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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 13
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Yhteisössä kiellettyjen tai ankarasti 
säänneltyjen vaarallisten kemikaalien 
vientiin pitäisi edelleen soveltaa yleistä 
vienti-ilmoitusmenettelyä. Siten vaarallisiin 
kemikaaleihin, sekä sellaisenaan esiintyviin 
että valmisteisiin sisältyviin, jotka ovat 
olleet yhteisössä kiellettyjä tai ankarasti 
säänneltyjä kasvinsuojeluvalmisteina, 
muunlaisina torjunta-aineina tai 
teollisuuskemikaaleina ammattikäytössä tai 
yleisessä käytössä, olisi sovellettava 
samanlaisia vienti-ilmoitusta koskevia 
sääntöjä kuin kemikaaleihin, jotka ovat 
olleet yhteisössä kiellettyjä tai ankarasti 
säänneltyjä jommassakummassa tai 
kummassakin yleissopimuksessa 
määritellyistä käyttötarkoituksista, toisin 
sanoen torjunta-aineina tai 

(6) Yhteisössä kiellettyjen tai ankarasti 
säänneltyjen vaarallisten kemikaalien 
vientiin pitäisi edelleen soveltaa yleistä 
vienti-ilmoitusmenettelyä. Siten vaarallisiin 
kemikaaleihin, sekä sellaisenaan esiintyviin 
että valmisteisiin tai tuotteisiin sisältyviin, 
jotka ovat olleet yhteisössä kiellettyjä tai 
ankarasti säänneltyjä 
kasvinsuojeluvalmisteina, muunlaisina 
torjunta-aineina tai teollisuuskemikaaleina 
ammattikäytössä tai yleisessä käytössä, olisi 
sovellettava samanlaisia vienti-ilmoitusta 
koskevia sääntöjä kuin kemikaaleihin, jotka 
ovat olleet yhteisössä kiellettyjä tai ankarasti 
säänneltyjä jommassakummassa tai 
kummassakin yleissopimuksessa 
määritellyistä käyttötarkoituksista, toisin 
sanoen torjunta-aineina tai 
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teollisuuskemikaaleina. Samoja sääntöjä 
olisi sovellettava kansainvälistä PIC-
menettelyä edellyttäviin kemikaaleihin. Tätä 
vienti-ilmoitusmenettelyä olisi sovellettava 
yhteisöstä kolmansiin maihin suuntautuvaan 
vientiin riippumatta siitä, ovatko kyseiset 
maat yleissopimuksen sopimuspuolia tai 
osallistuvatko ne sen menettelyihin. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava veloittaa 
hallinnollisia maksuja tästä menettelystä 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

teollisuuskemikaaleina. Samoja sääntöjä 
olisi sovellettava kansainvälistä PIC-
menettelyä edellyttäviin kemikaaleihin. Tätä 
vienti-ilmoitusmenettelyä olisi sovellettava 
yhteisöstä kolmansiin maihin suuntautuvaan 
vientiin riippumatta siitä, ovatko kyseiset 
maat yleissopimuksen sopimuspuolia tai 
osallistuvatko ne sen menettelyihin. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava veloittaa 
hallinnollisia maksuja tästä menettelystä 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Viittaus “tuotteisiin” lisätään 14 artiklan mukaisesti, jossa säädetään vienti-ilmoituksesta 
niiden esineiden kohdalla, jotka sisältävät liitteessä I olevassa 2 ja 3 osassa lueteltuja aineita, 
jotta johdanto-osan kappaleet saatetaan yhdenmukaisiksi artiklaosan kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 14
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet toteuttaa toimenpiteitä 
kemikaalien lisäämiseksi liitteeseen I ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 850/2004 
soveltamisalaan kuuluvien kemikaalien 
lisäämiseksi liitteeseen V. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä 
pyritään täydentämään tätä asetusta 
lisäämällä uusia vähemmän keskeisiä osia, 
ne olisi hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet toteuttaa toimenpiteitä 
kemikaalien lisäämiseksi liitteeseen I ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 850/2004 
soveltamisalaan kuuluvien kemikaalien 
lisäämiseksi liitteeseen V sekä liitteiden I-
VI mukauttamiseksi. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä 
pyritään täydentämään tätä asetusta 
lisäämällä uusia vähemmän keskeisiä osia, 
ne olisi hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Liittyy esittelijän 5 artiklaan tekemään tarkistukseen.
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Johdanto-osan, jossa luetellaan alueet, joilla uutta, valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
sovelletaan, on vastattava artiklaosaa. Koska esittelijä aivan oikein ehdottaa 22 artiklassa 
tarkoitetun uuden, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn ulottamista koskemaan kaikkien 
liitteiden muuttamista, vastaava johdanto-osan kappale on muutettava vastaavasti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 15
2 artiklan 2 kohdan i alakohta

(i) kemikaalit, joita käytetään sellaisina 
määrinä, että ne eivät todennäköisesti
vaikuta terveyteen tai ympäristöön, ja joiden 
määrä ei ylitä 10 kg:aa, jos niitä tuodaan 
maahan käytettäväksi tutkimuksessa tai
analyyseissä.

(i) kemikaalit, joita käytetään sellaisina 
määrinä, että ne eivät mitenkään vaikuta 
ihmisten (erityisesti lasten, raskaana 
olevien naisten, sikiöiden, imeväisten, 
ikääntyneiden, toipilaiden) tai eläinten 
terveyteen tai luonnonympäristöön, ja 
joiden määrä ei ylitä 10 kg:aa, jos niitä 
tuodaan maahan käytettäväksi 
tutkimuksessa, analyyseissä tai 
kehittämisessä.

Or. pl

Perustelu

Paitsi että kemiallisilla aineilla voi olla kielteinen vaikutus ihmisten ja eläinten terveyteen 
sekä luonnonympäristöön ne voivat myös muodostaa suoran tai välillisen uhan. Raskaana 
olevien ja imettävien naisten sekä lasten, imeväisten ja sikiöiden sekä toipilaiden ottaminen 
huomioon on hyvin tärkeää ihmisten terveyden kannalta ja sen kannalta, että heidän on 
voitava elää puhtaassa ympäristössä, jossa ei ole vaarallisia kemiallisia aineita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 16
3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

(1) 'kemikaalilla' ainetta, sellaisena kuin se 
määritellään direktiivissä 67/548/ETY, joko 
sellaisenaan tai valmisteessa tai valmisteena 
ja sekä teollisesti valmistettuna että 
luonnosta saatuna, ei kuitenkaan eläviä 
organismeja; kyseiset kemikaalit kuuluvat 
jompaankumpaan seuraavista ryhmistä:

(1) 'kemikaalilla' kemiallista ainetta, 
sellaisena kuin se määritellään direktiivissä 
67/548/ETY, joko sellaisenaan tai 
valmisteessa tai valmisteena, joka voi olla 
tuotantoprosessin avulla valmistettu tai
luonnosta saatu, ei kuitenkaan eläviä 
organismeja; kyseiset kemikaalit kuuluvat 
jompaankumpaan seuraavista ryhmistä:
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Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus täsmentää tekstiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 17
3 artiklan 2 kohta

(2) 'valmisteella' kahdesta tai useammasta 
aineesta koostuvaa seosta tai liuosta;

Asetuksessa "valmisteella" tarkoitetaan 
vähintään kahdesta tai useammasta 
kemiallisesta aineesta koostuvaa seosta tai 
liuosta, jos valmiste on direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti varustettava 
pakkausmerkinnöillä yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti sillä perusteella, 
että se sisältää mitä tahansa edellä 
mainituista aineista;

Or. pl

Perustelu

Turvallisuussyistä merkintävelvoitteen on koskettava kemiallisista aineista koostuvia seos- tai 
liuosvalmisteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 18
3 artiklan 3 kohta

(3) 'esineellä' valmista tuotetta, joka sisältää 
kemikaalia, jonka käyttäminen tässä 
nimenomaisessa tuotteessa on kielletty tai 
ankarasti säännelty yhteisön 
lainsäädännössä;

(3) 'esineellä' tuotetta, jolle annetaan 
tuotannossa erityinen muoto, pinta tai 
rakenne, joka määrittää sen 
käyttötarkoitusta enemmän kuin sen 
kemiallinen koostumus;

Or. en

Perustelu

Termi ’esine’ olisi määriteltävä yleisesti, eikä suhteessa mihinkään kieltoihin tai rajoituksiin, 
jotta mahdollistetaan 14 artiklassa annetut säännösten tarkat määrittelyt ja jotta vältetään 
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päällekkäisyyttä. Termin ‘esine’ määritelmän olisi oltava sama kuin se, joka hyväksyttiin 
REACH-asetuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 19
3 artiklan 13 kohta

(13) 'erittäin vaarallisella torjunta-
ainevalmisteella' kemikaalia, joka on 
tarkoitettu tuholaisten torjuntaa varten ja 
joka aiheuttaa käyttöolosuhteissa yhden tai 
useamman altistuksen jälkeen nopeasti 
havaittavissa olevia vakavia vaikutuksia 
terveydelle ja ympäristölle;

'erittäin vaarallisella torjunta-
ainevalmisteella' kemikaalia, joka on 
tarkoitettu tuholaisten torjuntaa varten ja 
joka aiheuttaa käyttöolosuhteissa yhden tai 
useamman altistuksen jälkeen nopeasti 
havaittavissa olevia kielteisiä vaikutuksia 
ihmisten ja eläinten terveydelle ja
luonnonympäristölle;

Or. pl

Perustelu

Torjunta-aineilla on erittäin kielteinen vaikutus ihmisten ja eläinten terveyteen sekä 
luonnonympäristöön, jotka voidaan havaita lyhyessä ajassa yhden tai useamman altistuksen 
jälkeen (välitön altistus), mutta myös pitkällä aikavälillä (välillinen altistus). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 20
7 artiklan 2 kohdan 4 alakohta

Kukin vienti-ilmoitus on kirjattava 
komissiossa pidettävään tietokantaan ja sille 
on annettava viitenumero, ja päivitetty 
luettelo kunakin kalenterivuonna viedyistä 
kemikaaleista sekä tuojasopimuspuolimaista 
ja muista tuontimaista on pidettävä yleisön 
saatavilla ja jaettava jäsenvaltioiden 
nimetyille kansallisille viranomaisille 
tapauksen mukaan.

Kukin vienti-ilmoitus on kirjattava 
komissiossa pidettävään tietokantaan ja sille 
on annettava viitenumero, ja päivitetty 
luettelo kunakin kalenterivuonna viedyistä 
kemikaaleista, viejästä, viejän 
jäsenvaltiosta, vientimääristä sekä 
tuojasopimuspuolimaista ja muista 
tuontimaista on toimitettava yleisön 
saataville Internetin kautta ja jaettava 
jäsenvaltioiden nimetyille kansallisille 
viranomaisille tapauksen mukaan. Komissio 
toimittaa kaikkien tietyn kemikaalin viejien 
vienti-ilmoitukset kunakin kalenterivuonna 
tuojamaalle. 
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Or. en

Perustelu

Kaupankäyntiä kemikaaleilla, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä, olisi 
harjoitettava vain avoimella tavalla; Avoimuus on ehdoton edellytys sille, että tuojamaiden, 
teollisuuden ja yleistä etua ajavien ryhmien on mahdollista auttaa vaihtoehtojen 
löytämisessä. 

On vaikea ymmärtää, miksi komissio haluaa ilmoittaa tuojamaalle ainoastaan kemikaalin 
ensimmäisen viejän kunakin kalenterivuonna (katso perustelut s. 8), eikä kaikkia viejiä. 
Tuojamaalle on tärkeää saada tietoonsa kaikki viejät, jotka vievät kiellettyjä tai ankarasti 
säänneltyjä kemikaaleja kyseiseen maahan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 21
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kunkin viejän, joka vie aineita, jotka 
luetellaan liitteessä I, tai valmisteita, jotka 
sisältävät kyseisiä aineita sellaisena 
pitoisuutena, että ne on merkittävä 
direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
riippumatta siitä, sisältääkö valmiste muita 
aineita, on ilmoitettava kunkin vuoden 
ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa 
oman jäsenvaltionsa nimetylle kansalliselle 
viranomaiselle kuhunkin 
sopimuspuolimaahan tai muuhun maahan 
edellisenä vuonna aineena tai valmisteisiin 
sisältyvänä viedyn kemikaalin määrä. 
Tiedon yhteydessä on annettava myös niiden 
tuojien nimet ja osoitteet, joille lähetykset 
toimitettiin kyseisenä ajanjaksona.

1. Kunkin viejän, joka vie aineita, jotka 
luetellaan liitteessä I, tai valmisteita, jotka 
sisältävät kyseisiä aineita sellaisena 
pitoisuutena, että ne on merkittävä 
direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
riippumatta siitä, sisältääkö valmiste muita 
aineita, on ilmoitettava kunkin vuoden 
ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa 
oman jäsenvaltionsa nimetylle kansalliselle 
viranomaiselle kuhunkin 
sopimuspuolimaahan tai muuhun maahan 
edellisenä vuonna aineena tai valmisteisiin 
tai esineisiin sisältyvänä viedyn kemikaalin 
määrä. Tiedon yhteydessä on annettava 
myös niiden tuojien nimet ja osoitteet, joille 
lähetykset toimitettiin kyseisenä 
ajanjaksona.

Or. en

Perustelu

‘Esineistä’, jotka sisältävät liitteessä I olevassa 2 ja 3 osassa lueteltuja aineita, on tehtävä 
14 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoitus aivan samoin kuin aineista ja valmisteistakin.
Näin ollen kemikaaleilla käytävästä kaupasta annettavia tietoja koskevan säännöksen on 
katettava myös esineet.



AM\684920FI.doc 7/15 PE394.050v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 22
9 artiklan 3 kohta

3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle liitteessä IV tarkoitetut 
aggregoidut tiedot kultakin vuodelta. 
Komissio laatii näistä tiedoista yhteenvedon
yhteisön tasolla ja saattaa muut kuin 
luottamukselliset tiedot julkisesti saataville 
tietokannassaan Internetin kautta.

3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle liitteessä IV tarkoitetut 
aggregoidut tiedot kultakin vuodelta. 
Komissio kokoaa nämä tiedot yhteisön 
tasolla ja saattaa muut kuin luottamukselliset 
tiedot julkisesti saataville tietokannassaan 
Internetin kautta esittäen ne 
jäsenvaltioittain jaoteltuina.

Or. en

Perustelu

Kaupankäyntiä kemikaaleilla, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä, olisi 
harjoitettava vain avoimella tavalla; Avoimuus on ehdoton edellytys sille, että tuojamaiden, 
teollisuuden ja yleistä etua ajavien ryhmien on mahdollista auttaa vaihtoehtojen 
löytämisessä. Tietojen on oltava saatavilla sellaisenaan, eikä yhteenlaskettuina tai 
yhteenvedon muodossa, jolloin osa tiedoista menetetään. Selkeyden vuoksi tiedot olisi 
eriteltävä jäsenvaltioittain.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 23
10 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Kun kemikaali edellyttää PIC-
ilmoitusmenettelyä, mutta tiedot eivät riitä 
täyttämään liitteen II vaatimuksia, 
tunnettujen viejien tai tuojien on toimitettava 
komission pyynnöstä kaikki käytettävissään 
olevat asian kannalta tärkeät tiedot, mukaan 
luettuna muista kansallisista tai 
kansainvälisistä kemikaalien 
valvontaohjelmista saatavat tiedot.

Kun kemikaali edellyttää PIC-
ilmoitusmenettelyä, mutta tiedot eivät riitä 
täyttämään liitteen II vaatimuksia, 
tunnettujen viejien tai tuojien on toimitettava 
komission pyynnöstä kaikki käytettävissään 
olevat asian kannalta tärkeät tiedot, mukaan 
luettuna muista kansallisista tai 
kansainvälisistä kemikaalien
valvontaohjelmista saatavat tiedot, 60 
päivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, etteivät ilmoitukset viivästy kohtuuttomasti, tarvitaan määräaika niiden 
tietojen toimittamiselle, jotka tarvitaan liitteen II vaatimusten täyttämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 24
13 artiklan 1 kohta

1. Komissio toimittaa välittömästi edelleen 
jäsenvaltioille ja Euroopan 
teollisuusjärjestöille sihteeristöltä joko 
kiertokirjeinä tai muuten saamansa tiedot, 
jotka koskevat PIC-menettelyssä olevia 
kemikaaleja, sekä tuojasopimuspuolten 
päätökset, jotka koskevat näiden 
kemikaalien tuontiehtoja. Komissio toimittaa 
myös välittömästi edelleen jäsenvaltioille 
tiedot mahdollisista tapauksista, joissa 
vastinetta ei ole toimitettu. Komissio antaa 
kaikille tuontipäätöksille viitenumerot ja 
pitää kaikki tuontipäätöksiä koskevat tiedot 
saatavilla tietokannassaan, joka tulee 
olemaan julkisesti käytettävissä Internetin 
kautta, ja antaa tiedot kaikille pyynnöstä.

1. Komissio toimittaa välittömästi edelleen 
jäsenvaltioille ja Euroopan 
teollisuusjärjestöille sekä valtioista 
riippumattomille järjestöille, jotka ovat 
ilmaisseet mielenkiintonsa, sihteeristöltä 
joko kiertokirjeinä tai muuten saamansa 
tiedot, jotka koskevat PIC-menettelyssä 
olevia kemikaaleja, sekä 
tuojasopimuspuolten päätökset, jotka 
koskevat näiden kemikaalien tuontiehtoja. 
Komissio toimittaa myös välittömästi 
edelleen jäsenvaltioille tiedot mahdollisista 
tapauksista, joissa vastinetta ei ole 
toimitettu. Komissio antaa kaikille 
tuontipäätöksille viitenumerot ja pitää kaikki 
tuontipäätöksiä koskevat tiedot saatavilla 
tietokannassaan, joka tulee olemaan 
julkisesti käytettävissä Internetin kautta, ja 
antaa tiedot kaikille pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Merkityksellisiä tietoja ei pitäisi toimittaa ainoastaan jäsenvaltioille ja Euroopan 
teollisuusjärjestöille, vaan myös kansalaisjärjestöille. Jotta asianomaisten teollisuus- ja 
kansalaisjärjestöt voitaisiin määrittää, niiden olisi ilmaistava mielenkiintonsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 25
13 artiklan 7 kohdan johdantokappale

7. Viejän nimetty kansallinen viranomainen 
voi komissiota kuultuaan päättää, että vienti 
voidaan toteuttaa, jos kaikkien kohtuullisten 
ponnistelujen jälkeen nimenomaista 
suostumusta koskevaan pyyntöön ei ole 
saatu vastinetta 6 kohdan a alakohdan 

7. Liitteessä I olevassa 2 osassa lueteltujen 
aineiden osalta viejän nimetty kansallinen 
viranomainen voi komissiota kuultuaan 
päättää, että vienti voidaan toteuttaa, jos 
kaikkien kohtuullisten ponnistelujen jälkeen 
nimenomaista suostumusta koskevaan 
pyyntöön ei ole saatu vastinetta 6 kohdan a 
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mukaisesti seuraavissa määräajoissa: alakohdan mukaisesti seuraavissa 
määräajoissa:

Or. en

Perustelu

Liitteessä I olevassa 2 osassa luetellaan aineet, jotka eivät vielä sisälly PIC-menettelyyn, 
mutta joiden käyttöä on rajoitettu tai joiden käyttö on jopa kielletty EU:ssa. Koska ne eivät 
sisälly Rotterdamin yleissopimukseen, hyvin usein pyyntö saada niille nimenomainen 
suostumus jää vaille vastausta. Tämä on hyvin aikaa vievää nimetyille kansallisille 
viranomaisille ja vahingoittaa vakavasti viejien kilpailukykyä. Näin ollen tällä poikkeuksella 
pyritään saamaan näille ainoille joustavampi kohtelu, mutta pysytellään kuitenkin 
Rotterdamin yleissopimuksen linjoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 26
14 artiklan 2 kohta

2. Liitteessä V mainittuja kemikaaleja ja 
esineitä, joiden käyttö on kielletty yhteisössä 
ihmisten terveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi, ei saa viedä.

2. Liitteessä V mainittuja kemikaaleja ja 
esineitä, joiden käyttö on kielletty 
yhteisössä, koska ne uhkaavat suoraan tai 
välillisesti ihmisten tai eläinten terveyttä tai 
luonnonympäristöä, ei saa viedä.

Or. pl

Perustelu

Ihmisten ja eläinten terveyttä sekä luonnonympäristöä koskevan näkökulman on oltava 
etusijalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 27
18 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio asettaa kaikki seuraamuksia 
koskevat tiedot saataville tietokannassaan, 
joka tulee olemaan julkisesti käytettävissä 
Internetin kautta, ja antaa tiedot kaikille 
pyynnöstä.
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Or. en

Perustelu

Kaupankäyntiä kemikaaleilla, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä, olisi 
harjoitettava vain avoimella tavalla; Seuraamuksia koskevat tiedot olisi siis asetettava yleisön 
saataville.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 28
19 artiklan3 kohdan a alakohta

a) liitteissä II ja III määritetyt tiedot; liitteissä II, III ja IV määritetyt tiedot;

Or. en

Perustelu

Kaupankäyntiä kemikaaleilla, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä, olisi 
harjoitettava vain avoimella tavalla; Sellaisilla kemikaaleilla kuin ne, jotka on lueteltu 
liitteessä IV, käytävää kauppaa koskevia tietoja ei siis saisi pitää luottamuksellisina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 29
19 artiklan 3 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) tiedot, jotka koskevat pakkauksen 
käsittelyä sen jälkeen, kun kemikaalit on 
niistä tyhjennetty.

Or. pl

Perustelu

Kun otetaan huomioon terveyden ja luonnonympäristön suora altistuminen, tiedot, jotka 
koskevat pakkauksen käsittelyä sen jälkeen, kun kemikaalit on siitä tyhjennetty, ovat 
käyttäjille erittäin tärkeitä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 30
Liite I, 1 osa, uudet lisäykset

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

Atsinfossimetyy
li

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

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

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

b–b

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

Karbosulfaani 
+

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

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

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

Dimetenamidi 
+

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

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

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

Haloxyfop-R + 
*
(Haloxyfop-P-
metyyliesteri) 

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

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

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

Oxydemeton-
methyl +

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

Perfluorioktaa
nisulfonaatit
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
metallisuola 
(O-M+), 
halogenidi, 
amidi ja muut 
johdannaiset, 
myös 

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

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
ja muita

i(1) sr 
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polymeerit)

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

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

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

b-b

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

*Lisäystä sovelletaan 19. päivästä joulukuuta 2007.
*Lisäystä sovelletaan 27. päivästä kesäkuuta 2008.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen liitettä I olisi muutettava siten, että otetaan huomioon sääntelytoimet 
tiettyjen kemikaalien suhteen, jotka on toteutettu tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun direktiivin 76/769/ETY, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 91/414/ETY ja
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiiviin 98/8/EY sekä muun yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti. Nämä kemikaalit lisätään nykyiseen asetukseen 304/2003 
komitologiapäätöksen kautta (joka on määrä tehdä tämän vuoden aikana).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 31
Liite I, 2 osa, uudet lisäykset

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

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

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

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

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

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

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
metyyliesteri)

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

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b
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Oxydemeton-
methyl

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

Perfluorioktaan
isulfonaatit
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, 
metallisuola 
(O-M+), 
halogenidi, 
amidi ja muut 
johdannaiset, 
myös 
polymeerit)

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

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
ja muita

i sr

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen liitettä I olisi muutettava siten, että otetaan huomioon sääntelytoimet
tiettyjen kemikaalien suhteen, jotka on toteutettu tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun direktiivin 76/769/ETY, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 91/414/ETY ja 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiiviin 98/8/EY sekä muun yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti. Nämä kemikaalit lisätään nykyiseen asetukseen 304/2003 
komitologiapäätöksen kautta (joka on määrä tehdä tämän vuoden aikana).

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 32
Liite II, 2 kohta, d alakohta, ii alakohta, 2 a luetelmakohta (uusi)

– vaihtoehtoiset aineet, valmisteet tai 
esineet.

Or. en
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Perustelu

Vaihtoehtoja koskevien tietojen ei pitäisi rajoittua integroituihin tuholaistorjuntastrategioihin 
ja teollisuuden käytänteihin ja prosesseihin, vaan niiden tulisi käsittää vaihtoehtoiset aineet, 
valmisteet tai esineet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 33
Liite III, 2 a kohta (uusi)

2 a. Vientikemikaalivalmisteen 
tunnistetiedot:
vi) esineen kauppanimi ja nimitys;
(b) kullekin liitteessä I mainitulle aineelle 
prosenttiosuus ja yksityiskohdat, kuten 
kohdassa 1 määrätään

Or. en

Perustelu

‘Esineistä’, jotka sisältävät liitteessä I olevassa 2 ja 3 osassa lueteltuja aineita, on tehtävä 
14 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoitus aivan samoin kuin aineista ja valmisteistakin.
Jotta mahdollistettaisiin 14 artiklan vaatimusten täyttäminen (vienti-ilmoitusten tekeminen 
tietyistä esineistä), esineet on sisällytettävä vienti-ilmoituslomakkeeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 34
Liite IV, 1 kohta

1. Tiivistelmä edellisen vuoden aikana 
vietyjen liitteen I soveltamisalaan kuuluvien 
kemikaalien (aineet ja valmisteet) määristä

1. Tiivistelmä edellisen vuoden aikana 
vietyjen liitteen I soveltamisalaan kuuluvien 
kemikaalien (aineet, valmisteet ja esineet) 
määristä

a) Vientivuosi a. Vientivuosi

b) Taulukko vietyjen kemikaalien (aineet ja 
valmisteet) määristä

b. Taulukko vietyjen kemikaalien (aineet,
valmisteet ja esineet) määristä

Or. en
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Perustelu

‘Esineistä’, jotka sisältävät liitteessä I olevassa 2 ja 3 osassa lueteltuja aineita, on tehtävä 
14 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoitus aivan samoin kuin aineista ja valmisteistakin.
Johdonmukaisuuden vuoksi nimetyn kansallisen viranomaisen olisi näin ollen toimitettava 
komissiolle tiedot myös tällaisten esineiden viennistä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 35
Liite IV, 2 a kohta (uusi)

2a. Viejäluettelo

Kemikaali Viejä tai vientiyritys Viejän tai vientiyrityksen nimi, 
osoite ja muut asiaa koskevat 
tiedot

Or. en

Perustelu

Kaupankäyntiä kemikaaleilla, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä, olisi 
harjoitettava vain avoimella tavalla; Myös viejistä olisi annettava luettelo vastaavalla tavalla 
kuin liitteen IV tuojaluettelo. 


