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Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 13
(6) preambulumbekezdés

(6) A Közösségben tilalom vagy szigorú 
korlátozás alá eső veszélyes vegyi anyagok 
kivitelét továbbra is közös kiviteli 
bejelentési eljárásnak indokolt szabályoznia. 
Ennek megfelelően az olyan önálló vegyi 
anyag vagy készítmény formájában 
forgalmazott veszélyes vegyi anyagokra, 
amelyeknek a növényvédő szerként, egyéb 
peszticidként vagy ipari vegyi anyagként 
való szakmai vagy lakossági felhasználását a 
Közösség betiltotta vagy szigorúan 
korlátozza, hasonló kiviteli bejelentési 
szabályoknak kell vonatkozniuk, mint 
amelyeket az ilyen vegyi anyagokra akkor 
kell alkalmazni, ha felhasználásukat 
betiltották vagy szigorúan korlátozzák az 
Egyezmény szerinti egyik vagy mindkét 
felhasználási kategóriára nézve, azaz 

(6) A Közösségben tilalom vagy szigorú 
korlátozás alá eső veszélyes vegyi anyagok 
kivitelét továbbra is közös kiviteli 
bejelentési eljárásnak indokolt szabályoznia. 
Ennek megfelelően az olyan önálló vegyi 
anyag vagy készítmény vagy áru formájában 
forgalmazott veszélyes vegyi anyagokra, 
amelyeknek a növényvédő szerként, egyéb 
peszticidként vagy ipari vegyi anyagként 
való szakmai vagy lakossági felhasználását a 
Közösség betiltotta vagy szigorúan 
korlátozza, hasonló kiviteli bejelentési 
szabályoknak kell vonatkozniuk, mint 
amelyeket az ilyen vegyi anyagokra akkor 
kell alkalmazni, ha felhasználásukat 
betiltották vagy szigorúan korlátozzák az 
Egyezmény szerinti egyik vagy mindkét 
felhasználási kategóriára nézve, azaz 
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peszticidként vagy ipari felhasználású vegyi 
anyagként. Ezenkívül indokolt, hogy 
ugyanezek a szabályok vonatkozzanak a 
PIC-eljárás alá tartozó vegyi anyagokra is. A 
szóban forgó kiviteli bejelentési eljárást 
indokolt az összes, harmadik országba 
irányuló közösségi kivitelre alkalmazni, 
tekintet nélkül arra, hogy a célország az 
Egyezményben részes fél-e vagy részt vesz-e 
annak eljárásaiban. A tagállamok számára 
illetékek kiszabását kell engedélyezni, hogy 
az említett eljárás végrehajtásából eredő 
költségeiket fedezni tudják.

peszticidként vagy ipari felhasználású vegyi 
anyagként. Ezenkívül indokolt, hogy 
ugyanezek a szabályok vonatkozzanak a 
PIC-eljárás alá tartozó vegyi anyagokra is. A 
szóban forgó kiviteli bejelentési eljárást 
indokolt az összes, harmadik országba 
irányuló közösségi kivitelre alkalmazni, 
tekintet nélkül arra, hogy a célország az 
Egyezményben részes fél-e vagy részt vesz-e 
annak eljárásaiban. A tagállamok számára 
illetékek kiszabását kell engedélyezni, hogy 
az említett eljárás végrehajtásából eredő 
költségeiket fedezni tudják.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdéseknek a rendelkező részhez való hozzáigazítása érdekében a szöveget 
az „áruk”-ra való hivatkozással egészítik ki a 14. cikkel összhangban, amely az I. melléklet 2. 
és 3. részében felsorolt anyagokat tartalmazó áruk vonatkozásában kiviteli bejelentést ír elő.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 14
(21) preambulumbekezdés

(21) A Bizottságot különösen fel kell 
hatalmazni, hogy intézkedéseket hozhasson 
további vegyi anyagoknak az I. mellékletbe 
való felvételéről és olyan vegyi anyagoknak 
az V. mellékletbe való felvételéről, amelyek 
a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet  alá tartoznak. Mivel a szóban forgó 
intézkedések hatálya általános, céljuk pedig 
az, hogy ezt a rendeletet nem alapvető 
elemekkel kiegészítsék, indokolt őket az 
1999/468/EK határozat 5a. cikke szerinti, 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban elfogadni,

(21) A Bizottságot különösen fel kell 
hatalmazni, hogy intézkedéseket hozhasson 
további vegyi anyagoknak az I. mellékletbe 
való felvételéről és olyan vegyi anyagoknak 
az V. mellékletbe való felvételéről, amelyek 
a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet  alá tartoznak, továbbá hogy 
módosíthassa az I–VI. mellékletet. Mivel a 
szóban forgó intézkedések hatálya általános, 
céljuk pedig az, hogy ezt a rendeletet nem 
alapvető elemekkel kiegészítsék, indokolt 
őket az 1999/468/EK határozat 5a. cikke 
szerinti, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban elfogadni,

Or. en
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Indokolás

Az előadó 5. módosításához kapcsolódik.

Az új szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó területeket felsoroló 
preambulumbekezdésnek tükröznie kell a rendelkező részt. Mivel az előadó – helyesen – a 22. 
cikkben szereplő, új szabályozási bizottsági eljárásnak valamennyi melléklet módosítására 
történő kiterjesztését javasolja, a vonatkozó preambulumbekezdést ennek megfelelően kell 
módosítani.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 15
2. cikk, (2) bekezdés, (i) pont

(i) vegyi anyagok olyan, 10 kg-ot 
semmiképp meg nem haladó mennyiségben, 
amely vélhetően sem egészségi, sem 
környezeti hatással nem jár, és azzal a 
feltétellel, hogy behozataluk kutatási vagy
elemzési célt szolgál.

(i) vegyi anyagok olyan, 10 kg-ot 
semmiképp meg nem haladó mennyiségben, 
amely vélhetően nincs hatással az emberi 
egészségre (különösen a gyermekek, 
várandós nők, magzatok, csecsemők, idősek 
és lábadozók egészségére) és az állatok 
egészségére, továbbá a környezetre, azzal a 
feltétellel, hogy behozataluk kutatási,
elemzési és fejlesztési célt szolgál.

Or. pl

Indokolás

Azon túlmenően, hogy a vegyi anyagok káros hatást gyakorolhatnak az emberek és az állatok 
egészségére, közvetlen és közvetett veszélyt is jelenthetnek. A várandós és szoptató nők, 
gyermekek, csecsemők, magzatok és lábadozó betegek feltüntetése rendkívül fontos az ilyen 
személyek egészségére nézve, akiknek veszélyes vegyi anyagoktól mentes, tiszta környezetben 
kellene élniük.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 16
3. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) „vegyi anyag”: a 67/548/EGK 
irányelvben szereplő meghatározás szerinti 
anyag, magában vagy készítményben, 
illetőleg olyan, mesterségesen előállított

(1) „vegyi anyag”: a 67/548/EGK 
irányelvben szereplő meghatározás szerinti 
vegyi anyag, magában vagy készítményben, 
amely gyártási folyamattal állítható elő 



PE394.050v01-00 4/15 AM\684920HU.doc

Külső fordítás

HU

vagy természetes eredetű, de élő szervezetet 
nem tartalmazó készítmény, amely az alábbi 
kategóriák egyikébe tartozik:

vagy természetes eredetű, de élő szervezetet 
nem tartalmazó készítmény, amely az alábbi 
kategóriák egyikébe tartozik:

Or. pl

Indokolás

Egyértelműbb megfogalmazás.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 17
3. cikk, (2) bekezdés

(2) „készítmény”: két vagy több anyagból 
álló keverék vagy oldat;

(2) „készítmény”: legalább két vagy több 
vegyi anyagból álló keverék vagy oldat, ha
az 1999/45/EK irányelvben meghatározott 
készítményre a közösségi jogszabályok 
értelmében bármely ilyen anyag jelenléte 
miatt kötelező címkézés vonatkozik

Or. pl

Indokolás

Vegyi anyagokból álló keverékekként vagy oldatokként, a készítményekre – biztonsági okokból 
– kötelező címkézésnek kell vonatkozniuk.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 18
3. cikk, (3) bekezdés

(3) „áru”: olyan késztermék, amelyben 
található, vagy amelyhez tartozik olyan 
vegyi anyag, amelynek a szóban forgó 
termékben való felhasználását a közösségi 
szabályozás tiltja vagy szigorúan 
korlátozza; 

(3) „áru”: olyan tárgy, amely az előállítás 
során a funkcióját a kémiai összetételnél 
nagyobb mértékben meghatározó 
különleges formát, felületet vagy alakot 
kap;

Or. en
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Indokolás

Az „áru” kifejezést általánosságban kell meghatározni, nem pedig tilalmakkal vagy 
korlátozásokkal összefüggésben a 14. cikkben meghatározott rendelkezésekben szereplő 
részletes előírások lehetővé tétele és a felesleges ismétlések elkerülése érdekében. Az „áru” 
kifejezés fogalommeghatározásának meg kell egyeznie a REACH rendeletben elfogadottal.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 19
3. cikk, (13) bekezdés

(13) „súlyosan veszélyes 
peszticidkészítmény”: peszticidként való 
felhasználásra készült vegyi anyag, 
amelynek rövid időn belül súlyos egészségi 
és környezeti hatásai figyelhetők meg a 
felhasználási feltételek között történő 
egyszeri vagy többszöri expozíció után;

(13) „súlyosan veszélyes 
peszticidkészítmény”: peszticidként való 
felhasználásra készült vegyi anyag, amely
rövid időn belül megfigyelhető káros
hatással jár az emberek és az állatok 
egészségére és a környezetre nézve a 
felhasználási feltételek között történő 
egyszeri vagy többszöri expozíció után;

Or. pl

Indokolás

A peszticidek rendkívül káros hatást gyakorolnak az emberek és az állatok egészségére, 
valamint a környezetre, amely hatások rövid időn belül, egyszeri vagy többszöri expozíció 
(közvetlen expozíció) vagy hosszabb időszak (közvetett expozíció) után figyelhetők meg.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 20
7. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

A Bizottságnál minden kiviteli bejelentést 
adatbázisban rögzítenek és hivatkozási 
számmal látnak el, és az érintett vegyi 
anyagok, valamint az importáló részes felek 
és egyéb országok naprakész jegyzékét 
minden naptári évre vonatkozóan a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják, 
valamint adott esetben eljuttatják a 
tagállamok kijelölt nemzeti hatóságaihoz.

A Bizottságnál minden kiviteli bejelentést 
adatbázisban rögzítenek és hivatkozási 
számmal látnak el, és az érintett vegyi 
anyagok, az exportőr, az exportőr szerinti 
tagállam, az exportált mennyiségek, 
valamint az importáló részes felek és egyéb 
országok naprakész jegyzékét minden 
naptári évre vonatkozóan interneten 
keresztül a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátják, valamint adott esetben eljuttatják 
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a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságaihoz. 
A Bizottság egy adott vegyi anyag 
valamennyi exportőrének kiviteli 
bejelentését minden naptári évben 
továbbítja a behozatal szerinti országba. 

Or. en

Indokolás

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagokkal folytatott kereskedelem csak átlátható 
körülmények mellett történhet. Az átláthatóság elengedhetetlen feltétele annak, hogy az 
importáló országok, az ipar és a nyilvános érdekcsoportok segíthessenek alternatívák 
megtalálásában. 

Nehéz megérteni, hogy a Bizottság miért csak egy vegyi anyag első exportőréről (lásd az 
Indokolás 8. oldalát), nem pedig minden exportőrről akarja értesíteni minden naptári évben 
az importáló országot. Fontos, hogy az importáló ország tudjon minden olyan exportőrről, 
aki tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagot exportál az országába.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 21
9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) Aki az I. mellékletben felsorolt vegyi 
anyagot exportál, vagy ilyen anyagot olyan 
koncentrációban tartalmazó készítményt, 
amely az 1999/45/EK irányelv szerint 
címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet 
nélkül más anyagok jelenlétére, köteles 
minden év első negyedévében tájékoztatni 
tagállamának kijelölt nemzeti hatóságát, 
hogy az egyes részes felek vagy egyéb 
országok területére az előző évben milyen 
mennyiséget szállított az adott vegyi 
anyagból, magában és készítmények 
összetevőjeként. A tájékoztatáshoz csatolni 
kell az összes olyan importőr nevének és 
címének jegyzékét, aki ugyanezen 
időszakban szállítmány címzettje volt.

1. Aki az I. mellékletben felsorolt vegyi 
anyagot exportál, vagy ilyen anyagot olyan 
koncentrációban tartalmazó készítményt, 
amely az 1999/45/EK irányelv szerint 
címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet 
nélkül más anyagok jelenlétére, köteles 
minden év első negyedévében tájékoztatni 
tagállamának kijelölt nemzeti hatóságát, 
hogy az egyes részes felek vagy egyéb 
országok területére az előző évben milyen 
mennyiséget szállított az adott vegyi 
anyagból, magában és készítmények vagy 
áruk összetevőjeként. A tájékoztatáshoz 
csatolni kell az összes olyan importőr 
nevének és címének jegyzékét, aki 
ugyanezen időszakban szállítmány címzettje 
volt.

Or. en
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Indokolás

A 14. cikk (1) bekezdése értelmében az I. melléklet 2. és 3. részében felsorolt anyagokat 
tartalmazó „áruk” kiviteli bejelentés-kötelesek, csakúgy, mint az anyagok és készítmények. 
Következésképpen a vegyi anyagokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó tájékoztatásnak az 
árukra is ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 22
9. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok a IV. melléklettel 
összhangban évente összesített
információkat közölnek a Bizottsággal. A 
Bizottság ezeket az információkat közösségi 
szinten összefoglalja, és a nem bizalmas 
információkat adatbázisában interneten 
keresztül elérhetővé teszi a nyilvánosság 
számára.

(3) A tagállamok a IV. melléklettel 
összhangban évente információkat közölnek 
a Bizottsággal. A Bizottság ezeket az 
információkat közösségi szinten összeállítja,
és a nem bizalmas információkat 
adatbázisában, illetve az interneten keresztül
tagállamonként felsorolva elérhetővé teszi a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagokkal folytatott kereskedelem csak átlátható 
körülmények mellett történhet. Az átláthatóság elengedhetetlen feltétele annak, hogy az 
importáló országok, az ipar és a nyilvános érdekcsoportok segíthessenek alternatívák 
megtalálásában. Az információt önmagában kell hozzáférhetővé tenni, nem pedig összesített 
vagy összefoglalt formában – ami információvesztéshez vezet. Az egyértelműség érdekében az 
információkat tagállamonként kell felsorolni.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 23
10. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

Abban az esetben, ha valamely vegyi anyag 
PIC-bejelentést tesz indokolttá, de nincs elég 
adat a II. melléklet követelményeinek 
teljesítéséhez, az ismert exportőrök vagy 
importőrök a Bizottság kérésére átadják a 
rendelkezésükre álló – akár más nemzeti 
vagy nemzetközi vegyianyag-ellenőrzési 

Abban az esetben, ha valamely vegyi anyag 
PIC-bejelentést tesz indokolttá, de nincs elég 
adat a II. melléklet követelményeinek 
teljesítéséhez, az ismert exportőrök vagy 
importőrök a Bizottság kérésére 60 napon 
belül átadják a rendelkezésükre álló – akár 
más nemzeti vagy nemzetközi vegyianyag-
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programokból származó – összes vonatkozó 
információt.

ellenőrzési programokból származó – összes 
vonatkozó információt.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az értesítésekkel indokolatlanul ne késlekedjenek, a II. 
melléklet követelményeinek teljesüléséhez szükséges információk benyújtására vonatkozóan 
határidő megállapítására van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 24
13. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság a tagállamoknak és az 
európai ipari szövetségeknek azonnal 
továbbítja a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi 
anyagokra vonatkozó információkat, 
amelyek a Titkárságtól körlevélben vagy 
másképpen érkeznek, valamint az importáló 
felek azon határozatait, amelyek e vegyi 
anyagok behozatali feltételeire vonatkoznak. 
Ezenkívül minden olyan esetről is, amelyben 
elmulasztottak választ adni, azonnal 
továbbítja az információkat a 
tagállamoknak. A Bizottság a behozatali 
határozatokról – amelyek mindegyike külön 
hivatkozási számot kap – minden 
információt rendelkezésre bocsát az 
internetről nyilvánosan elérhető adatbázisán 
keresztül, és ezeket az információkat kérésre 
bárkinek kiadja.

(1) A Bizottság a tagállamoknak és az 
európai ipari szövetségeknek és az 
érdeklődésüket jelző nem kormányzati 
szervezeteknek azonnal továbbítja a PIC-
eljárás hatálya alá eső vegyi anyagokra 
vonatkozó információkat, amelyek a 
Titkárságtól körlevélben vagy másképpen 
érkeznek, valamint az importáló felek azon 
határozatait, amelyek e vegyi anyagok 
behozatali feltételeire vonatkoznak. 
Ezenkívül minden olyan esetről is, amelyben 
elmulasztottak választ adni, azonnal 
továbbítja az információkat a 
tagállamoknak. A Bizottság a behozatali 
határozatokról – amelyek mindegyike külön 
hivatkozási számot kap – minden 
információt rendelkezésre bocsát az 
internetről nyilvánosan elérhető adatbázisán 
keresztül, és ezeket az információkat kérésre 
bárkinek kiadja.

Or. en

Indokolás

A vonatkozó információkat nemcsak a tagállamoknak és az európai ipari szövetségeknek kell 
továbbítani, hanem a nem kormányzati szervezeteknek is. Az információkat fogadó, vonatkozó 
ipari és nem kormányzati szervezetek azonosítása érdekében, azoknak érdeklődésüket ki kell 
fejezniük.
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 25
13. cikk, (7) bekezdés, bevezető rész

(7) Az exportőr kijelölt nemzeti hatósága – a 
Bizottsággal konzultálva – határozhat úgy, 
hogy a kivitelre sor kerülhet abban az 
esetben, ha a (6) bekezdés a) pontja szerinti, 
kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre 
minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem 
érkezett válasz az alábbi határidők egyikén 
belül: 

(7) Az I. melléklet 2. részében felsorolt 
anyagok tekintetében az exportőr kijelölt 
nemzeti hatósága – a Bizottsággal 
konzultálva – határozhat úgy, hogy a 
kivitelre sor kerülhet abban az esetben, ha a 
(6) bekezdés a) pontja szerinti, kifejezett 
hozzájárulás iránti kérelemre minden ésszerű 
erőfeszítés ellenére sem érkezett válasz az 
alábbi határidők egyikén belül:

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet 2. része tartalmazza a PIC-eljárás alá még nem tartozó anyagokat, amelyeket
azonban az EU-ban korlátoznak, sőt akár tiltanak. Mivel ezek nem szerepelnek a Rotterdami 
Egyezményben, az ezen anyagokra vonatkozó kifejezett hozzájárulás iránti kérés gyakran 
megválaszolatlan marad. Ez igen időigényes a kijelölt nemzeti hatóságok számára és 
komolyan veszélyezteti az exportőrök versenyképességét. Ennélfogva ez az eltérés ezen 
anyagok rugalmasabb kezelését javasolja, de továbbra is összhangban marad a Rotterdami 
Egyezménnyel.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 26
14. cikk, (2) bekezdés

(2) Nem exportálhatók azok a vegyi anyagok 
és áruk, amelyeket az emberi egészség vagy 
a környezet védelmében tilos a Közösségben 
felhasználni: ezeket az V. melléklet sorolja 
fel.

(2) Nem exportálhatók azok a vegyi anyagok 
és áruk, amelyeket az emberi és állati 
egészségre, valamint a környezetre irányuló 
közvetlen és közvetett veszélyek miatt tilos a 
Közösségben felhasználni: ezeket az V. 
melléklet sorolja fel.

Or. pl

Indokolás

Az emberek és állatok egészségének, valamint a környezetnek nagyobb jelentőséget kell 
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tulajdonítani.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 27
18. cikk, (1a) bekezdés (új)

A Bizottság – az interneten nyilvánosan 
hozzáférhető – adatbázisában rendelkezésre 
bocsátja a szankciókra vonatkozó 
valamennyi információt, kérésre pedig 
bárkit ellát az információkkal.

Or. en

Indokolás

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagokkal folytatott kereskedelem csak átlátható 
körülmények mellett történhet. Így a szankciókra vonatkozó információkat nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 28
19. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) a II. és a III. mellékletben szereplő 
információk; 

a) a II., a III. és a IV. mellékletben szereplő 
információk;

Or. en

Indokolás

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagokkal folytatott kereskedelem csak átlátható 
körülmények mellett történhet. Így a IV. mellékletben a vegyi anyagok kereskedelmére 
vonatkozóan szereplő információkat nem szabad bizalmasnak tekintetni.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 29
19. cikk, (3) bekezdés, fa) pont (új)
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fa) a vegyi anyagok eltávolítását követően a
csomagolás kezelésére vonatkozó 
információk.

Or. pl

Indokolás

Az egészségre és a környezetre jelentett közvetlen veszély miatt rendkívül fontosak a 
felhasználók számára a vegyi anyagok eltávolítását követően a csomagolás kezelésének 
mikéntjére vonatkozó információk.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 30
I. melléklet, 1. rész, új bejegyzések

Alaklór + 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) t

Azinfosz-metil 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) t

Kaduzafosz + 95465-99-9 n.a. 2930 90 85 p(1) t

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

t–t

Karbofurán+ 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) t

Karboszulfán + 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p(1) t

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

Diklórfosz * 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) t

Dimetenamid + 87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p(1) t

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

Fenitrotion * 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) t

Haloxifop-R + 
*
(Haloxifop-P-
metilészter) 

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

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) t
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Malation * 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) t

Oxidemeton-
metil +

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

Perfluoroktán-
szulfonátok
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
Fémsó (O-M+), 
halid, amid, és 
más 
származékok, 
beleértve a 
polimereket)**

1763-23-1
2795-39-3
és egyéb

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
és egyéb

szk

Foszalon + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) t

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

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

t-t

Vinklozolin 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p(1) t

*A bejegyzést 2007. december 19-től kell alkalmazni.
**A bejegyzést 2008. június 27-től kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

E rendelet I. mellékletét módosítani kell az egyes veszélyes anyagok és készítmények 
forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 76/769/EGK irányelv, 
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelv, a biocid termékek 
forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelv és más közösségi jogszabályok értelmében 
bizonyos vegyi anyagok vonatkozásában megtett szabályozási intézkedések figyelembe vétele 
érdekében. E vegyi anyagokkal a meglévő 304/2003/EK rendeletet (az idén meghozandó) 
komitológiai határozattal kell kiegészíteni.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 31
I. melléklet, part 2, új bejegyzések

Alaklór 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p t
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Kaduzafosz 95465-99-9 n.a. 2930 90 85 p t

Karbaril 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p t

Karbofurán 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p t

Karboszulfán 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p t

Dimetenamid 87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p t

Haloxifop-R
(Haloxifop-P-
metilészter)

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

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p t

Oxidemeton-
metil

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

Perfluoroktán-
szulfonátok
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, Fémsó
(O-M+), halid, 
amid, és más 
származékok, 
beleértve a 
polimereket)

1763-23-1
2795-39-3
és egyéb

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
és egyéb

i szk

Foszalon 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p t

Tiodikarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p t

Triklórfon 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p t

Or. en

Indokolás

E rendelet I. mellékletét módosítani kell az egyes veszélyes anyagok és készítmények 
forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 76/769/EGK irányelv, 
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelv, a biocid termékek 
forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelv és más közösségi jogszabályok értelmében 
bizonyos vegyi anyagok vonatkozásában megtett szabályozási intézkedések figyelembe vétele 
érdekében. E vegyi anyagokkal a meglévő 304/2003/EK rendeletet (az idén meghozandó) 
komitológiai határozattal kell kiegészíteni.
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Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 32
II. melléklet, (2) bekezdés, d. pont, ii. alpont, második a. franciabekezdés (új)

- alternatív anyagok, készítmények vagy 
áruk.

Or. en

Indokolás

Az alternatív anyagokra vonatkozó információk nem korlátozódhatnak az integrált kártevő-
ellenőrzési stratégiákra, valamint az ipari gyakorlatokra és eljárásokra, hanem azoknak az 
alternatív anyagokra, készítményekre vagy árukra is ki kell terjedniük.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 33
III. melléklet, 2a. pont (új)

2a. 2. A kivitelre szánt áru azonosítása:
a) az áru kereskedelmi neve vagy 
megnevezése;
b) az I. mellékletben felsorolt anyagok 
mindegyikének százalékos aránya és az 1. 
pont szerinti részletezése.

Or. en

Indokolás

A 14. cikk (1) bekezdése értelmében az I. melléklet 2. és 3. részében felsorolt anyagokat 
tartalmazó „áruk” kiviteli bejelentés-kötelesek, csakúgy, mint az anyagok és készítmények. A 
14. cikkben szereplő követelmények (kiviteli bejelentés bizonyos áruk vonatkozásában) 
teljesülésének lehetővé tétele érdekében az „árukat” fel kell venni a kiviteli bejelentési
formanyomtatványba.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 34
IV. melléklet, 1. pont

1. Kimutatás az I. mellékletben felsorolt 1. Kimutatás az I. mellékletben felsorolt 
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vegyi anyagok – vegyi anyag vagy
készítmény formájában történő – kivitelének 
előző évi mennyiségéről.

vegyi anyagok – vegyi anyag, készítmény és 
áruk formájában történő – kivitelének előző 
évi mennyiségéről.

a) Kivitel éve a) Kivitel éve

b) Az alábbi minta szerinti táblázat, amely 
összefoglalja, hogy – magában vagy
készítmény formájában – milyen 
mennyiségben exportáltak vegyi anyagokat.

b) Az alábbi minta szerinti táblázat, amely 
összefoglalja, hogy – magában, készítmény 
és áru formájában – milyen mennyiségben 
exportáltak vegyi anyagokat.

Or. en

Indokolás

A 14. cikk (1) bekezdése értelmében az I. melléklet 2. és 3. részében felsorolt anyagokat 
tartalmazó „áruk” kiviteli bejelentés-kötelesek, csakúgy, mint az anyagok és készítmények. Az 
összhang érdekében a kijelölt nemzeti hatóságnak ezért az ilyen áruk exportjára vonatkozó 
információkkal is el kell látniuk a Bizottságot. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 35
IV. melléklet, 2a. pont (új)

2a. Importőrök jegyzéke

Vegyi anyag Exportőr vagy exportáló cég Az exportőr vagy az exportáló 
cég címe és más fontos adatai

Or. en

Indokolás

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagokkal folytatott kereskedelem csak átlátható 
körülmények mellett történhet. Az importőrök IV. mellékletben szereplő jegyzékéhez 
hasonlóan az exportőrök jegyzékét is meg kell adni. 
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