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Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 6

(6) Vývozy nebezpečných chemických látek, 
které jsou ve Společenství zakázány nebo 
přísně omezeny, by měly být i nadále 
předmětem společného postupu při 
oznamování vývozu. Vzhledem k tomu by 
nebezpečné chemické látky, ať už jako 
takové nebo obsažené v přípravcích, které 
jsou ve Společenství zakázány nebo přísně 
omezeny jako přípravky na ochranu rostlin, 
jako ostatní formy pesticidů nebo jako 
průmyslové chemické látky pro použití 
profesionálními uživateli nebo veřejností, 
měly být podrobeny podobným pravidlům 
oznamování o vývozu, která jsou použitelná 
pro takové chemické látky, které jsou 
zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo 
více kategoriích použití stanovených 
Úmluvou, jmenovitě pesticidy nebo 

(6) Vývozy nebezpečných chemických látek, 
které jsou ve Společenství zakázány nebo 
přísně omezeny, by měly být i nadále 
předmětem společného postupu při 
oznamování vývozu. Vzhledem k tomu by 
nebezpečné chemické látky, ať už jako 
takové nebo obsažené v přípravcích nebo 
výrobcích, které jsou ve Společenství 
zakázány nebo přísně omezeny jako 
přípravky na ochranu rostlin, jako ostatní 
formy pesticidů nebo jako průmyslové 
chemické látky pro použití profesionálními 
uživateli nebo veřejností, měly být 
podrobeny podobným pravidlům 
oznamování o vývozu, která jsou použitelná 
pro takové chemické látky, které jsou 
zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo 
více kategoriích použití stanovených 
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chemické látky pro průmyslové použití. 
Kromě toho by pro chemické látky, na něž 
se vztahuje mezinárodní postup PIC, měla 
platit stejná pravidla. Tento postup 
oznamování o vývozu by měl být použitelný 
pro vývozy ze Společenství do všech třetích 
zemí bez ohledu na to, zda jsou smluvními 
stranami Úmluvy nebo se zapojují do jejích 
postupů. Členským státům by mělo být
umožněno stanovit správní poplatky, které 
by pokryly náklady spojené s tímto 
postupem.

Úmluvou, jmenovitě pesticidy nebo 
chemické látky pro průmyslové použití. 
Kromě toho by pro chemické látky, na něž 
se vztahuje mezinárodní postup PIC, měla 
platit stejná pravidla. Tento postup 
oznamování o vývozu by měl být použitelný 
pro vývozy ze Společenství do všech třetích 
zemí bez ohledu na to, zda jsou smluvními 
stranami Úmluvy nebo se zapojují do jejích 
postupů. Členským státům by mělo být 
umožněno stanovit správní poplatky, které 
by pokryly náklady spojené s tímto 
postupem.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „výrobky“ je vložen v souladu s článkem 14, který stanoví oznámení o vývozu pro 
výrobky obsahující látky uvedené v příloze I části 2 a 3, aby tak byly body odůvodnění 
uvedeny do souladu s normativními ustanoveními.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 21

(21) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc k přijetí opatření s cílem zařadit 
do přílohy I další chemické látky a 
do přílohy V chemické látky, na něž se 
vztahuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 850/2004. Tato opatření jsou 
obecného významu a jejich předmětem je 
doplnit toto nařízení o nové jiné než 
podstatné prvky, a proto by měla být přijata 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou stanovením v článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/EC,

(21) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc k přijetí opatření s cílem zařadit 
do přílohy I další chemické látky a 
do přílohy V chemické látky, na něž se 
vztahuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 850/2004, a ke změně příloh I 
až VI. Tato opatření jsou obecného významu 
a jejich předmětem je doplnit toto nařízení 
o nové jiné než podstatné prvky, a proto by 
měla být přijata v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou stanovením 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/EC,

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 5 zpravodaje.
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Bod odůvodnění, který uvádí oblasti, pro něž se uplatní nový regulativní postup s kontrolou, 
musí odrážet normativní ustanovení. Vzhledem k tomu, že zpravodaj správně navrhuje 
rozšíření nových regulativních postupů s kontrolou uvedených v článku 22 do změny všech 
příloh, je nutné v souladu s tím změnit odpovídající body odůvodnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 odst. 2 písm. i)

(i) chemické látky v množstvích, která 
pravděpodobně neovlivní zdraví a životní 
prostředí, a v žádném případě v množství 
větším než 10 kg, za předpokladu, že se 
dovážejí pro účely výzkumu nebo analýzy.

(i) chemické látky v množstvích, která 
pravděpodobně nijak neovlivní zdraví lidí 
(zejména zdraví dětí, těhotných žen, 
lidských plodů, kojenců, starších lidí a osob 
na zotavené), zdraví zvířat a životní 
prostředí, a v žádném případě v množství 
větším než 10 kg, za předpokladu, že se 
dovážejí pro účely výzkumu, analýzy nebo 
vývoje.

Or. pl

Odůvodnění

Kromě toho, že chemické látky mohou mít škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat, mohou být 
také přímým a nepřímým nebezpečím. Začlenění těhotných a kojících žen, dětí, kojenců, 
lidských plodů a osob na zotavené je neobyčejně důležité pro jejich zdraví, neboť by měli mít 
možnost žít v čistém životním prostředí, které neobsahuje nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 odst. 1 úvodní část

(1) „chemickou látkou“ rozumí látka 
definovaná ve směrnici 67/548/EHS bez 
ohledu na to, zda se vyskytuje jako taková 
nebo obsažená v přípravku nebo je to 
přípravek a zda je vyrobená nebo získaná
z přírodních zdrojů s výjimkou živých 
organismů, jež patří do jedné z těchto 
kategorií:

(1) „chemickou látkou“ rozumí chemická 
látka definovaná ve směrnici 67/548/EHS 
bez ohledu na to, zda se vyskytuje jako 
taková nebo obsažená v přípravku nebo je to 
přípravek a zda ji lze získat výrobním 
postupem nebo z přírodních zdrojů 
s výjimkou živých organismů, jež patří 
do jedné z těchto kategorií:

Or. pl
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Odůvodnění

Jasnější znění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 odst. 2

(2) „přípravkem“ rozumí směs nebo roztok 
složený ze dvou nebo více látek;

(2) „přípravkem“ rozumí směs nebo roztok 
složený alespoň ze dvou nebo více 
chemických látek, pokud přípravek tak, jak 
je definován ve směrnici 1999/45/ES, 
podléhá povinnému označování podle 
právních předpisů Společenství s ohledem 
na přítomnost některé z těchto látek;

Or. pl

Odůvodnění

Stejně jako směsi nebo roztoky složené z chemických látek by také přípravky měly podléhat 
povinnému označování z bezpečnostních důvodů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 18
Čl. 3 odst. 3

(3) „výrobkem“ rozumí konečný výrobek, 
který zahrnuje nebo obsahuje chemickou 
látku, jejíž použití bylo v tomto určitém 
výrobku zakázáno nebo přísně omezeno 
právními předpisy Společenství;

(3) „výrobkem“ rozumí věc, která během 
výroby získává určitý tvar, povrch nebo 
vzhled určující její funkci ve větší míře než 
její chemické složení;

Or. en

Odůvodnění

Pojem „výrobek“ by měl být definován obecně, a nikoli ve vztahu k jakýmkoli zákazům nebo 
omezením, aby byly umožněny specifikace v ustanoveních článku 14 a aby se zabránilo 
nadbytečným ustanovením. Definice pojmu „výrobek“ by měla být stejná jako definice přijatá 
v nařízení REACH.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 19
Čl. 3 odst. 13

(13) „vysoce nebezpečnou obchodní 
úpravou pesticidu“ rozumí chemická látka 
obchodně upravená pro použití jako pesticid, 
která za podmínek použití v krátké době po 
jediné nebo vícenásobné expozici vyvolá
zřetelné silné zdravotní účinky nebo účinky 
na životní prostředí;

(13) „vysoce nebezpečnou obchodní 
úpravou pesticidu“ rozumí chemická látka 
obchodně upravená pro použití jako pesticid, 
která za podmínek použití v krátké době po 
jediné nebo vícenásobné expozici má
zřetelné škodlivé účinky na zdraví lidí 
a zvířat a na životní prostředí;

Or. pl

Odůvodnění

Pesticidy mají extrémně škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, které 
jsou zřetelné v krátké době po jediné nebo vícenásobné expozici (přímá expozice) nebo po 
delší době (nepřímá expozice).

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 20
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 4

Každé oznámení o vývozu se registruje 
v databázi Komise, v jejím rámci je mu 
přiděleno referenční číslo a aktualizovaný 
seznam příslušných chemických látek 
a dovážejících smluvních stran a jiných zemí 
bude pro každý kalendářní rok zveřejněn 
a v případě potřeby distribuován určeným 
vnitrostátním orgánům členských států.

Každé oznámení o vývozu se registruje 
v databázi Komise, v jejím rámci je mu 
přiděleno referenční číslo a aktualizovaný 
seznam příslušných chemických látek 
s uvedením vývozce, členského státu 
vývozce, vyvážených množství
a dovážejících smluvních stran a jiných zemí 
bude pro každý kalendářní rok zveřejněn na 
internetu a v případě potřeby distribuován 
určeným vnitrostátním orgánům členských 
států. Komise poskytne každý rok dovážející 
zemi oznámení o vývozu všech vývozců 
příslušné chemické látky.

Or. en
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Odůvodnění

Obchod s chemickými látkami, které jsou zakázány nebo přísně omezeny, by měl probíhat 
pouze transparentním způsobem. Transparentnost je nezbytnou podmínkou, jak pomoci 
dovážejícím zemím, průmyslu a veřejným zájmovým seskupením najít alternativy.

Je těžké pochopit, proč Komise požaduje oznámit každý rok dovážející zemi pouze prvního
vývozce chemické látky (viz důvodová zpráva, strana 8) a nikoli všechny vývozce. Pro 
dovážející zemi je důležité znát všechny vývozce, kteří do ní vyvážejí zakázané nebo přísně 
omezené chemické látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 21
Čl. 9 odst. 1 pododstavec 1

1. Každý vývozce látek uvedené v příloze I 
nebo přípravků obsahujících takové látky 
v koncentraci, v jejímž důsledku by mohly 
být uplatněny povinnosti označování podle 
směrnice 1999/45/ES bez ohledu na 
přítomnost jakýchkoli jiných látek, 
informuje během prvního čtvrtletí každého 
roku určený vnitrostátní orgán svého 
členského státu o množství chemické látky 
(jako takové nebo obsažené v přípravcích), 
kterou dodal do jakékoli smluvní strany 
nebo jiné země během předcházejícího roku. 
Spolu s touto informací dodá seznam názvů 
a adres všech dovozců, pro které se během 
uvedeného období uskutečnila dodávka.

1. Každý vývozce látek uvedené v příloze I 
nebo přípravků obsahujících takové látky 
v koncentraci, v jejímž důsledku by mohly 
být uplatněny povinnosti označování podle 
směrnice 1999/45/ES bez ohledu na 
přítomnost jakýchkoli jiných látek, 
informuje během prvního čtvrtletí každého 
roku určený vnitrostátní orgán svého 
členského státu o množství chemické látky 
(jako takové nebo obsažené v přípravcích 
nebo výrobcích), kterou dodal do jakékoli 
smluvní strany nebo jiné země během 
předcházejícího roku. Spolu s touto 
informací dodá seznam názvů a adres všech 
dovozců, pro které se během uvedeného 
období uskutečnila dodávka.

Or. en

Odůvodnění

„Výrobky“ obsahující látky uvedené v částech 2 a 3 přílohy I vyžadují oznámení o vývozu 
podle čl. 14 odst. 1tak, jak je to vyžadováno pro látky a přípravky. Ustanovení o informacích 
o obchodování s chemickými látkami se proto musí vztahovat také na výrobky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 22
Čl. 9 odst. 3

3. Každý členský stát poskytne Komisi 
každoročně souhrnné informace v souladu 
s přílohou IV. Komise tyto informace shrne
na úrovni Společenství a informace, které 
nepodléhají utajení, zpřístupní veřejnosti ve 
své databázi prostřednictvím internetu.

3. Každý členský stát poskytne Komisi 
každoročně informace v souladu 
s přílohou IV. Komise tyto informace 
shromáždí na úrovni Společenství 
a informace, které nepodléhají utajení, 
zpřístupní veřejnosti ve své databázi/na
internetu, a to uspořádané podle členských 
států.

Or. en

Odůvodnění

Obchod s chemickými látkami, které jsou zakázány nebo přísně omezeny, by měl probíhat 
pouze transparentním způsobem. Transparentnost je nezbytnou podmínkou, jak pomoci 
dovážejícím zemím, průmyslu a veřejným zájmovým seskupením najít alternativy. Informace 
musí být dostupné jako takové, a nikoli v podobě souhrnu nebo shrnutí, které vedou ke ztrátě 
informací. Z důvodů jasnosti by měly být informace uspořádány podle členských států.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 23
Čl. 10 odst. 4 pododstavec 2

Pokud je chemická látka způsobilá pro 
oznámení v rámci PIC, ale informace
nesplňují požadavky uvedené v příloze II, 
vývozci nebo dovozci poskytnou na žádost 
Komise všechny příslušné informace, které 
mají k dispozici, včetně těch, které získají 
z jiných vnitrostátních nebo mezinárodních 
programů pro kontrolu chemických látek.

Pokud je chemická látka způsobilá pro 
oznámení v rámci PIC, ale informace 
nesplňují požadavky uvedené v příloze II, 
vývozci nebo dovozci poskytnou na žádost 
Komise všechny příslušné informace, které 
mají k dispozici, včetně těch, které získají 
z jiných vnitrostátních nebo mezinárodních 
programů pro kontrolu chemických látek, a 
to do 60 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že podávání oznámení nebude nepřiměřeně prodlužováno, je nutné 
stanovit lhůtu pro poskytnutí informací ke splnění všech požadavků přílohy II.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 24
Čl. 13 odst. 1

1. Komise neprodleně předá členským 
státům a evropským průmyslovým svazům 
informace o chemických látkách, na které se 
vztahuje postup PIC, a rozhodnutí 
dovážejících smluvních stran o podmínkách 
dovozu těchto chemických látek, které 
obdrží od sekretariátu například ve formě 
oběžníků. Neprodleně předá členským 
státům rovněž informace o každém případu 
neposkytnutí odpovědi. Všechny informace 
o rozhodnutích o dovozu, jemuž se každému 
přidělí referenční číslo, uchová Komise 
v databázi, která bude veřejně přístupná na 
internetu, a na požádání poskytne každému 
informace.

1. Komise neprodleně předá členským 
státům, evropským průmyslovým svazům a 
nevládním organizacím, které o to projeví 
zájem, informace o chemických látkách, na 
které se vztahuje postup PIC, a rozhodnutí 
dovážejících smluvních stran o podmínkách 
dovozu těchto chemických látek, které 
obdrží od sekretariátu například ve formě 
oběžníků. Neprodleně předá členským 
státům rovněž informace o každém případu 
neposkytnutí odpovědi. Všechny informace 
o rozhodnutích o dovozu, jemuž se každému 
přidělí referenční číslo, uchová Komise 
v databázi, která bude veřejně přístupná na 
internetu, a na požádání poskytne každému 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Relevantní informace by neměly být předávány pouze členským státům a evropským 
průmyslovým svazům, ale také nevládním organizacím. Aby byli určeni příslušní příjemci 
z oblasti průmyslu a nevládních organizací, měli by tito příjemci projevit svůj zájem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 25
Čl. 13 odst. 7 úvodní část

7. Určený vnitrostátní orgán vývozce smí po 
poradě s Komisí rozhodnout, že se vývoz 
může uskutečnit, pokud po vynaložení 
veškerého přiměřeného úsilí nebyla 
odpověď obdržena na žádost o výslovný 
souhlas podle odst. 6 písm. a) v jedné 
z těchto lhůt: 

7. Pokud jde o látky uvedené v části 2 
přílohy I, smí určený vnitrostátní orgán 
vývozce po poradě s Komisí rozhodnout, že 
se vývoz může uskutečnit, pokud po 
vynaložení veškerého přiměřeného úsilí 
nebyla odpověď obdržena na žádost 
o výslovný souhlas podle odst. 6 písm. a) 
v jedné z těchto lhůt:
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Or. en

Odůvodnění

Část 2 přílohy I uvádí látky, které nejsou ještě začleněné do postupu PIC,  jsou ale omezené 
nebo dokonce zakázané v EU. Vzhledem k tomu, že nejsou začleněné do Rotterdamské 
úmluvy, zůstává požadavek výslovného souhlasu s těmito látkami velmi často bez odpovědi. 
To je pro určené vnitrostátní orgány časově velmi náročné a vážně to narušuje 
konkurenceschopnost vývozců. Proto tato odchylka nabízí pružnější zacházení s těmito 
látkami, avšak zůstává v souladu s Rotterdamskou úmluvou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 26
Čl. 14 odst. 2

2. Chemické látky a výrobky uvedené 
v příloze V, jejichž používání je ve 
Společenství zakázáno z důvodů ochrany 
zdraví člověka a životního prostředí, se 
nesmějí vyvážet.

2. Chemické látky a výrobky uvedené 
v příloze V, jejichž používání je ve 
Společenství zakázáno z důvodů přímého 
a nepřímého nebezpečí pro zdraví člověka, 
zvířat a životního prostředí, se nesmějí 
vyvážet.

Or. pl

Odůvodnění

Zdraví člověka, zvířat a životního prostředí by měl být přikládán větší význam.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 27
Čl. 18 odst. 1a (nový)

Komise uchová všechny informace 
o sankcích v databázi, která bude veřejně 
přístupná na internetu, a na požádání tyto 
informace každému poskytne.

Or. en

Odůvodnění

Obchod s chemickými látkami, které jsou zakázány nebo přísně omezeny, by měl probíhat 
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pouze transparentním způsobem. Proto by informace o sankcích měly být veřejně přístupné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 28
Čl. 19 odst. 3 písm. a)

(a) informace uvedené v příloze II a III, (a) informace uvedené v příloze II, III a IV,

Or. en

Odůvodnění

Obchod s chemickými látkami, které jsou zakázány nebo přísně omezeny, by měl probíhat 
pouze transparentním způsobem. Proto by informace o obchodování s chemickými látkami, 
které jsou uvedené v příloze IV, neměly být považovány za důvěrné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 29
Čl. 19 odst. 3 písm. fa) (nové)

(fa) informace o nakládání s obaly po 
odstranění chemických látek.

Or. pl

Odůvodnění

Z důvodu přímého nebezpečí pro zdraví a životní prostředí je informace o tom, jak by mělo 
být nakládáno s obaly po té, co byly odstraněny chemické látky, pro uživatele neobyčejně 
důležitá.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 30
Příloha I část 1 nové položky

Alachlor + 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) b
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Azinfos-methyl 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) b

Kadusafos + 95465-99-9 n.a. 2930 90 85 p(1) b

Karbaryl +* 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-
p(2)

b–b

Karbofuran + 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) b

Karbosulfan + 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p(1) b

Diazinon * 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p(1) b 

Dichlorvos * 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) b 

Dimethenamid 
+

87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p(1) b

Diuron 330-54-1 006-015-00 2924 21 90 p(1) b

Fenitrothion * 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) b 

Haloxyfop-R + 
*
(Haloxyfop-P-
methyl ester) 

95977-29-0
(72619-32-
0)

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

Malathion * 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) b 

Oxydemethon-
methyl +

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p(1) b 

perfluoroktans
ulfonáty
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
kovová sůl (O-
M+), 
halogenid, 
amid a jiné 
deriváty, včetně 
polymerů)

1763-23-1
2795-39-3
and others

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
and others

i(1) sr 

Fosalon + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

Thiodicarb +* 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p(1) b 

Trichlorfon +* 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p(1)-
p(2)

b-b
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Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p(1) b

*Položka je platná od 19. prosince 2007.
**Položka je platná od 27. června 2008.

Or. en

Odůvodnění

Příloha I tohoto nařízení by měla být změněna tak, aby zahrnula regulativní opatření ohledně 
určitých chemických látek, přijatá podle směrnice 76/769/EHS o sbližování právních 
a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek a přípravků, směrnice 91/414/ES o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a dalších 
právních předpisů Společenství. Tyto chemické látky je nutné začlenit do stávajícího nařízení 
č. 304/2003, a to prostřednictvím rozhodnutí přijatého postupem projednávání ve výborech 
(které má být přijato v tomto roce).

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 31
Příloha I část 2 nové položky

Alachlor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b

Kadusafos 95465-99-9 n.a. 2930 90 85 p b

Karbaryl 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p b

Karbofuran 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p b

Karbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p b

Dimethenamid 87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p b

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
methyl ester)

95977-29-0
(72619-32-0)

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemethon-
methyl

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p b

perfluoroktans
ulfonáty
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, kovová 

1763-23-1
2795-39-3
a další

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
a další

i sr
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sůl (O-M+), 
halogenid, 
amid a jiné 
deriváty, včetně 
polymerů)
Fosalon 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b

Thiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p b

Trichlorfon 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p b

Or. en

Odůvodnění

Příloha I tohoto nařízení by měla být změněna tak, aby zahrnula regulativní opatření ohledně 
určitých chemických látek, přijatá podle směrnice 76/769/EHS o sbližování právních 
a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek a přípravků, směrnice 91/414/ES o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a další 
legislativy Společenství. Tyto chemické látky je nutné začlenit do stávajícího nařízení 
č. 304/2003, a to prostřednictvím rozhodnutí přijatého postupem projednání ve výborech 
(které má být přijato  v tomto roce).

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 32
Příloha II odst. 2 písm. d) bod ii) odrážka 2a (nová)

– alternativní látky, přípravky nebo 
výrobky.

Or. en

Odůvodnění

Informace o alternativách by se neměly omezovat na strategie integrované ochrany proti 
škůdcům a průmyslové postupy a procesy, ale měly by zahrnovat také alternativní látky, 
přípravky a výrobky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 33
Příloha III odst. 2a (nový)

2a. Identita výrobku určeného pro vývoz:
(a) obchodní název a označení výrobku;
(b) pro každou látku uvedenou v příloze I 
její procentuální obsah a podrobnosti 
uvedené v bodu 1.

Or. en

Odůvodnění

„Výrobky“ obsahující látky uvedené v částech 2 a 3 přílohy I vyžadují oznámení o vývozu 
podle čl. 14 odst. 1 tak, jak je to vyžadováno pro látky a přípravky. Aby bylo umožněno 
splnění požadavků článku 14 (oznámení o vývozu některých výrobků), je třeba výrobky 
zahrnout do formuláře oznámení o vývozu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 34
Příloha IV odst. 1

1. Souhrn množství chemických látek (ve 
formě látek a přípravků) vyvezených během 
minulého roku, na které se vztahuje příloha 
I.

1. Souhrn množství chemických látek (ve 
formě látek, přípravků a výrobků) 
vyvezených během minulého roku, na které 
se vztahuje příloha I.

(a) Rok, v němž se uskutečnil vývoz a. Rok, v němž se uskutečnil vývoz

(b) Tabulka, ve které jsou shrnuta množství 
vyvezených chemických látek (ve formě 
látek a přípravků), ve tvaru:

b. Tabulka, ve které jsou shrnuta množství 
vyvezených chemických látek (ve formě 
látek, přípravků a výrobků), ve tvaru:

Or. en

Odůvodnění

„Výrobky“ obsahující látky uvedené v částech 2 a 3 přílohy I vyžadují oznámení o vývozu 
podle čl. 14 odst. 1 tak, jak je to vyžadováno pro látky a přípravky. K dosažení soudržnosti by 
proto měl určený vnitrostátní orgán poskytovat informace o vývozu takových výrobků také 
Komisi. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 35
Příloha IV odst. 2a (nový)

2a. Seznam vývozců

Chemická látka Vývozce Adresa a jiné příslušné údaje 
o vývozci

Or. en

Odůvodnění

Obchod s chemickými látkami, které jsou zakázány nebo přísně omezeny, by měl probíhat 
pouze transparentním způsobem. Podobně jako u seznamu dovozců uvedeného v příloze IV by 
měl být vytvořen seznam vývozců.


