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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 13
Betragtning 6

(6) Eksport af farlige kemikalier, som er 
forbudt eller underkastet strenge 
restriktioner i Fællesskabet, bør fortsat være 
omfattet af en fælles 
eksportanmeldelsesprocedure. Farlige 
kemikalier, i ublandet form eller i et 
præparat, der er forbudt eller underkastet 
strenge restriktioner i Fællesskabet til brug 
som plantebeskyttelsesmidler, som andre 
former for pesticider eller som 
industrikemikalier til erhvervsmæssig eller 
privat anvendelse, bør følgelig være omfattet 
af samme eksportanmeldelsesregler som 
dem, der gælder for kemikalier, der er 
forbudt eller underkastet strenge 
restriktioner inden for den ene af eller begge 
konventionens anvendelseskategorier, dvs. 
som pesticider eller industrikemikalier. 

(6) Eksport af farlige kemikalier, som er 
forbudt eller underkastet strenge 
restriktioner i Fællesskabet, bør fortsat være 
omfattet af en fælles 
eksportanmeldelsesprocedure. Farlige 
kemikalier, i ublandet form eller i et 
præparat eller i en artikel, der er forbudt 
eller underkastet strenge restriktioner i 
Fællesskabet til brug som 
plantebeskyttelsesmidler, som andre former 
for pesticider eller som industrikemikalier til 
erhvervsmæssig eller privat anvendelse, bør 
følgelig være omfattet af samme 
eksportanmeldelsesregler som dem, der 
gælder for kemikalier, der er forbudt eller 
underkastet strenge restriktioner inden for 
den ene af eller begge konventionens 
anvendelseskategorier, dvs. som pesticider 
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Endvidere bør de samme regler også gælde 
for kemikalier, der er omfattet af den 
internationale PIC-procedure. 
Eksportanmeldelsesproceduren bør anvendes 
ved eksport fra Fællesskabet til alle 
tredjelande, uanset om de er parter i 
konventionen, og uden hensyn til, om de 
anvender dens procedurer. Medlemsstaterne 
bør have adgang til at opkræve 
administrative gebyrer med henblik på 
dækning af deres omkostninger til 
gennemførelse af proceduren.

eller industrikemikalier. Endvidere bør de 
samme regler også gælde for kemikalier, der 
er omfattet af den internationale PIC-
procedure. Eksportanmeldelsesproceduren 
bør anvendes ved eksport fra Fællesskabet til 
alle tredjelande, uanset om de er parter i 
konventionen, og uden hensyn til, om de 
anvender dens procedurer. Medlemsstaterne 
bør have adgang til at opkræve 
administrative gebyrer med henblik på 
dækning af deres omkostninger til 
gennemførelse af proceduren.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "artikler" tilføjes i overensstemmelse med artikel 14, som indeholder en 
eksportanmeldelse for varer, som er opført i bilag I, del 2 og 3, for at tilpasse betragtningerne 
til lovgivningsbestemmelserne.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 14
Betragtning 21

(21) Særligt bør Kommissionen have 
beføjelser til at vedtage foranstaltninger, 
hvorved der i bilag I optages andre 
kemikalier og i bilag V optages kemikalier, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 850/2004. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at supplere forordningen med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, som omhandlet i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF

(21) Særligt bør Kommissionen have 
beføjelser til at vedtage foranstaltninger, 
hvorved der i bilag I optages andre 
kemikalier og i bilag V optages kemikalier, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 850/2004, og til 
at ændre bilag I-VI. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til formål 
at supplere forordningen med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, bør de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ordførerens ændringsforslag 5.
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Betragtningen med listen over områder, som den nye forskriftsprocedure med kontrol gælder 
for, skal afspejle lovgivningsbestemmelserne. Da ordføreren med rette foreslår at udvide den 
nye forskriftsprocedure med kontrol i artikel 22 til at omfatte ændring af alle bilag, skal den 
tilsvarende betragtning tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 15
Artikel 2, stk. 2, litra i

(i) kemikalier i mængder, som ikke kan 
ventes at påvirke menneskers sundhed eller
miljøet, og under ingen omstændigheder på 
over 10 kg, når de importeres i forsknings-
eller analyseøjemed.

(i) kemikalier i mængder, som ikke kan 
ventes at have nogen indvirkning på
menneskers sundhed (særligt børns, gravide 
kvinders, fostres, spædbørns, ældre 
menneskers og rekonvalescenters sundhed) 
og dyrs sundhed og miljøet, og under ingen 
omstændigheder på over 10 kg, når de 
importeres i forsknings-, analyse- og 
udviklingsøjemed.

Or. pl

Begrundelse

Foruden at have en negativ indvirkning på menneskers og dyrs sundhed kan kemikalier også 
være en direkte eller indirekte trussel. Det er meget vigtigt at medtage gravide og ammende 
kvinder, børn, spædbørn, fostre og rekonvalescenter af hensyn til disse menneskers sundhed, 
idet de bør kunne leve i et rent miljø, fri for farlige kemikalier.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 16
Artikel 3, stk. 1, indledning

(1) "kemikalie": et industrielt fremstillet 
eller naturligt stof, jf. definitionen i direktiv 
67/548/EØF, ublandet eller i et præparat, 
eller et præparat, dog ikke levende 
organismer, som tilhører en af følgende 
kategorier:

(1) "kemikalie": et kemisk stof, som kan 
opnås ved hjælp af en fremstillingsproces 
eller naturligt, jf. definitionen i direktiv 
67/548/EØF, ublandet eller i et præparat, 
eller et præparat, dog ikke levende 
organismer, som tilhører en af følgende 
kategorier:

Or. pl
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Begrundelse

Klarere formulering.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 2

(2) "præparat": en blanding eller en 
opløsning bestående af to eller flere stoffer

(2) "præparat": en blanding eller en 
opløsning bestående af mindst to eller flere 
stoffer, hvis præparatet som defineret i 
direktiv 1999/45/EF er underlagt 
obligatorisk mærkning under 
Fællesskabets lovgivning på grund af 
tilstedeværelsen af et af disse stoffer;

Or. pl

Begrundelse

Præparater er blandinger eller opløsninger, som består af kemiske stoffer, og de bør derfor af 
sikkerhedshensyn være underlagt obligatorisk mærkning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 18
Artikel 3, stk. 3

(3) "artikel": en færdigvare indeholdende 
eller omfattende et kemikalie, hvis 
anvendelse i henhold til 
fællesskabslovgivningen er forbudt eller 
underkastet strenge restriktioner med 
hensyn til det særlige produkt

(3) ”artikel”: en genstand, der under 
fremstillingen har fået en særlig form, 
overflade eller design, der i højere grad end 
den kemiske sammensætning er 
bestemmende for dens funktion;

Or. en

Begrundelse

Begrebet "artikel" bør defineres i generelle vendinger og ikke i relation til forbud eller 
restriktioner for at give plads til specifikationer i bestemmelserne i artikel 14 og for at undgå 
overflødige bestemmelser. Definitionen af begrebet "artikel" bør være den samme, som blev 
vedtaget i REACH.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 19
Artikel 3, stk. 13

(13) "meget farlig pesticidformulering": et 
kemikalie, der er fremstillet med henblik på 
anvendelse som pesticid, og som under brug 
medfører alvorlige sundheds- eller 
miljøvirkninger, der kan iagttages kort tid 
efter en eller flere eksponeringer

(13) "meget farlig pesticidformulering": et 
kemikalie, der er fremstillet med henblik på 
anvendelse som pesticid, og som under brug 
har en negativ effekt på menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet, der kan iagttages 
kort tid efter en eller flere eksponeringer

Or. pl

Begrundelse

Pesticider har en yderst negativ effekt på menneskers og dyrs sundhed og på miljøet, som kan 
iagttages kort tid efter en eller flere eksponeringer (direkte eksponering) eller efter en 
længere periode (indirekte eksponering). 

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 20
Artikel 7, stk. 2, afsnit 4

Hver eksportanmeldelse registreres i en 
database i Kommissionen med et 
referencenummer, og en ajourført liste over 
de pågældende kemikalier og de 
importerende parter og andre lande for hvert 
kalenderår vil blive stillet til rådighed for 
offentligheden og rundsendt til 
medlemsstaternes udpegede nationale 
myndigheder efter behov

Hver eksportanmeldelse registreres i en 
database i Kommissionen med et 
referencenummer, og en ajourført liste over 
de pågældende kemikalier, eksportøren, 
eksportørens medlemsstat, de eksporterede 
mængder og de importerende parter og 
andre lande for hvert kalenderår vil blive 
stillet til rådighed for offentligheden via 
internettet og rundsendt til 
medlemsstaternes udpegede nationale 
myndigheder efter behov. Kommissionen 
fremsender hvert kalenderår 
eksportanmeldelsen fra alle eksportører af 
et givent kemikalie til importlandet.

Or. en
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Begrundelse

Handel med kemikalier, som er forbudt eller underlagt strenge restriktioner, bør ske under 
gennemsigtige forhold. Gennemsigtighed er en forudsætning for, at importlande, industrien 
og offentlige interessegrupper kan hjælpe med at finde alternativer. 

Det er vanskeligt at forstå, hvorfor Kommissionen kun vil orientere importlandet om den 
første eksportør af et kemikalie hvert kalenderår (se begrundelsen, s. 8) og ikke om alle 
eksportører. Det er vigtigt, at importlandet har kendskab til alle eksportører, som eksporterer 
forbudte kemikalier eller kemikalier, som er underlagt strenge restriktioner, til landet.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 21
Artikel 9, stk. 1, afsnit 1

1. Hver eksportør af kemikalier, som er 
opført i bilag I, og præparater, der 
indeholder sådanne stoffer i en 
koncentration, der kan udløse 
mærkningskrav efter bestemmelserne i 
direktiv 199/45/EF, uanset om der er andre 
stoffer til stede, underretter i løbet af første 
kvartal hvert år den udpegede nationale 
myndighed i sin medlemsstat om, hvor stor 
en mængde af kemikaliet - i form af rent stof 
og indeholdt i præparater - vedkommende i 
løbet af det foregående år har eksporteret til 
de enkelte parter og andre lande. Disse 
oplysninger ledsages af en liste over de 
pågældende importører med navn og 
adresse.

1. Hver eksportør af kemikalier, som er 
opført i bilag I, og præparater, der 
indeholder sådanne stoffer i en 
koncentration, der kan udløse 
mærkningskrav efter bestemmelserne i 
direktiv 199/45/EF, uanset om der er andre 
stoffer til stede, underretter i løbet af første 
kvartal hvert år den udpegede nationale 
myndighed i sin medlemsstat om, hvor stor 
en mængde af kemikaliet - i form af rent stof 
og indeholdt i præparater eller artikler -
vedkommende i løbet af det foregående år 
har eksporteret til de enkelte parter og andre 
lande. Disse oplysninger ledsages af en liste 
over de pågældende importører med navn og 
adresse.

Or. en

Begrundelse

"Artikler", som indeholder stoffer, der er opført i bilag I, del 2 og 3, kræver en 
eksportanmeldelse i henhold til artikel 14, stk. 1, ligesom det er påkrævet for stoffer og 
præparater. Derfor skal bestemmelsen om information om handel med kemikalier også 
omfatte artikler.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 22
Artikel 9, stk. 3

3. Hver medlemsstat forelægger hvert år 
Kommissionen oplysninger i sammenfattet 
form i overensstemmelse med bilag IV. 
Kommissionen sammenfatter disse 
oplysninger på fællesskabsplan og stiller 
ikke-fortrolige oplysninger til rådighed for 
offentligheden på sin database via 
internettet.

3. Hver medlemsstat forelægger hvert år 
Kommissionen oplysninger i 
overensstemmelse med bilag IV. 
Kommissionen samler disse oplysninger på 
fællesskabsplan og stiller ikke-fortrolige 
oplysninger til rådighed for offentligheden 
på sin database/internettet, opdelt efter 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Handel med kemikalier, som er forbudt eller underlagt strenge restriktioner, bør ske under 
gennemsigtige forhold. Gennemsigtighed er en forudsætning for, at importlande, industrien 
og offentlige interessegrupper kan hjælpe med at finde alternativer. Informationen skal være 
til rådighed i ren form, ikke i sammenfattet form, som vil føre til, at information går tabt. Af 
hensyn til klarheden bør informationen opdeles efter medlemsstater.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 23
Artikel 10, stk. 4, afsnit 2

Hvis et kemikalie opfylder betingelserne for 
PIC-anmeldelse, men der ikke foreligger 
tilstrækkelige oplysninger til at opfylde 
kravene i bilag II, skal eksportører eller 
importører på Kommissionens anmodning 
fremlægge alle de relevante oplysninger, de 
råder over, herunder oplysninger fra andre 
nationale eller internationale programmer 
vedrørende kemisk kontrol.

Hvis et kemikalie opfylder betingelserne for 
PIC-anmeldelse, men der ikke foreligger 
tilstrækkelige oplysninger til at opfylde 
kravene i bilag II, skal eksportører eller 
importører på Kommissionens anmodning 
fremlægge alle de relevante oplysninger, de 
råder over, herunder oplysninger fra andre 
nationale eller internationale programmer 
vedrørende kemisk kontrol, inden 60 dage.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at anmeldelser ikke forsinkes urimeligt, er der behov for en frist for indsendelse 
af information til opfyldelse af kravene i bilag II.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 24
Artikel 13, stk. 1

1. Kommissionen tilsender omgående 
medlemsstaterne og de europæiske 
industrisammenslutninger de oplysninger, 
som den modtager enten i form af cirkulærer 
eller på anden måde fra sekretariatet 
vedrørende kemikalier, der er omfattet af 
PIC-proceduren, og importparternes 
beslutninger om importbetingelserne for 
disse kemikalier. Den giver også omgående 
medlemsstaterne oplysning om tilfælde, 
hvor der ikke er fremsendt noget svar. 
Kommissionen opbevarer samtlige 
oplysninger om importbeslutninger, der hver 
får tildelt et referencenummer, i sin 
database, som bliver tilgængelig for 
offentligheden på internettet, og udleverer 
dem efter anmodning til enhver.

1. Kommissionen tilsender omgående 
medlemsstaterne, de europæiske 
industrisammenslutninger og ikke-statslige 
organisationer, der er registreret som 
værende interesseret, de oplysninger, som 
den modtager enten i form af cirkulærer eller 
på anden måde fra sekretariatet vedrørende 
kemikalier, der er omfattet af PIC-
proceduren, og importparternes beslutninger 
om importbetingelserne for disse kemikalier. 
Den giver også omgående medlemsstaterne 
oplysning om tilfælde, hvor der ikke er 
fremsendt noget svar. Kommissionen 
opbevarer samtlige oplysninger om 
importbeslutninger, der hver får tildelt et 
referencenummer, i sin database, som bliver 
tilgængelig for offentligheden på internettet, 
og udleverer dem efter anmodning til 
enhver.

Or. en

Begrundelse

Relevante oplysninger bør ikke kun fremsendes til medlemsstaterne og de europæiske 
industrisammenslutninger, men også til ikke-statslige organisationer, Med henblik på at 
identificere de relevante modtagere inden for industrien og de ikke-statslige organisationer 
bør disse lade sig registrere som interesserede.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 25
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 

7. For de i bilag I, del 2, opførte stoffer kan 
eksportørens udpegede nationale myndighed 
i samråd med Kommissionen beslutte, at 
eksporten kan finde sted, hvis der trods alle 
anstrengelser ikke er modtaget noget svar på 
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anmodning om udtrykkeligt samtykke efter 
stk. 6, litra a), inden for følgende tidsfrister:

en anmodning om udtrykkeligt samtykke 
efter stk. 6, litra a), inden for følgende 
tidsfrister:

Or. en

Begrundelse

Bilag I, del 2, indeholder en liste over stoffer, som endnu ikke er omfattet af PIC-proceduren, 
men som er underlagt restriktioner eller forbudt i EU.  Da de ikke er omfattet af Rotterdam-
konventionen, lades anmodninger om udtrykkeligt samtykke for disse stoffer meget ofte 
ubesvaret. Dette er meget tidskrævende for de udpegede nationale myndigheder, og det 
hæmmer eksportørens konkurrenceevne betydeligt. Det foreslås derfor med denne undtagelse 
at behandle disse stoffer på en mere fleksibel måde, som dog stadig er i overensstemmelse 
med Rotterdam-konventionen.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 26
Artikel 14, stk. 2

2. Kemikalier og artikler, hvis anvendelse er 
forbudt i Fællesskabet for at beskytte
menneskers sundhed eller miljøet, og som er 
opført i bilag V, må ikke eksporteres.

2. Kemikalier og artikler, hvis anvendelse er 
forbudt i Fællesskabet på grund af direkte 
og indirekte risiko for menneskers og dyrs 
sundhed og miljøet, og som er opført i bilag 
V, må ikke eksporteres.

Or. pl

Begrundelse

Menneskers og dyrs sundhed og miljøet skal tillægges større betydning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 27
Artikel 18, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen stiller alle oplysninger 
vedrørende sanktioner til rådighed i sin 
database, som er tilgængelig via internettet, 
og giver oplysningerne til alle efter 
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forespørgsel.

Or. en

Begrundelse

Handel med kemikalier, som er forbudt eller underlagt strenge restriktioner, bør ske under 
gennemsigtige forhold. Oplysninger om sanktioner bør derfor gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 28
Artikel 19, stk. 3, litra a

(a) de i bilag II og III omhandlede 
oplysninger

(a) de i bilag II, III og IV omhandlede 
oplysninger

Or. en

Begrundelse

Handel med kemikalier, som er forbudt eller underlagt strenge restriktioner, bør kun ske 
under gennemsigtige forhold. Oplysninger om handel med kemikalier som opført i bilag IV 
bør derfor betragtes som ikke-fortrolige.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 29
Artikel 19, stk. 3, litra f a (ny)

(fa) oplysning om håndtering af 
emballagen efter fjernelse af kemikalierne.

Or. pl

Begrundelse

På grund af den direkte risiko for sundheden og miljøet er det meget vigtigt for brugerne, at 
de får oplysning om, hvordan emballagen skal behandles, efter at kemikalierne er blevet 
fjernet.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 30
Bilag I, del 1, nye optagelser

Alachlor + 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) b

Azinphos-
methyl

86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) b

Cadusafos + 95465-99-9 uoplyst 2930 90 85 p(1) b

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

b–b

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

Carbosulfan + 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 uoplyst 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)

uoplyst

(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 

Perfluorooctan
e sulfonates
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
metalsalt (O-
M+), 
halogenid, 

1763-23-1
2795-39-3
og andre

uoplyst 2904 90 20
2904 90 20
og andre

i(1) sr 
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amid og andre 
derivativer, 
herunder 
polymerer)**

Phosalone + 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

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

*xx den 19. december 2007.
**xx den 27. juni 2008.

Or. en

Begrundelse

Bilag I til dette direktiv bør ændres for at tage højde for regulering, som er foretaget med 
hensyn til visse kemikalier som følge af direktiv 76/769/EØF om begrænsning af 
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater, direktiv 91/414/EØF om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, direktiv 98/8/EF om markedsføring af 
biocidholdige produkter og anden fællesskabslovgivning. Disse kemikalier skal tilføjes til den 
eksisterende forordning 304/2003 ved en komitologibeslutning (som skal tages i år).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 31
Bilag I, del 2, nye optagelser

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

Cadusafos 95465-99-9 uoplyst 2930 90 85 p b

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

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

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

Dimethenamid 87674-68-8 uoplyst 2934 99 90 p b
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Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
methyl ester)

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

uoplyst
(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
ulfonater

PFOS) 
C8F17S02X (X 
= OH, metalsalt 
(O-M+), 
halogenid, 
amid og andre 
derivativer, 
herunder 
polymerer)

1763-23-1
2795-39-3
og andre

uoplyst 2904 90 20
2904 90 20
og andre

i sr

Phosalone 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

Begrundelse

Bilag I til dette direktiv bør ændres for at tage højde for regulering, som er foretaget med 
hensyn til visse kemikalier som følge af direktiv 76/769/EØF om begrænsning af 
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater, direktiv 91/414/EØF om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, direktiv 98/8/EF om markedsføring af 
biocidholdige produkter og anden fællesskabslovgivning. Disse kemikalier skal tilføjes til den 
eksisterende forordning 304/2003 ved en komitologibeslutning (som skal tages i år).

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 32
Bilag II, punkt 2, litra d, stk, ii, led 2 a (nyt)

- alternative stoffer, præparater eller 
artikler.

Or. en
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Begrundelse

Oplysninger om alternativer bør ikke være begrænset til integrerede værktøjer og metoder til 
at kontrollere skadevoldere og industrielle metoder og processer, men bør også omfatte 
alternative stoffer, præparater eller artikler.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 33
Bilag III, punkt 2 a (nyt)

2a. Identifikation af artiklen til eksport:
(a) artiklens handelsnavn og betegnelse;
(b) for hvert stof opført i bilag I procentdel 
og detaljer som specificeret under 1.

Or. en

Begrundelse

"Artikler", som indeholder stoffer, der er opført i bilag I, del 2 og 3, kræver en 
eksportanmeldelse i henhold til artikel 14, stk. 1, ligesom det er påkrævet for stoffer og 
præparater. For at gøre det muligt at opfylde kravene i artikel 14 (eksportanmeldelse for 
visse artikler) skal artikler optages i eksportanmeldelsesformularen.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 34
Bilag IV, punkt 1

1. Angivelse af mængden af kemikalier (i 
form af stoffer og præparater) henhørende 
under bilag I, der blev eksporteret i løbet af 
det foregående år.

1. Angivelse af mængden af kemikalier (i 
form af stoffer, præparater og artikler) 
henhørende under bilag I, der blev 
eksporteret i løbet af det foregående år.

(a) år, da eksporten fandt sted (a) år, da eksporten fandt sted
(b) tabel over mængderne af eksporterede 
kemikalier (i form af stoffer og præparater) 
som vist nedenfor.

(b) tabel over mængderne af eksporterede 
kemikalier (i form af stoffer, præparater og 
artikler) som vist nedenfor.

Or. en
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Begrundelse

"Artikler", som indeholder stoffer, der er opført i bilag I, del 2 og 3, kræver en 
eksportanmeldelse i henhold til artikel 14, stk. 1, ligesom det er påkrævet for stoffer og 
præparater. De udpegede nationale myndigheder bør følgelig også sende oplysninger om 
eksport af sådanne artikler til Kommissionen.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 35
Bilag IV, punkt 2 a (nyt)

2a. Liste over eksportører

Kemikalie Eksportør eller 
eksporterende virksomhed

Adresse og andre relevante 
oplysninger om eksportøren 
eller den eksporterende 
virksomhed

Or. en

Begrundelse

Handel med kemikalier, som er forbudt eller underlagt strenge restriktioner, bør kun ske 
under gennemsigtige forhold. I lighed med listen over importører i bilag IV bør der også 
udarbejdes en liste over eksportører.
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