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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Det foreliggende lovgivningsforslag har til formål at erstatte forordning (EF) nr. 304/2003 om 
samme emne på grund af Domstolens dom, der annullerede den pågældende forordning af 
retlige grunde. 1 Domstolen mente, at der skulle have været dobbelt retsgrundlag, ikke blot et 
(dvs. artikel 175, stk. 1) som fastlagt af Rådet og Europa-Parlamentet i forbindelse med 
forordning (EF) nr. 304/2003. Derfor foreslås med det foreliggende lovgivningsforslag et 
dobbelt retsgrundlag: artikel 133 og artikel 175, stk. 1, som foreslået af Domstolen.

Forslaget omfatter desuden en række tekniske tilpasninger, der er nødvendige, samtidig med 
at indholdet i den annullerede forordning bibeholdes. Derfor har det til formål at:

(a) gennemføre Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret 
samtykke (PIC);

(b) udarbejde en procedure for eksportanmeldelse, som er gældende for de kemikalier, der 
ikke hører ind under Rotterdam-konventionen og PIC, men som er forbudte eller begrænsede
inden for EU;
(c) styrke ansvarsdelingen og samarbejdet mellem parterne i den internationale forsendelse af 
farlige kemikalier; 
(d) bidrage til forsvarlig miljømæssig anvendelse af disse stoffer; 

(e) anvende fællesskabsreglerne for klassificering, emballering og mærkning, der er gældende 
for kemikalier, som er farlige for mennesker eller miljø, når sådanne stoffer eksporteres fra 
medlemsstaterne til andre parter eller andre lande.

Rotterdam-konventionen

Det foreliggende forslag gennemfører Rotterdam-konventionen om proceduren for 
forudgående informeret samtykke (PIC) for visse farlige kemikalier og pesticider i 
international handel. Rotterdam-konventionen blev vedtaget i september 1998. Den trådte i 
kraft den 24. februar 2004 med det formål at fremme ansvarsdeling og samarbejde blandt 
parter i den internationale handel med visse farlige stoffer. Dens formål er at reducere 
risiciene for menneskers sundhed og for miljøet i forbindelse med farlige kemikalier.

Logikken bag Rotterdam-konventionen er simpel, nemlig at hjælpe de deltagende lande til at 
lære mere om egenskaberne for potentielt farlige kemikalier og pesticidformuleringer. Den 
forsyner landene med de oplysninger og midler, der skal til, for at hindre den uønskede import 
af giftige kemikalier. Konventionen stiller krav til eksportøren om at give meddelelse om en 
eksport af farlige stoffer og forpligter det eksporterende land til at efterleve de beslutninger, 
der tages af importlandene og de transitlande, gennem hvis område affaldet passerer.

  

1 Det bør bemærkes, at foruden "annulleringen af forordningen annullerede Domstolen ved en parallel dom med 
den samme begrundelse også Rådets afgørelse 2003/106/EF af 19. december 2002 om indgåelse på 
Fællesskabets vegne af konventionen". Kommissionen har for nylig fremsat "et særskilt forslag, som Rådet 
vedtog den 25. september 2006 (afgørelse 2006/730/EF)" (KOM (2006)0745, s. 3).
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Det omhandlede forslag går videre end konventionens krav. Kommissionens memorandum 
opsummerede forskellene således:

"- Bestemmelserne gælder for eksport til alle lande uanset, om disse er parter til konventionen 
eller ej. 
- En bredere vifte af kemikalier er omfattet af årlig eksportanmeldelse.
- PIC-kemikalier og kemikalier, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i 
Fællesskabet inden for en af konventions anvendelseskategorier, kan ikke eksporteres uden 
importlandenes udtrykkelige samtykke.
- Visse artikler og kemikalier (f.eks. kemikalier, der også er omfattet af Stockholm-
konventionen om persistente organiske miljøgifte) må ikke eksporteres. 
- Alle farlige kemikalier, der eksporteres til tredjelande, skal opfylde de samme mærknings-
og emballeringskrav som i Fællesskabet" (KOM(2006)0745, side 3).

Tekniske tilpasninger i henhold til dette nye forslag til forordning

Tilpasningerne er baseret på erfaringer med den annullerede forordning (EF) nr. 304/2003 og 
har til formål at forbedre forordningens virkemåde. Ordføreren bemærker følgende:

1. Definitionen af begrebet eksportøren er korrekt, og den tager højde for Europa-
Parlamentets bekymring for, om den fysiske eller juridiske person, på hvis vegne en 
eksportangivelse er anmeldt, og som har pligt til at underrette den udpegede nationale 
myndighed i en medlemsstat, skulle være etableret i den pågældende medlemsstat (artikel 3, 
stk. 15).

2. Definitionen af begrebet præparat (dvs. en blanding eller opløsning bestående af to eller 
flere stoffer) er acceptabel og betyder "obligatorisk etikettering", hvis dette er påkrævet ved 
direktiv 1999/45/EF om klassificering, emballering og etikettering (artikel 3, stk. 2, og artikel 
1, stk. 2).

3. Proceduren for udtrykkeligt samtykke som nævnt i artikel 13, stk. 6, i forslaget hilses 
velkommen, men har gjort EU-handlende bekymrede. Logikken i artikel 13 er korrekt, 
eftersom det bemærkes, at kemikalier opført i del 3 i bilag I til det pågældende forslag ikke 
må eksporteres uden importlandets udtrykkelige samtykke. Samme metode anvendes i 
forbindelse med alle kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i 
Fællesskabet, og som opfylder betingelserne for PIC-anmeldelsen. 

"Trods de eksporterende medlemsstaters udpegede nationale myndigheders indsats for at 
opnå udtrykkeligt samtykke har importlandet i ca. halvdelen af de hidtidige sager i nogle 
tilfælde i mange måneder eller endog år ikke reageret på forespørgslen" (KOM(2006)0745, 
side 5). Den nyligt foreslåede forordning har til formål at afhjælpe denne situation ved 
tidsfrister og midlertidige foranstaltninger eller en mere fleksibel fortolkning. 

4. Styrkelsen af toldkontrol med eksporterede og importerede kemikalier har altid optaget 
både EU og dets medlemsstater stærkt. Toldmyndighederne har en vigtig rolle i 
medlemsstaterne, eftersom de er ansvarlige for at sikre overholdelse af forordninger af denne 
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type. Den foreslåede forordning omfatter i artikel 17 adskillige tiltag, som f.eks. klassificering 
af kemikalier med angivelse af et "kodenummer" i eksportanmeldelserne og udvikling af 
Kommissionens EDEXIM-database. Begge foranstaltninger vil bidrage til at sætte fokus på de 
yderligere krav, EU har stillet i forhold til PIC-proceduren. Der er dog stadig et spørgsmål, 
som er ubesvaret. Det er nemlig uklart, hvorvidt denne foreslåede forordning vil reducere de 
administrative byrder for både toldmyndigheder og eksportører.

Logikken bag de foreslåede ændringer 

Logikken bag ændringerne er meget simpel. Den foreslåede juridiske ramme bør støttes. Både 
subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet er respekteret. De administrative 
omkostninger bør begrænses til et minimum. Graden af beskyttelse af sundhed og miljø skal 
være i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 13, stk. 7, indledning

7. Eksportørens udpegede nationale 
myndighed kan i samråd med 
Kommissionen beslutte, at eksporten kan 
finde sted, hvis der trods alle anstrengelser
ikke er modtaget noget svar på en 
anmodning om udtrykkeligt samtykke efter 
stk. 6, litra a), inden for følgende tidsfrister: 

7. Eksportørens udpegede nationale 
myndighed kan i samråd med 
Kommissionen beslutte, at eksporten kan 
finde sted, hvis der ikke er modtaget noget 
svar på en anmodning om udtrykkeligt 
samtykke efter stk. 6, litra a), inden for 
følgende tidsfrister: 

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd er for vag, eftersom fortolkningen af "alle anstrengelser" kan variere.

Ændringsforslag 2
Artikel 13, stk. 7, litra a og b

a) 60 dage, hvis det fra officielle kilder i den 
importerende part eller det importerende 
andet land forlyder, at kemikaliet på 

a) 30 dage efter datoen for den oprindelige 
anmodning, hvis det fra officielle kilder i 
den importerende part eller det importerende 
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tidspunktet for import er omfattet af en 
importlicens, er registreret eller tilladt eller 
for nylig har været benyttet i eller importeret 
i den importerende part eller det 
importerende andet land, og der ikke 
foretaget noget reguleringsindgreb for at 
forbyde dets anvendelse 

andet land forlyder, at kemikaliet på 
tidspunktet for import er omfattet af en 
importlicens, er registreret eller tilladt eller 
for nylig har været benyttet i eller importeret 
i den importerende part eller det 
importerende andet land, og der ikke 
foretaget noget reguleringsindgreb for at 
forbyde dets anvendelse 

b) 90 dage i alle andre tilfælde. b) 60 dage efter datoen for den oprindelige 
anmodning i alle andre tilfælde.

Begrundelse

Det er uklart, med hvilke tiltag tidsfristen indledes. Kortere tidsfrister fremmer handelen og 
hjælper til at undgå forringelse af konkurrenceevnen for virksomheder i EU i forhold til 
erhvervslivet uden for EU.

Ændringsforslag 3
Artikel 13, stk. 8, afsnit 1, litra a, b og c

a) for hvert udtrykkeligt samtykke, der er 
modtaget efter stk. 6, litra a), kræves der et 
nyt udtrykkeligt samtykke ved udgangen af 
det tredje kalenderår efter, at samtykket er 
givet, medmindre der i samtykket er bestemt 
andet

a) for hvert udtrykkeligt samtykke, der er 
modtaget efter stk. 6, litra a), kræves der et 
nyt udtrykkeligt samtykke ved udgangen af 
det femte kalenderår efter, at samtykket er 
givet, medmindre der i samtykket er bestemt 
andet

b) fravigelser, der indrømmes efter stk. 7, 
litra a), gælder i højst to kalenderår, 
medmindre anmodningen i mellemtiden er 
besvaret, efter hvilken periode der kræves 
udtrykkeligt samtykke 

b) fravigelser, der indrømmes efter stk. 7, 
litra a), gælder i højst fire kalenderår, 
medmindre anmodningen i mellemtiden er 
besvaret, efter hvilken periode der kræves 
udtrykkeligt samtykke 

c) fravigelser, der indrømmes efter stk. 7, 
litra b), gælder i højst 12 måneder, 
medmindre anmodningen i mellemtiden er 
besvaret, efter hvilken periode der kræves 
udtrykkeligt samtykke.

c) fravigelser, der indrømmes efter stk. 7, 
litra b), gælder i højst 2 år, medmindre 
anmodningen i mellemtiden er besvaret, 
efter hvilken periode der kræves 
udtrykkeligt samtykke.

Begrundelse

Indførelsen af en regelmæssig gennemgang fører til usikkerhed og administrative byrder. Når 
først der er opnået udtrykkeligt samtykke, skal gyldighedsperioden ikke udløbe alt for hurtigt.

Ændringsforslag 4
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Artikel 13, stk. 8, afsnit 3

I det i litra c) omhandlede tilfælde, må 
eksport ikke fortsætte efter udløbet af den 
pågældende periode, medmindre der er 
modtaget udtrykkeligt samtykke eller 
betingelserne i stk. 7, litra a), er til stede, 
efter at der på ny er anmodet om 
udtrykkeligt samtykke.

I det i litra c) omhandlede tilfælde, må 
eksport ikke fortsætte efter udløbet af den 
pågældende periode, medmindre der er 
modtaget udtrykkeligt samtykke eller nogle 
af betingelserne nævnt i stk. 7, litra a), er til 
stede, efter at der på ny er anmodet om 
udtrykkeligt samtykke, eller den 
importerende part ikke har svaret på en ny 
anmodning om udtrykkeligt samtykke 
inden for 30 dage.

Begrundelse

Eksportørerne bør have lov til at fortsætte, indtil der foreligger et svar. I modsat fald straffes 
europæiske eksportører, hvis der ikke gribes ind i visse lande. 
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