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KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Avsikten med det lagstiftningsförslag som nu behandlas är att det ska ersätta förordning (EG) 
nr 304/2003 om samma ämne, eftersom domstolen i en dom ogillat denna förordning av 
juridiska skäl1. Domstolen ansåg att det hade behövts en dubbel rättslig grund, och inte bara 
en enda (alltså artikel 175.1), såsom rådet och Europaparlamentet hade haft i förordning 
(EG) nr 304/2003. Därför föreslås en dubbel rättslig grund: artikel 133 och artikel 175.1, 
såsom domstolen föreslagit.

Dessutom ingår där några tekniska anpassningar som ansetts nödvändiga, allt under det att 
den ogiltigförklarade förordningen i sak fått kvarstå. Syftet med förordningen är därför att

a) tillämpa Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande,

b) inrätta förfarandet med exportanmälan för sådana kemikalier som inte omfattas av 
Rotterdamkonventionen och förfarandet med förhandsgodkännande, men som inom EU är 
förbjudna eller underkastade begränsningar,

c) främja delat ansvar och samarbete i fråga om internationell transport av farliga kemikalier,

d) bidra till en miljövänlig användning av sådana kemikalier,

e) tillämpa gemenskapens bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av 
kemikalier farliga för människor eller miljön vid export av sådana kemikalier från 
medlemsstaterna till andra parter eller länder.

Rotterdamkonventionen

I förslaget som behandlas genomförs Rotterdamkonventionen om förfarandet med 
förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC-förfarandet) för vissa farliga 
kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel. Rotterdamkonventionen antogs 
i september 1998. Den trädde i kraft den 24 februari 2004 och syftar till att främja delat 
ansvar och samarbete mellan parterna i fråga om internationell handel med farliga kemikalier. 
Målet är att minska de risker som farliga kemikalier medför för människors hälsa och för 
miljön.

Tanken bakom Rotterdamkonventionen är enkel: att hjälpa de länder som deltar 
i konventionen att få veta mera om egenskaperna hos potentiellt farliga kemikalier och 
bekämpningsmedel. Den förser länderna med information och medel att sätta stopp för 
oönskad import av giftiga kemikalier. Konventionen ålägger exportören att gå ut med 
information vid export av farliga ämnen och dessutom åläggs exportlandet att följa beslut som 
fattats av importländerna och av transitländer som avfallet kommer att passera genom.

  
1 Noteras bör att domstolen ”i en parallell dom av samma skäl [ogiltigförklarade] rådets beslut 2003/106/EG 
av den 19 december 2002 angående godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konventionen. (...) 
Kommissionen lade därför nyligen fram ett separat förslag, som antogs av rådet den 25 september 2006 
(beslut 2006/730/EG)” (KOM(2006)0745, s. 3).
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Det förslag som nu föreligger går längre än vad konventionen kräver. Skillnaderna finns 
sammanfattade i kommissionens motivering:

” – Bestämmelserna gäller export till alla länder, oavsett om de är parter i konventionen 
eller ej.

– Fler kemikalier är föremål för årlig exportanmälan.

– PIC-kemikalier och kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner 
i gemenskapen i någon av konventionens användningskategorier kan inte exporteras utan 
uttryckligt medgivande från de importerande länderna.

– Det är förbjudet att exportera vissa varor och kemikalier (t.ex. de kemikalier som även 
omfattas av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar).

– Alla farliga kemikalier som exporteras till tredjeländer måste märkas och förpackas på 
samma sätt som vid handel inom gemenskapen.” (KOM(2006)0745, s. 3).

Tekniska anpassningar föreslagna i denna nya förordning

Dessa anpassningar bygger på de erfarenheter som vunnits vid tillämpningen av den 
sedermera ogiltigförklarade förordning (EG) nr 304/2003 och de har gjorts för att det 
framlagda förslaget ska fungera bättre. Föredraganden har följande kommentarer att komma 
med:

1. Definitionen av exportör är korrekt och tar hänsyn till Europaparlamentets omsorg om att 
den fysiska eller juridiska person på vars vägnar en tulldeklaration avges och som ska
göra anmälan till den utsedda nationella myndigheten i en medlemsstat ska ha sitt säte 
i nämnda medlemsstat (artikel 3.16).

2. Definitionen av beredning (alltså en blandning eller lösning som består av två eller flera 
ämnen) kan godtas och innebär ”obligatorisk märkning” om detta krävs enligt
direktiv 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning (artiklarna 3.2 och 1.2).

3. Förfarandet med uttryckligt medgivande i artikel 13.6 i förslaget är välkommet, men har 
vållat oro bland handlare inom EU. Logiken i artikel 13 är riktig eftersom det står där att 
sådana kemikalier som finns med i bilaga 3 i förslaget inte får exporteras annat än med 
importlandets uttryckliga medgivande. Samma gäller alla kemikalier som är förbjudna 
eller underkastade begränsningar i gemenskapen och ska anmälas enligt PIC.

Dock: ”Trots att de utsedda nationella myndigheterna i de exporterande medlemsstaterna 
arbetar för att få in uttryckliga medgivanden, har det i omkring hälften av fallen hittills tagit 
flera månader och ibland t.o.m. år innan det importerande landet har svarat”
(KOM(2006)0745, s. 5). Den nyligen framlagda förordningen avser rätta till situationen 
genom att föreskriva tidsgränser och tidsbegränsade åtgärder eller en mer flexibel tolkning.

4. Skärpt tullkontroll av exporterade och importerade kemikalier är en fråga som upplevts 
mycket brännande i både EU och dess medlemsstater. Medlemsstaternas tullmyndigheter 
spelar en viktig roll, eftersom det är de som ska se till att bestämmelser av det här slaget 
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följs. Den föreslagna förordningen innehåller ett flertal åtgärder i artikel 17, såsom 
ett krav på att kemikalier ska klassificeras med särskilda ”kodnummer”
i tulldeklarationerna, samt utveckling av kommissionens databas EDEXIM. Båda
åtgärderna kommer att skapa klarhet i fråga om vilka ytterligare krav som EU avser införa
med tanke på PIC. En fråga kvarstår fortfarande olöst, nämligen frågan om huruvida 
denna förordning kommer att lätta den administrativa bördan för både tullverken och 
exportörerna.

Tanken bakom de ändringsförslag som framlagts

Tanken bakom ändringsförslagen är mycket enkel: den föreslagna rättsliga ramen förtjänar 
stöd; både subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen har följts; de administrativa 
kostnaderna bör hållas så små som möjligt; skyddet för hälsa och miljö måste vara i samma 
storleksordning som i annan gemenskapslagstiftning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 13, punkt 7, inledningen

7. Exportörens utsedda nationella myndighet 
får, i samråd med kommissionen, besluta att 
exporten när alla skäliga ansträngningar 
gjorts får fortsätta om inget svar på ett sökt 
uttryckligt medgivande i enlighet med 
punkt 6 a har mottagits inom 

7. Exportörens utsedda nationella myndighet 
får, i samråd med kommissionen, besluta att 
exporten får fortsätta om inget svar på ett 
sökt uttryckligt medgivande i enlighet med 
punkt 6 a har mottagits inom 

Motivering

Den ursprungliga lydelsen är alltför vag, eftersom uttrycket ”skäliga ansträngningar” kan 
tolkas på flera olika sätt.

Ändringsförslag 2
Artikel 13, punkt 7, leden a och b

a) 60 dagar, om officiella källor i den a) 30 dagar efter den ursprungliga 
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importerande parten eller ett importerande 
annat land kan bevisa att kemikalien vid 
importtillfället är licenserad, registrerad eller 
tillåten eller att den nyligen har använts 
i eller importerats till den importerande 
parten eller det importerande andra landet 
och ingen lag eller annan författning har 
antagits för att förbjuda att den används, 
eller

begäran, om officiella källor i den 
importerande parten eller ett importerande 
annat land kan bevisa att kemikalien vid 
importtillfället är licenserad, registrerad eller 
tillåten eller att den nyligen har använts 
i eller importerats till den importerande 
parten eller det importerande andra landet 
och ingen lag eller annan författning har 
antagits för att förbjuda att den används, 
eller

b) 90 dagar, i alla andra fall. b) 60 dagar efter den ursprungliga 
begäran, i alla andra fall.

Motivering

Det är oklart vid vilken åtgärd tidsfristen ska börja löpa. Kortare frister gör det lättare för 
handeln och bidrar till att företag från EU inte missgynnas i konkurrensen jämfört med 
företag från tredjeländer.

Ändringsförslag 3
Artikel 13, punkt 8, leden a, b och c

a) För varje uttryckligt medgivande som 
erhållits i enlighet med punkt 6 a skall ett 
nytt uttryckligt medgivande krävas innan det 
tredje kalenderåret efter det att medgivandet 
gavs löper ut, såvida inget annat anges 
i villkoren för medgivandet.

a) För varje uttryckligt medgivande som 
erhållits i enlighet med punkt 6 a skall ett 
nytt uttryckligt medgivande krävas innan det 
femte kalenderåret efter det att medgivandet 
gavs löper ut, såvida inget annat anges 
i villkoren för medgivandet.

b) Varje undantag som beviljats i enlighet 
med punkt 7 a skall gälla i högst 
två kalenderår om inget svar under tiden har 
mottagits på en begäran; när den tidsfristen 
löper ut skall uttryckligt medgivande krävas. 

b) Varje undantag som beviljats i enlighet 
med punkt 7 a skall gälla i högst 
fyra kalenderår om inget svar under tiden 
har mottagits på en begäran; när den 
tidsfristen löper ut skall uttryckligt 
medgivande krävas. 

c) Varje undantag som beviljats i enlighet 
med punkt 7 b skall gälla i högst 
tolv månader om inget svar under tiden har 
mottagits på en begäran; när den tidsfristen 
löper ut skall uttryckligt medgivande krävas. 

c) Varje undantag som beviljats i enlighet 
med punkt 7 b skall gälla i högst två år om 
inget svar under tiden har mottagits på en 
begäran; när den tidsfristen löper ut skall 
uttryckligt medgivande krävas. 

Motivering

Kraven på periodisk översyn skapar osäkerhet i juridiskt hänseende och en administrativ 
belastning. Då en gång ett uttryckligt medgivande getts bör det inte upphöra att gälla alltför 
snabbt.
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Ändringsförslag 4
Artikel 13, punkt 8, stycke 3

I fall som omfattas av punkt c får exporten 
inte fortsätta när tidsfristen i fråga har löpt 
ut, såvida inte uttryckligt medgivande har 
givits eller villkoren i punkt 7 a uppfylls 
efter en ny begäran om uttryckligt 
medgivande.

I fall som omfattas av punkt c får exporten 
inte fortsätta när tidsfristen i fråga har löpt 
ut, såvida inte uttryckligt medgivande har 
givits eller något av villkoren i punkt 7 a 
uppfylls efter en ny begäran om uttryckligt 
medgivande eller om den importerande 
parten underlåtit att inom 30 dagar besvara
en ny begäran om uttryckligt medgivande.

Motivering

I avvaktan på att en begäran besvaras bör exporten få fortsätta. I annat fall får ju exportörer 
från EU lida för att vissa länder inte agerat.
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