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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 17-18

Návrh správy (PE 353.529v02-00)
Predkladá Guido Sacconi
Registrácia, hodnotenie, schvaľovanie a obmedzovanie chemických látok (REACH), založenie 
Európskej chemickej agentúry a zmena a doplnenie smernice č. 1999/45/ES a nariadenia (ES) 
č. .../... o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

Návrh nariadenia (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 23 odsek -1 (nový)
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-1. Výrobcovia alebo dovozcovia si 
navzájom vymieňajú a sprístupňujú
informácie uvedené v článku 9 písm. a) bod 
vi) a vii) na účely registrácie, aby sa tak 
zabránilo duplikácii štúdií.

Vo výnimočných prípadoch, v ktorých môže 
registrujúci utrpieť závažnú stratu v 
obchodovaní v dôsledku nutnosti dodr
žiavania požiadaviek týkajúcich sa 
vzájomného poskytovania informácií
(iných ako informácií v prípadoch, ktoré si 
vyžadujú údaje o testovaní na zvieratách), 
registrujúci môže agentúre predložiť žiados
ť o výnimku s náležitým odôvodnením. 
Agentúra túto žiadosť posúdi a, pokiaľ je 
oprávnená, môže udeliť osobitnú výnimku.

Agentúra do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia vytvorí postup 
predkladania a posudzovania jednotlivých 
žiadostí o tieto výnimky a vypracuje kritériá
na ich hodnotenie. 

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.

However, in exceptional circumstances, the agency should be in the position to grant an opt-
out to OSOR on a case by case basis.

Covers amendments 885 and 886.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 87 odsek 1
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1.Odvolať sa možno proti rozhodnutiam 
Agentúry prijatým v zmysle článku 7, článku 
18, tretieho pododseku článku 25 ods. 4, 
prvého pododseku článku 28 ods. 2, článku 
49, článku 115 ods. 4 alebo článku 116.

1. Odvolať sa možno proti rozhodnutiam 
Agentúry prijatým v zmysle článku 7, článku 
18, druhého pododseku článku 23 ods. -1,
tretieho pododseku článku 25 ods. 4, prvého 
pododseku článku 28 ods. 2, článku 49, 
článku 115 ods. 4 alebo článku 116.

Or. en

Justification

Introduces the possibility of an appeal against the decision of the Agency to grant a 
derogation from the compulsory requirement to share information. Linked to compromise 
amendment on article 23(-1).


