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Poprawka 17
Artykuł 23 ustęp -1 (nowy)

-1. Producenci i importerzy wymieniają się
wzajemnie informacjami określonymi w 
art. 9 lit. a) pkt. vi)-vii) na potrzeby 
rejestracji i udostępniają je, by zapobiec w 
ten sposób powtarzaniu badań. 
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W wyjątkowych okolicznościach, kiedy 
wydaje się, że rejestrujący mogą ponieść
bardzo znaczne straty ekonomiczne w 
rezultacie obowiązkowych wymogów odno
śnie do udostępnienia informacji (poza 
przypadkami, w których wymagane są
wyniki badań na zwierzętach), rejestrujący 
może złożyć do Agencji wniosek o 
zastosowanie derogacji, z podaniem 
odpowiedniego uzasadnienia. Agencja 
rozpatruje taki wniosek oraz może, w 
uzasadnionych przypadkach, zastosować
specjalną derogację.

W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Agencja 
ustanawia procedurę składania i 
rozpatrywania indywidualnych wniosków o 
zastosowanie takich derogacji oraz 
ustanawia kryteria wykorzystywane do 
oceny takich wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka (oraz związane z nią poprawki wyszczególnione poniżej) zapewnia, że 
obowiązek udostępniania danych obejmie również informacje uzyskane w wyniku 
przeprowadzania badań na zwierzętach innych niż kręgowce. Zasada OSOR ( jedna 
substancja – jedna rejestracja) służy zwiększeniu ochrony zdrowia i środowiska, zapewniając 
równocześnie optymalne wykorzystanie zasobów przemysłu, dzięki wymianie, za uiszczeniem 
opłaty, wszelkich danych dotyczących zagrożenia.

Równocześnie Agencji należy przyznać prawo zezwalania, w wyjątkowych okolicznościach, na 
derogację od zasady OSOR, w zależności od okoliczności danego przypadku.

Poprawka obejmuje poprawki 885 i 886.

Poprawkę kompromisową złożył Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Johannes 
Blokland

Poprawka 18
Artykuł 87 ustęp 1
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1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie 
z przepisami art. 7, art. 18, art. 25 ust. 4 
trzeci akapit, art.28 ust. 2 pierwszy akapit, 
art. 49, art. 115 ust. 4 albo art. 116.

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie 
z przepisami art. 7, art. 18, art. 23 ust. -1 
akapit drugi, art. 25 ust. 4 trzeci akapit, 
art.28 ust. 2 pierwszy akapit, art. 49, art. 115 
ust. 4 albo art. 116.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza możliwość odwołania się od decyzji Agencji dotyczącej zastosowanie 
derogacji od realizacji obowiązku udostępnienia informacji. Związana jest z poprawką
kompromisową dotyczącą art. 23 ust. -1


