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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 6

(6) Ühenduses keelustatud või rangelt 
piiratud kasutusega kemikaalide ekspordi 
suhtes peaks ka edaspidi kehtima ühtne 
ekspordist teatamise kord. Seetõttu peaksid 
nii puhta aine kujul kui valmististe 
koosseisus esinevate ohtlike kemikaalide 
suhtes, mille kasutamine 
taimekaitsevahendite, muude pestitsiidide 
või kutselistele kasutajatele või üldsusele 
ettenähtud tööstuskemikaalidena on 
ühenduses keelustatud või rangelt piiratud, 
kehtima samasugused ekspordist teatamise 
eeskirjad, mis kehtivad konventsioonis 
sätestatud ühte või mõlemasse 
kasutuskategooriasse, nimelt pestitsiidide 
või tööstuskemikaalide hulka kuuluvate 
keelustatud või rangelt piiratud kasutusega 
ohtlike kemikaalide suhtes. Lisaks peaksid 
samad eeskirjad kehtima ka kemikaalide 

(6) Ühenduses keelustatud või rangelt 
piiratud kasutusega kemikaalide ekspordi 
suhtes peaks ka edaspidi kehtima ühtne 
ekspordist teatamise kord. Seetõttu peaksid 
nii puhta aine kujul kui valmististe või 
tooteartiklite koosseisus esinevate ohtlike 
kemikaalide suhtes, mille kasutamine 
taimekaitsevahendite, muude pestitsiidide 
või kutselistele kasutajatele või üldsusele 
ettenähtud tööstuskemikaalidena on 
ühenduses keelustatud või rangelt piiratud, 
kehtima samasugused ekspordist teatamise 
eeskirjad, mis kehtivad konventsioonis 
sätestatud ühte või mõlemasse 
kasutuskategooriasse, nimelt pestitsiidide 
või tööstuskemikaalide hulka kuuluvate 
keelustatud või rangelt piiratud kasutusega 
ohtlike kemikaalide suhtes. Lisaks peaksid 
samad eeskirjad kehtima ka kemikaalide 
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puhul, mille suhtes kohaldatakse eelnevalt 
teatatud nõusoleku menetlust (edaspidi PIC-
menetlus). Kõnealust ekspordist teatamise 
menetlust tuleks kohaldada kõikidesse 
kolmandatesse riikidesse toimuva ühenduse 
ekspordi suhtes, olenemata sellest, kas need 
riigid on liitunud konventsiooniga või 
osalevad selle menetlustes või mitte. 
Liikmesriikidele tuleks anda luba kehtestada 
selle menetlusega seotud kulude katmiseks 
halduslõivusid.

puhul, mille suhtes kohaldatakse eelnevalt 
teatatud nõusoleku menetlust (edaspidi 
„PIC-menetlus”). Kõnealust ekspordist 
teatamise menetlust tuleks kohaldada 
kõikidesse kolmandatesse riikidesse toimuva 
ühenduse ekspordi suhtes, olenemata sellest, 
kas need riigid on liitunud konventsiooniga 
või osalevad selle menetlustes või mitte. 
Liikmesriikidele tuleks anda luba kehtestada 
selle menetlusega seotud kulude katmiseks 
halduslõivusid.

Or. en

Selgitus

Viide tooteartiklitele lisatakse kooskõlas artikliga 14, mis näeb ette I lisa 2. või 3. osas 
loetletud aineid sisaldavate tooteartiklite ekspordist teatamist, et viia põhjendused 
vastuvõetud sätetega vastavusse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 21

(21) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused meetmete võtmiseks, et lisada uusi 
kemikaale I lisasse ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 850/2004 
reguleeritavaid kemikaale V lisasse. Kuna 
tegemist on üldiste meetmetega ja need on 
kavandatud käesoleva määruse 
täiendamiseks uute, mitte kõige tähtsamate 
üksikasjadega, siis tuleks neid vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse abil,

(21) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused meetmete võtmiseks, et lisada uusi 
kemikaale I lisasse ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 850/2004 
reguleeritavaid kemikaale V lisasse ning 
muuta I–VI lisa. Kuna tegemist on üldiste 
meetmetega ja need on kavandatud 
käesoleva määruse täiendamiseks uute, mitte 
kõige tähtsamate üksikasjadega, siis tuleks 
neid vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
abil,

Or. en

Selgitus

Raportöör seob esitatud muudatusettepaneku muudatusettepanekuga 5.

Põhjendus, milles loetletakse valdkonnad, kus kohaldatakse uut kontrolliga 
regulatiivmenetlust, peab kajastama vastuvõetud sätteid. Kuna raportöör teeb artiklis 22 
õigustatult ettepaneku laiendada uut kontrolliga regulatiivmenetlust kõikide lisade 
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muudatustele, tuleb selle kohaselt muuta ka vastavat põhjendust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 lõike 2 punkt i

(i) kemikaalid, mida imporditakse kogustes, 
mis tõenäoliselt ei mõjuta tervist või
keskkonda ja mis ei ületa 10 kg, tingimusel, 
et neid imporditakse uurimise või
analüüsimise eesmärkidel.

(i) kemikaalid, mida imporditakse kogustes, 
mis tõenäoliselt ei mõjuta inimeste, eelkõige 
laste, rasedate naiste, loodete, imikute, 
eakate või haigusest tervenevate inimeste 
ega loomade tervist ja keskkonda ja mis ei 
ületa 10 kg, tingimusel, et neid imporditakse 
uurimise, analüüsimise ja arendustegevuse
eesmärkidel.

Or. pl

Selgitus

Lisaks asjaolule, et kemikaalid võivad kahjustada inimeste ja loomade tervist, võivad nad 
osutuda ka otseselt või kaudselt ohtlikeks. Rasedate ja imetavate naiste, imikute, loodete ja 
haigusest tervenevate inimeste lisamine, kelle tervisele on elu puhtas, ohtlike kemikaalideta 
keskkonnas äärmiselt oluline, on väga tähtis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 16
Artikli 3 punkti 1 sissejuhatav osa

(1) kemikaal – direktiivis 67/548/EMÜ 
määratletud aine, mis esineb iseseisvalt või 
valmistise koosseisus, või valmistis, nii 
tehislik kui ka loodusest saadud, mis ei 
sisalda elusorganisme ja kuulub ühte 
järgnevatest kategooriatest:

(1) kemikaal – direktiivis 67/548/EMÜ 
määratletud keemiline aine, mis esineb 
iseseisvalt või valmistise koosseisus, või 
valmistis, mida saadakse nii tehislikult kui 
ka loodusest, mis ei sisalda elusorganisme ja 
kuulub ühte järgnevatest kategooriatest:

Or. pl

Selgitus

Selgem sõnastus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 punkt 2

(2) valmistis – kahest või enamast ainest 
koosnev segu või lahus;

(2) valmistis – vähemalt kahest või enamast 
keemilisest ainest koosnev segu või lahus, 
kui valmistise kohta direktiivi 1999/45/EÜ 
tähenduses kehtib ühenduse õigusnormide 
alusel kas või ühe nimetatud aine 
sisaldumise tõttu märgistamise kohustus;

Or. pl

Selgitus

Sarnaselt keemilistest ainetest koosnevatele segudele ja lahustele peaks märgistamise 
kohustus kehtima ohutuse tagamiseks ka valmististe puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 18
Artikli 3 punkt 3

(3) tooteartikkel – valmis toode, mis 
sisaldab kemikaali, mille kasutamine selles 
konkreetses tootes on ühenduse 
õigusnormidega keelustatud või rangelt 
piiratud;

(3) tooteartikkel – ese, millele antakse 
tootmise käigus teatud kuju, 
pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab 
selle funktsiooni suuremal määral kui selle 
keemiline koostis;

Or. en

Selgitus

Mõiste „tooteartikkel” tuleks määratleda üldjoontes, mitte seoses keeldude ja piirangutega, 
arvestada tuleks artiklis 14 esitatud nõuete täpsustusi ja vältida ülemäärasust. Mõiste 
„tooteartikkel” määratlus peaks olema sama, mida kasutatakse REACHi määruses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 19
Artikli 3 punkt 13

(13) eriti ohtlik pestitsiidivorm –
kahjuritõrjeks ettenähtud kemikaal, mis 
nõuetekohasel kasutamisel põhjustab 

(13) eriti ohtlik pestitsiidivorm –
kahjuritõrjeks ettenähtud kemikaal, mis 
nõuetekohasel kasutamisel avaldab pärast 
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tervisele või keskkonnale pärast ühe- või 
mitmekordset kokkupuudet tõsiseid 
tagajärgi, mis ilmnevad juba lühikese aja 
pärast;

ühe- või mitmekordset kokkupuudet 
inimeste ja loomade tervisele või 
keskkonnale kahjulikku mõju, mis ilmneb
juba lühikese aja pärast;

Or. pl

Selgitus

Pestitsiidide mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale on äärmiselt kahjulik ja 
ilmneb pärast ühe- või mitmekordset kokkupuudet otsese kokkupuute korral lühikese aja 
jooksul või kaudse kokkupuute korral pikema aja jooksul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 20
Artikli 7 lõike 2 neljas lõik

Iga eksporditeatis registreeritakse komisjoni 
andmebaasis ja sellele omistatakse 
viitenumber ning kemikaalide ning 
importivate konventsiooniosaliste ja muude 
riikide igal kalendriaastal ajakohastatud 
loetelud tehakse kättesaadavaks avalikkusele 
ja edastatakse liikmesriikide määratud 
asutustele.

Iga eksporditeatis registreeritakse komisjoni 
andmebaasis ja sellele omistatakse 
viitenumber ning kemikaalide, eksportijate, 
eksportivate liikmesriikide, eksporditud 
koguste ning importivate 
konventsiooniosaliste ja muude riikide igal 
kalendriaastal ajakohastatud loetelud tehakse 
Interneti teel kättesaadavaks avalikkusele ja 
edastatakse liikmesriikide määratud 
asutustele. Komisjon edastab importivale 
riigile igal kalendriaastal eksporditeatise 
kõikide konkreetse kemikaali eksportijate 
kohta.

Or. en

Selgitus

Keelustatud või rangelt piiratud kemikaalidega kauplemise tingimused peaksid olema 
läbipaistvad. Läbipaistvus on vältimatu eeltingimus, mis annab importivatele riikidele, 
tööstusele ja elanikkonna huvirühmadele võimaluse otsida muid võimalikke lahendusi.

Raske on mõista, miks tahab komisjon teavitada importivat riiki ainult kemikaali iga 
kalendriaasta esimesest eksportijast (vt seletuskiri lk 8), mitte kõigist eksportijatest. Importiva 
riigi jaoks on oluline teada kõiki eksportijaid, kes toovad riiki keelustatud või rangelt piiratud 
kemikaale.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 21
Artikli 9 lõike 1 esimene lõik

1. I lisas loetletud aine või valmistise puhul, 
milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see 
muude ainete sisaldusest olenemata võib 
tekitada direktiivis 1999/45/EÜ sätestatud
märgistamiskohustuse, teatab iga eksportija 
asukohajärgse liikmesriigi määratud 
asutusele iga aasta esimeses kvartalis 
eelmisel aastal igasse konventsiooniosalisse 
või muusse riiki lähetatud aine kogused, nii 
iseseisva ainena kui ka valmististe 
koosseisus. Kõnealusele teabele lisatakse 
nimesid ja aadresse sisaldav loetelu kõikide 
importijate kohta, kellele sel ajavahemikul 
on kemikaale saadetud.

1. I lisas loetletud aine või valmistise puhul, 
milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see 
muude ainete sisaldusest olenemata võib 
tekitada direktiivis 1999/45/EÜ sätestatud 
märgistamiskohustuse, teatab iga eksportija 
asukohajärgse liikmesriigi määratud 
asutusele iga aasta esimeses kvartalis 
eelmisel aastal igasse konventsiooniosalisse 
või muusse riiki lähetatud aine kogused, nii 
iseseisva ainena kui ka valmististe või 
tooteartiklite koosseisus. Kõnealusele 
teabele lisatakse nimesid ja aadresse sisaldav 
loetelu kõikide importijate kohta, kellele sel 
ajavahemikul on kemikaale saadetud.

Or. en

Selgitus

I lisa 2. ja 3. osas loetletud aineid sisaldavate tooteartiklite, nagu ka iseseisvate ainete ja 
valmististe puhul. on vastavalt artikli 14 lõikele 1 vajalik eksporditeatis. Seega peab säte, mis 
sisaldab teavet kemikaalidega kauplemise kohta, hõlmama ka tooteartikleid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 22
Artikli 9 lõige 3

3. Iga liikmesriik esitab komisjonile igal 
aastal kokkuvõtlikud andmed vastavalt IV 
lisale. Komisjon koostab selle teabe kohta 
kogu ühendust käsitleva kokkuvõtte ja teeb 
teabe, mis ei ole konfidentsiaalne, oma 
andmebaasis Interneti teel avalikkusele 
kättesaadavaks.

3. Iga liikmesriik esitab komisjonile igal 
aastal andmed vastavalt IV lisale. Komisjon 
koostab selle teabe kohta kogu ühendust 
käsitleva kokkuvõtte ja teeb liikmesriigi 
poolt registreeritud teabe, mis ei ole 
konfidentsiaalne, oma 
andmebaasis/Internetis avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Keelustatud või rangelt piiratud kemikaalidega kauplemise tingimused peaksid olema 
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läbipaistvad. Läbipaistvus on vältimatu eeltingimus, mis annab importivatele riikidele, 
tööstusele ja elanikkonna huvirühmadele võimaluse otsida muid võimalikke lahendusi. Teave 
peab olema kättesaadav täies ulatuses, mitte kokkuvõtlikul kujul, mis võib põhjustada teabe 
kaotsiminekut. Liikmesriigil tuleks teave selguse mõttes registreerida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 23
Artikli 10 lõike 4 teine lõik

Kui kemikaal vastab PIC-teatamise 
tingimustele, kuid teave ole piisav II lisa 
nõuete täitmiseks, esitavad 
kindlaksmääratud eksportijad või importijad 
komisjoni nõudmisel kogu neile 
kättesaadava asjakohase teabe, sealhulgas 
teistest riiklikest või rahvusvahelistest 
kemikaalide kontrolli programmidest saadud 
teabe.

Kui kemikaal vastab PIC-teatamise 
tingimustele, kuid teave ole piisav II lisa 
nõuete täitmiseks, esitavad 
kindlaksmääratud eksportijad või importijad 
komisjoni nõudmisel 60 päeva jooksul kogu 
neile kättesaadava asjakohase teabe, 
sealhulgas teistest riiklikest või 
rahvusvahelistest kemikaalide kontrolli 
programmidest saadud teabe.

Or. en

Selgitus

Teatistega liigse viivitamise ärahoidmiseks on vaja II lisa nõuetele lisada teabe esitamise 
tähtaeg.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 24
Artikli 13 lõige 1

1. Komisjon edastab liikmesriikidele ja
Euroopa tööstusühendustele viivitamata 
sekretariaadilt kas ringkirjana või muul viisil 
saadud teabe kemikaalide kohta, mille suhtes 
kehtib PIC-menetluse nõue, ja importivate 
konventsiooniosaliste otsused nende 
kemikaalide imporditingimuste kohta. Ta 
edastab liikmesriikidele viivitamata teabe ka 
juhtumite kohta, kui vastust ei suudetud 
saata. Komisjon säilitab kogu 
impordiotsustega seotud teabe oma 
andmebaasis, milles igale otsusele 
omistatakse viitenumber; andmebaas on 

1. Komisjon edastab liikmesriikidele,
Euroopa tööstusühendustele ja 
valitsusvälistele organisatsioonidele, kes on 
teatanud oma huvist, viivitamata 
sekretariaadilt kas ringkirjana või muul viisil 
saadud teabe kemikaalide kohta, mille suhtes 
kehtib PIC-menetluse nõue, ja importivate 
konventsiooniosaliste otsused nende 
kemikaalide imporditingimuste kohta. Ta 
edastab liikmesriikidele viivitamata teabe ka 
juhtumite kohta, kui vastust ei suudetud 
saata. Komisjon säilitab kogu 
impordiotsustega seotud teabe oma 



PE394.050v01-00 8/14 AM\684920ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Interneti teel avalikkusele kättesaadav ja 
komisjon esitab nõudmise korral igaühele 
teavet.

andmebaasis, milles igale otsusele 
omistatakse viitenumber; andmebaas on 
Interneti teel avalikkusele kättesaadav ja 
komisjon esitab nõudmise korral igaühele 
teavet.

Or. en

Selgitus

Asjakohane teave tuleb edastada lisaks liikmesriikidele ja Euroopa tööstusühendustele ka 
valitsusvälistele organisatsioonidele. Asjakohase tööstusharu ja valitsusväliste 
organisatsioonide väljaselgitamiseks tuleb neil oma huvist teatada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 25
Artikli 13 lõike 7 sissejuhatav osa

7. Eksportija riigi määratud asutus võib
pärast komisjoniga kooskõlastamist 
otsustada eksporti lubada, kui kõigile 
mõistlikele jõupingutustele vaatamata ei ole 
lõike 6 punkti a kohasele selgesõnalise 
nõusoleku taotlusele saadud vastust 
järgmiste tähtaegade jooksul:

7. I lisa 2. osas loetletud ainete puhul võib
eksportija riigi määratud asutus pärast 
komisjoniga kooskõlastamist otsustada 
eksporti lubada, kui kõigile mõistlikele 
jõupingutustele vaatamata ei ole lõike 6 
punkti a kohasele selgesõnalise nõusoleku 
taotlusele saadud vastust järgmiste 
tähtaegade jooksul:

Or. en

Selgitus

I lisa 2. osas on loetletud need ained, mille suhtes PIC-menetluse nõue veel ei kehti, kuid 
mille kasutamine on ELis piiratud või isegi keelatud. Kuna kõnealused ained jäävad 
Rotterdami konventsioonist välja, jääb selgesõnalise nõusoleku nõue nende ainete osas väga 
sageli täitmata. Määratud ametiasutuste jaoks on see väga aeganõudev ja kahjustab oluliselt 
eksportijate konkurentsivõimet. Kõnealuse erandiga tehakse seetõttu ettepanek neid aineid 
paindlikumalt käsitleda, jäädes siiski Rotterdami konventsiooniga kooskõlasse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 26
Artikli 14 lõige 2

2. V lisas loetletud kemikaale ja 
tooteartikleid, mille kasutamine on 

2. V lisas loetletud kemikaale ja 
tooteartikleid, mille kasutamine on 
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ühenduses inimese tervise ja keskkonna 
kaitseks keelustatud, ei tohi eksportida.

ühenduses nende otsese ja kaudse 
ohtlikkuse tõttu inimeste ja loomade
tervisele ning keskkonnale keelustatud, ei 
tohi eksportida.

Or. pl

Selgitus

Inimeste ja loomade tervise ning keskkonna tähtsus tuleks paremini esile tuua.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 27
Artikli 18 esimene a lõik (uus)

Komisjon teeb oma andmebaasis 
kättesaadavaks kogu sanktsioone 
puudutava teabe, mis muutub avalikkusele 
Interneti teel kättesaadavaks, ja esitab 
nõudmise korral igaühele teavet.

Or. en

Selgitus

Keelustatud või rangelt piiratud kemikaalidega kauplemise tingimused peaksid olema 
läbipaistvad. Sellest lähtuvalt tuleks ka teave sanktsioonide kohta avalikkusele kättesaadavaks 
teha.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 28
Artikli 19 lõike 3 punkt a

(a) II ja III lisas kirjeldatud teave; (a) II, III ja IV lisas kirjeldatud teave;

Or. en

Selgitus

Keelustatud või rangelt piiratud kemikaalidega kauplemise tingimused peaksid olema 
läbipaistvad. Sellest lähtuvalt tuleks IV lisas esitatud teavet käsitleda mittekonfidentsiaalsena.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 29
Artikli 19 lõike 3 punkt f a (uus)

(f a) teave pakendite käitlemise kohta 
pärast kemikaalide eemaldamist.

Or. pl

Selgitus

Kasutajate jaoks on väga oluline teave selle kohta, kuidas tuleks käidelda pakendeid pärast 
kemikaalide eemaldamist, kuna need on otseseks ohuks tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 30
I lisa 1. osa uued kanded

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

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

kadusafoss + 95465-99-9 ei 
kohaldata

2930 90 85 p(1) b

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

b–b

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

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

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

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

dimetenamiid + 87674-68-8 ei 
kohaldata

2934 99 90 p(1) b

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

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

haloksüfop-R + 
*
(haloksüfop-P-

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

ei 
kohaldata
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b
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metüülester) 

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

metüüloksüdem
etoon +

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

perfluorooktaan-
sulfonaadid
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
metallisool (O-
M+), 
halogeniid, 
amiid ja muud 
derivaadid, 
sealhulgas 
polümeerid)**

1763-23-1
2795-39-3
ja muud

ei 
kohaldata

2904 90 20
2904 90 20
ja muud

i(1) sr 

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

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

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

b-b

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

*Kanne kehtib alates 19. detsembrist 2007.
**Kanne kehtib alates 27. juunist 2008.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse määruse I lisa tuleks muuta, et võtta arvesse reguleerimismeetmed teatud 
kemikaalide osas vastavalt direktiivile 76/769/EMÜ teatavate ohtlike ainete ja valmististe 
turustamise ja kasutamise piirangute kohta, direktiivile 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta, direktiivile 98/8/EÜ biotsiidide turuleviimise kohta ja muudele ühenduse 
õigusaktidele. Need kemikaalid tuleb lisada olemasolevasse määrusesse 304/2003 
komiteemenetluse otsusega, mis võetakse vastu käesoleval aastal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 31
I lisa 2. osa uued kanded
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alakloor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b

kadusafoss 95465-99-9 ei 
kohaldata

2930 90 85 p b

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

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

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

dimetenamiid 87674-68-8 ei 
kohaldata

2934 99 90 p b

haloksüfop-R
(haloksüfop-P-
metüülester)

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

ei 
kohaldata
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

metüüloksüdem
etoon

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

perfluorooktaa
nsulfonaadid
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, 
metallisool (O-
M+), 
halogeniid, 
amiid ja muud 
derivaadid, 
sealhulgas 
polümeerid)

1763-23-1
2795-39-3
ja muud

ei 
kohaldata

2904 90 20
2904 90 20
ja muud

i sr

fosaloon 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b

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

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

Or. en

Selgitus

Kõnealuse määruse I lisa tuleks muuta, et võtta arvesse reguleerimismeetmed teatud 
kemikaalide osas vastavalt direktiivile 76/769/EMÜ teatavate ohtlike ainete ja valmististe 
turustamise ja kasutamise piirangute kohta, direktiivile 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta, direktiivile 98/8/EÜ biotsiidide turuleviimise kohta ja muudele ühenduse 
õigusaktidele. Need kemikaalid tuleb lisada olemasolevasse määrusesse 304/2003 
komiteemenetluse otsusega, mis võetakse vastu käesoleval aastal.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 32
II lisa lõike 2 punkti d alapunkti ii teine a taane (uus)

– alternatiivsed ained, valmistised või 
tooteartiklid.

Or. en

Selgitus

Teave muude võimalike lahenduste kohta ei tohiks piirduda integreeritud kahjuritõrje 
strateegiate ja tööstuses kasutatavate meetodite ja protsessidega, vaid peaks hõlmama ka 
alternatiivseid aineid, valmistisi või tooteartikleid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 33
III lisa lõige 2 a (uus)

2 a. Eksporditava tooteartikli 
identifitseerimisandmed:
(a) tooteartikli kaubanimi ja nimetus;
(b) iga I lisas loetletud aine sisalduse 
protsent ja punktis 1 loetletud üksikasjad.

Or. en

Selgitus

I lisa 2. ja 3. osas loetletud aineid sisaldavate tooteartiklite, nagu ka iseseisvate ainete ja 
valmististe puhul, on vastavalt artikli 14 lõikele 1 vajalik eksporditeatis. Selleks et saaks täita 
artikli 14 nõudeid teatavate tooteartiklite ekspordist teatamise kohta, tuleb eksporditeatise 
vormile lisada tooteartiklid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 34
IV lisa, lõige 1

1. Eelmisel aastal eksporditud I lisa 
kemikaalide (puhta aine või valmistisena) 

1. Eelmisel aastal eksporditud I lisa 
kemikaalide (puhta aine, valmistise või 
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koguste kokkuvõte. tooteartiklina) koguste kokkuvõte.
(a) ekspordi toimumise aasta; (a) ekspordi toimumise aasta;

(b) eksporditud kemikaalide (puhta aine või 
valmistisena) kogused järgneva tabelina.

(b) eksporditud kemikaalide (puhta aine,
valmistise või tooteartiklina) kogused 
järgneva tabelina.

Or. en

Selgitus

I lisa 2. ja 3. osas loetletud aineid sisaldavate tooteartiklite, nagu ka iseseisvate ainete ja 
valmististe puhul, on vastavalt artikli 14 lõikele 1 vajalik eksporditeatis. Määratud 
ametiasutus peaks andma komisjonile sidususe huvides teavet ka niisuguste tooteartiklite 
ekspordi kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 35
IV lisa lõige 2 a (uus)

2 a. Eksportijate loetelu

Kemikaal Eksportija või eksportiv 
äriühing

Eksportija või eksportiva 
äriühingu aadress ja muud 
asjakohased üksikasjad

Or. en

Selgitus

Keelustatud või rangelt piiratud kemikaalidega kauplemise tingimused peaksid olema 
läbipaistvad. Sarnaselt IV lisas esitatud importijate loetelule tuleks loetleda ka eksportijad.
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