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Guido Sacconi
Registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot 
wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) {inzake persistente organische 
stoffen}

Voorstel voor een verordening (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

OSOR

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt en 
Johannes Blokland

Amendement 17
Artikel 23, lid -1 (nieuw)

-1. Fabrikanten of importeurs wisselen de 
informatie zoals bedoeld in artikel 9, letter 
a), punten vi) en vii) uit en stellen deze 
voor registratiedoeleinden beschikbaar, 
zodat het dubbel uitvoeren van studies 
wordt voorkomen.
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In uitzonderlijke gevallen kan een 
registrant, indien blijkt dat hij als gevolg 
van het verplicht uitwisselen van 
informatie (behalve bij aangelegenheden 
waarvoor gegevens uit dierproeven vereist 
zijn) een zeer aanzienlijk deel van zijn 
omzet kan verliezen, bij het ECA een met 
redenen omkleed verzoek om een afwijking 
indienen. Het ECA behandelt het verzoek 
en kan, als het gegrond is, een specifieke 
afwijking toekennen.

Het ECA stelt binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
procedure vast voor de indiening en 
behandeling van afzonderlijke verzoeken 
om afwijkingen en stelt de criteria op aan 
de hand waarvan de verzoeken zullen 
worden getoetst.

Or. en

Motivering

Met dit en het navolgende amendement wordt gewaarborgd dat het verplicht uitwisselen van 
gegevens ook geldt voor informatie verkregen uit proeven met andere dan gewervelde dieren. 
Met OSOR wordt beoogd de gezondheid en het milieu beter te beschermen en tevens voor een 
optimaal gebruik van de middelen van het bedrijfsleven te zorgen door het gezamenlijk 
gebruik - tegen betaling - van alle risicogegevens.

In uitzonderlijke omstandigheden moet het ECA na een toetsing per geval een 
uitzonderingsregeling op het OSOR-regime kunnen goedkeuren.

Bestrijkt de amendementen 885 en 886.

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt en 
Johannes Blokland

Amendement 18
Artikel 87, lid 1
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1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 25, 
lid 4, derde alinea, artikel 28, lid 2, eerste 
alinea, artikel 49, artikel 115, lid 4, of 
artikel 116 kan beroep worden ingesteld.

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 23, 
lid -1, tweede alinea, artikel 25, lid 4, derde 
alinea, artikel 28, lid 2, eerste alinea, 
artikel 49, artikel 115, lid 4, of artikel 116 
kan beroep worden ingesteld.

Or. en

Motivering

Biedt de mogelijkheid van een beroep tegen een besluit van het ECA om een afwijking toe te 
staan van de verplichting tot informatie-uitwisseling. Hangt samen met het 
compromisamendement op artikel 23, lid -1.


