
AM\575641LV.doc PE 360.355v02-00

LV                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
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GROZĪJUMI NR.17-18

Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Ķīmisku vielu reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana (REACH), ar ko nodibina 
Eiropas Ķīmijas aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK and Regulu (EK) Nr. .../... par notur
īgiem organiskiem piesārņotājiem

Priekšlikums Regulai (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

KOMPROMISA PAKETE PAR SISTĒMU „VIENA VIELA - VIENA REĢISTR
ĀCIJA” (OSOR)

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjostedt, Hans 
Blokland

Grozījums Nr. 17
23. panta 1. punkts (jauns)

-1. Ražotāji vai importētāji koplieto un 
nodrošina iespēju reģistrēt informāciju, kas 
minēta 9. panta a) apakšpunkta vi) un 
vii) daļā, tā ļaujot izvairīties no pētījumu 
dublēšanas. 
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Izņēmuma apstākļos, kad reģistrētājs var 
ciest lielus zaudējumus darījumos sakarā
ar obligāto prasību par informācijas 
koplietošanu (izņemot informāciju par dz
īvnieku testēšanu), reģistrētājs var iesniegt 
Aģentūrai lūgumu ar attiecīgu 
pamatojumu izdarīt izņēmumu. Aģentūra 
izskata šādu lūgumu un, ja lūgums ir 
pamatots, var sniegt atļauju šim konkr
ētajam izņēmumam.

18 mēnešu laikā pēc šās regulas stāšanās 
spēkā Aģentūra izveido individuālo 
pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas 
procedūru un izstrādā šādu pieteikumu izv
ērtēšanas kritērijus.

Or.en

Pamatojums

Šie grozījumi (un tie, kas minēti turpmāk) nodrošina to, ka obligātā informācijas koplietošana
attiecas arī uz informāciju par bezmugurkaulnieku testiem. OSOR mērķis ir uzlabot veselības 
un vides aizsardzību, tajā pašā laikā nodrošinot ar vislabāko iespēju izmantot industriju 
resursus, koplietojot visu riska informāciju.

Tomēr izņēmuma apstākļos Aģentūrai ir jādod tiesības piešķirt atkāpes no OSOR katrā atsevi
šķā gadījumā.

Ietver grozījumus Nr. 885 un 886.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjostedt, Hans 
Blokland

Grozījums Nr.18
87. panta 1. punkts

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras l
ēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, 
18. pantu, 25. panta 4. punkta trešo apak
špunktu, 28. panta 2. punkta pirmo apak
špunktu, 49. pantu, 115. panta 4. punktu vai 
116. pantu.

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras l
ēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, 
18. pantu, 23. panta –1. punkta 2. apak
špunktu, 25. panta 4. punkta trešo apak
špunktu, 28. panta 2. punkta pirmo apak
špunktu, 49. pantu, 115. panta 4. punktu vai 
116. pantu.
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Pamatojums

Dod iespēju iesniegt pārsūdzību par Aģentūras lēmumiem piešķirt izņēmuma tiesības 
atteikties no obligātās prasības par informācijas koplietošanu. Saistīts ar 23. panta 
–1. punkta kompromisa grozījumu.


