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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 13
6 konstatuojamoji dalis

6) Pavojingų cheminių medžiagų, kurios 
Bendrijoje yra uždraustos arba griežtai 
ribojamos, eksportas ir toliau turėtų būti 
vykdomas laikantis bendros pranešimų apie 
eksportą teikimo tvarkos. Todėl 
pavojingoms cheminėms medžiagoms arba 
jų preparatams, kuriuos Bendrijoje buvo 
uždrausta arba griežtai ribojama naudoti 
kaip augalų apsaugos produktus, kitokius 
pesticidus arba pramonines chemines 
medžiagas, skirtas profesionaliems 
naudotojams arba visuomenei, turėtų galioti 
tokios pačios pranešimo apie eksportą 
taisyklės, kokios taikomos šioms cheminėms 
medžiagoms, kai jos yra uždraustos arba 
griežtai ribojamos, jei jos priskiriamos kuriai 
nors vienai arba abiem Konvencijos 

6) Pavojingų cheminių medžiagų, kurios 
Bendrijoje yra uždraustos arba griežtai 
ribojamos, eksportas ir toliau turėtų būti 
vykdomas laikantis bendros pranešimų apie 
eksportą teikimo tvarkos. Todėl 
pavojingoms cheminėms medžiagoms arba 
jų preparatams, arba tokių cheminių 
medžiagų turintiems gaminiams, kuriuos 
Bendrijoje buvo uždrausta arba griežtai 
ribojama naudoti kaip augalų apsaugos 
produktus, kitokius pesticidus arba 
pramonines chemines medžiagas, skirtas 
profesionaliems naudotojams arba 
visuomenei, turėtų galioti tokios pačios 
pranešimo apie eksportą taisyklės, kokios 
taikomos šioms cheminėms medžiagoms, 
kai jos yra uždraustos arba griežtai 
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nustatytoms kategorijoms, t. y. pesticidams 
arba pramoninėms cheminėms medžiagoms. 
Be to, tos pačios taisyklės turėtų būti 
taikomos cheminėms medžiagoms, kurioms 
taikoma tarptautinė IPS tvarka. Ši pranešimo 
apie eksportą tvarka turėtų būti taikoma 
Bendrijos eksportui į visas trečiąsias 
valstybes, nepriklausomai nuo to, ar jos yra 
konvencijos šalys ir ar taiko jos tvarką. 
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
imti administravimo mokesčius šios tvarkos 
taikymo išlaidoms padengti.

ribojamos, jei jos priskiriamos kuriai nors 
vienai arba abiem Konvencijos nustatytoms 
kategorijoms, t. y. pesticidams arba 
pramoninėms cheminėms medžiagoms. Be 
to, tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos 
cheminėms medžiagoms, kurioms taikoma 
tarptautinė IPS tvarka. Ši pranešimo apie 
eksportą tvarka turėtų būti taikoma 
Bendrijos eksportui į visas trečiąsias 
valstybes, nepriklausomai nuo to, ar jos yra 
konvencijos šalys ir ar taiko jos tvarką. 
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
imti administravimo mokesčius šios tvarkos 
taikymo išlaidoms padengti.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „gaminius“ įtraukiama atsižvelgiant į 14 straipsnį, kuriame numatyta, kad būtina 
pranešti apie gaminių, kuriuose yra I priedo 2 ir 3 dalyse išvardintų medžiagų, eksportą, ir 
norint suderinti konstatuojamąsias dalis su dėstomąja dalimi.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 14
21 konstatuojamoji dalis

21) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisines priemones 
siekiant į I priedą įtraukti daugiau cheminių 
medžiagų ir į V priedą įtraukti tas chemines 
medžiagas, kurioms taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 850/2004. Kadangi jos būtų bendro 
pobūdžio priemonės, skirtos papildyti šį 
reglamentą naujais neesminiais elementais, 
jos turėtų būti priimamos pagal Sprendimo 
1999/468/EB 5 straipsnyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su galimybe vykdyti 
priežiūrą,

21) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisines priemones 
siekiant į I priedą įtraukti daugiau cheminių 
medžiagų ir į V priedą įtraukti tas chemines 
medžiagas, kurioms taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 850/2004, ir pakeisti I–VI priedus.  
Kadangi šios priemonės būtų bendro 
pobūdžio ir skirtos šiam reglamentui 
papildyti naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos pagal 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu,

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pranešėjo pateiktu 5 pakeitimu.

Konstatuojamosios dalys, kuriose išvardijamos sritys, kurioms taikoma reguliavimo 
procedūra su tikrinimu, turi būti suderintos su dėstomąja dalimi. Kadangi pranešėjas ne be 
pagrindo siūlo išplėsti 22 straipsnyje numatytos naujos reguliavimo procedūros su tikrinimu 
taikymą visiems priedų pakeitimams, reikia atitinkamai pakeisti ir atitinkamą 
konstatuojamąją dalį. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 15
2 straipsnio 2 dalies i) punktas

i) tokiems mažiems cheminių medžiagų 
kiekiams, kurie neturėtų neigiamai paveikti
sveikatos arba aplinkos, ir bet kuriuo atveju 
ne didesniems nei 10 kg kiekiams, jei šios 
medžiagos yra importuojamos mokslinių 
tyrimų arba analizės tikslais.

i) tokiems mažiems cheminių medžiagų 
kiekiams, kurie neturėtų visiškai jokio 
poveikio nei žmonių (ypač vaikų, nėščiųjų, 
žmogaus vaisiaus, kūdikių, vyresnio 
amžiaus asmenų ir sveikstančių asmenų)
sveikatai, nei gyvūnų sveikatai, nei aplinkai, 
ir bet kuriuo atveju ne didesniems nei 10 kg 
kiekiams, jei šios medžiagos importuojamos 
mokslinių tyrimų, analizės arba vystymosi
tikslais. 

Or. pl

Pagrindimas

Cheminės medžiagos gali daryti žalingą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai, jos taip pat gali 
kelti tiesioginį ir netiesioginį pavojų. Įtraukti nėščias ir krūtimi maitinančias moteris, vaikus, 
kūdikius, žmogaus vaisių ir sveikstančius asmenis labai svarbu siekiant apsaugoti tokių 
asmenų sveikatą, nes jie turėtų gyventi švarioje aplinkoje, kurioje nėra pavojingų medžiagų.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 16
3 straipsnio 1 dalies įžanga

1) „cheminė medžiaga“ – medžiaga, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 67/548/EEB, gryna 

1) „cheminė medžiaga“ – cheminė 
medžiaga, kaip ji apibrėžta Direktyvoje 
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arba preparato sudedamoji dalis, arba 
preparatas, pagamintas arba gautas iš 
gamtos, tačiau kuriame nėra gyvųjų 
organizmų ir kuris priklauso kuriai nors iš 
šių kategorijų:

67/548/EEB, gryna arba preparato 
sudedamoji dalis, arba preparatas, kuri gali 
būti gauta gamybos proceso metu arba iš 
gamtos, tačiau kurioje nėra gyvųjų 
organizmų ir kuri priklauso kuriai nors iš šių 
kategorijų:

Or. pl

Pagrindimas

Pateikiamas tikslesnis apibrėžimas.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 17
3 straipsnio 2 punktas

2) „preparatas“ – dviejų ar daugiau cheminių 
medžiagų mišinys arba tirpalas;

2) „preparatas“ – mažiausiai dviejų arba 
kelių cheminių medžiagų mišinys arba 
tirpalas, jei preparatą, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 1999/45/EB, privaloma 
ženklinti pagal Bendrijos teisės aktus dėl to, 
kad jame yra kurios nors iš šių cheminių 
medžiagų.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant saugumo, preparatus turėtų būti privaloma ženklinti taip pat, kaip ir cheminių 
medžiagų mišinius arba tirpalus. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 18
3 straipsnio 3 dalis

3) „gaminys“ – pagamintas produktas, 
kurio sudėtyje yra cheminės medžiagos 
arba kuris yra sudarytas iš cheminės 

3) „gaminys” – daiktas, kuris gaminamas 
įgijo konkrečią formą, pavidalą ar estetinę 
išvaizdą, labiau nulemiančią jo naudojimo
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medžiagos, kurią naudoti tam konkrečiam 
produktui gaminti yra uždrausta arba 
griežtai ribojama Bendrijos teisės aktais;

paskirtį negu jo cheminė sudėtis;

Or. en

Pagrindimas

Termino „gaminys“ apibrėžimas turėtų būti bendras ir neparemtas draudimais ar 
apribojimais norint sudaryti sąlygas 14 straipsnyje pateikti nuostatų patikslinimus ir išvengti 
pasikartojimų. Termino „gaminys“ apibrėžimas turėtų būti toks pats, kaip ir REACH 
reglamente.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 19
3 straipsnio 13 punktas

13) „ypač pavojingas pesticidų preparatas“ –
cheminė medžiaga, sukurta naudoti kaip 
pesticidas ir turinti didelių neigiamų 
padarinių sveikatai arba aplinkai, 
pastebimų per trumpą laiką nuo vienkartinio 
arba daugkartinio šios medžiagos poveikio 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis;

13) „ypač pavojingas pesticidų preparatas“ –
cheminė medžiaga, sukurta naudoti kaip 
pesticidas ir turinti neigiamų padarinių 
žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai, 
pastebimų per trumpą laiką nuo vienkartinio 
arba daugkartinio šios medžiagos poveikio 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis;

Or. pl

Pagrindimas

Pesticidai ypač neigiamai veikia žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką, ir tai gali būti 
pastebima per trumpą laiką po vienkartinio ar daugkartinio (tiesioginio) šios medžiagos 
poveikio arba po ilgesnio laiko (jei poveikis netiesioginis).

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 20
7 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Visi pranešimai apie eksportą yra
užregistruojami Komisijos duomenų bazėje 

Visi pranešimai apie eksportą 
užregistruojami Komisijos duomenų bazėje 
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ir jiems suteikiamas identifikacijos numeris. 
Be to, atnaujinti atitinkamų cheminių 
medžiagų, jas importuojančių Konvencijos 
šalių ir kitų valstybių sąrašai kiekvienais 
kalendoriniais metais yra skelbiami
visuomenei ir pateikiami atitinkamų 
valstybių narių paskirtosioms nacionalinėms 
institucijoms.

ir jiems suteikiamas identifikacijos numeris. 
Be to, atnaujinti atitinkamų cheminių 
medžiagų sąrašai, eksportuotojas, 
eksportuotojo valstybė narė, eksportuoti 
kiekiai, importuojančios Konvencijos šalys
ir kitos valstybės kiekvienais kalendoriniais 
metais yra skelbiama visuomenei internete 
ir pateikiama atitinkamų valstybių narių 
paskirtosioms nacionalinėms institucijoms. 
Kiekvienais kalendoriniais metais Komisija 
importuojančiai valstybei persiunčia visų 
atitinkamos cheminės medžiagos 
eksportuotojų pranešimus apie eksportą. 

Or. en

Pagrindimas

Prekyba cheminėmis medžiagomis, kurių naudojimas uždraustas ar griežtai ribojamas, turėtų 
būti vykdoma tik skaidriai. Skaidrumas yra būtina sąlyga siekiant padėti importuojančioms 
šalims, pramonei ir visuomenės interesų grupėms rasti alternatyvių prekybos būdų. 

Sunku suprasti, kodėl Komisija norėtų kiekvienais kalendoriniais metais importuojančiai 
valstybei pranešti tik apie pirmąjį cheminės medžiagos eksportuotoją (žr. aiškinamąjį 
memorandumą, 8 psl.), o ne apie visus eksportuotojus. Importuojančiai valstybei svarbu 
žinoti visus eksportuotojus, įvežančius į ją uždraustas ar griežtai ribojamas chemines 
medžiagas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 21
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Visi I priede išvardytų medžiagų arba
preparatų, kurių sudėtyje yra toks šių 
medžiagų kiekis, kad galėtų būti taikomi 
ženklinimo įpareigojimai pagal Direktyvą 
1999/45/EB, nepriklausomai nuo bet kokių 
kitų juose esančių medžiagų, eksportuotojai 
per pirmąjį kiekvienų metų ketvirtį 
informuoja savo valstybės narės paskirtąją 
nacionalinę instituciją apie tai, koks 
kiekvienos cheminės medžiagos (grynos ir 
kaip preparatų sudedamosios dalies) kiekis 
praėjusiais metais išsiųstas į kiekvieną 

1. Visi I priede išvardytų medžiagų ir
preparatų arba gaminių, kurių sudėtyje yra 
toks šių medžiagų kiekis, kad galėtų būti 
taikomi ženklinimo įpareigojimai pagal 
Direktyvą 1999/45/EB, nepriklausomai nuo 
bet kokių kitų juose esančių medžiagų, 
eksportuotojai per pirmąjį kiekvienų metų 
ketvirtį informuoja savo valstybės narės 
paskirtąją nacionalinę instituciją apie tai, 
koks kiekvienos cheminės medžiagos 
(grynos ir kaip preparatų sudedamosios 
dalies) kiekis praėjusiais metais išsiųstas į 
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Konvencijos šalį arba į kitą valstybę. Ši 
informacija pateikiama kartu su visų 
importuotojų, kuriems cheminės medžiagos 
buvo siunčiamos per minėtą laikotarpį, 
pavadinimais ir adresais.

kiekvieną Konvencijos šalį arba į kitą 
valstybę. Ši informacija pateikiama kartu su 
visų importuotojų, kuriems cheminės 
medžiagos buvo siunčiamos per minėtą 
laikotarpį, pavadinimais ir adresais.

Or. en

Pagrindimas

Gaminiams, kurių sudėtyje yra I priedo 2 ir 3 dalyse išvardytų medžiagų, taip pat kaip
medžiagoms ir preparatams, taikomas pranešimo apie eksportą reikalavimas pagal 14 
straipsnio 1 dalį. Taigi nuostatos dėl informacijos apie prekybą cheminėmis medžiagomis turi 
būti taikomos ir gaminiams.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 22
9 straipsnio 3 dalis 

3. Kiekvienais metais kiekviena valstybė 
narė pateikia Komisijai visą sukauptą
informaciją pagal IV priedą. Komisija šią 
informaciją apibendrina Bendrijos lygiu ir 
skelbtiną informaciją pateikia visuomenei 
interneto duomenų bazėje.

3. Kiekvienais metais kiekviena valstybė 
narė pateikia Komisijai visą informaciją 
pagal IV priedą. Komisija šią informaciją 
surenka Bendrijos lygiu ir skelbtiną 
informaciją pateikia visuomenei savo
duomenų bazėje (internete), išvardydama 
pagal valstybes nares.

Or. en

Pagrindimas

Prekyba cheminėmis medžiagomis, kurių naudojimas uždraustas ar griežtai ribojamas, turėtų 
būti vykdoma tik skaidriai. Skaidrumas yra būtina sąlyga siekiant padėti importuojančioms 
šalims, pramonei ir visuomenės interesų grupėms rasti alternatyvių prekybos būdų. 
Informacija turėtų būti pateikiama tokia, kokia buvo gauta, ne apibendrinta ar sutraukta, nes 
dėl to dalis informacijos gali būti prarasta. Siekiant aiškumo, informacija turėtų būti 
išvardyta pagal valstybes nares.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 23
10 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

Kai cheminė medžiaga atitinka IPS kriterijų, 
tačiau nepakanka informacijos, kad būtų 
tenkinami II priedo reikalavimai, konkretūs 
eksportuotojai arba importuotojai, Komisijai 
paprašius, pateikia visą turimą susijusią 
informaciją, įskaitant gautą pagal kitas 
nacionalines arba tarptautines cheminių 
medžiagų kontrolės programas.

Kai cheminė medžiaga atitinka IPS kriterijų, 
tačiau nepakanka informacijos, kad būtų 
tenkinami II priedo reikalavimai, konkretūs 
eksportuotojai arba importuotojai, Komisijai 
paprašius, per 60 dienų pateikia visą turimą 
susijusią informaciją, įskaitant gautą pagal 
kitas nacionalines arba tarptautines cheminių 
medžiagų kontrolės programas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pernelyg delsiama pateikti pranešimų, reikia nustatyti terminą, 
per kurį turi būti pateikta II priede nurodyta informacija.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 24
13 straipsnio 1 dalis  

1. Komisija iš karto perduoda valstybėms 
narėms ir Europos pramonės asociacijoms 
informaciją, gautą kaip aplinkraštį arba 
kitokiu būdu iš sekretoriato, apie chemines 
medžiagas, kurioms taikoma IPS tvarka, ir 
importuojančių Konvencijos šalių 
sprendimus dėl šių cheminių medžiagų 
importo sąlygų. Ji taip pat nedelsdama 
perduoda valstybėms narėms informaciją 
apie visus atvejus, kai nebuvo gauta 
atsakymo. Visą informaciją apie sprendimus 
dėl importo, kurių kiekvienam suteikiamas 
identifikacijos numeris, Komisija saugo savo 
duomenų bazėje, su kuria visuomenė galės 
susipažinti internete, ir pateikia informaciją 
visiems jos prašantiems.

1. Komisija iš karto perduoda valstybėms 
narėms, Europos pramonės asociacijoms ir 
susidomėjimą pareiškusioms 
nevyriausybinėms organizacijoms 
informaciją, gautą kaip aplinkraštį arba 
kitokiu būdu iš sekretoriato, apie chemines 
medžiagas, kurioms taikoma IPS tvarka, ir 
importuojančių Konvencijos šalių 
sprendimus dėl šių cheminių medžiagų 
importo sąlygų. Ji taip pat nedelsdama 
perduoda valstybėms narėms informaciją 
apie visus atvejus, kai nebuvo gauta 
atsakymo. Visą informaciją apie sprendimus 
dėl importo, kurių kiekvienam suteikiamas 
identifikacijos numeris, Komisija saugo savo 
duomenų bazėje, su kuria visuomenė galės 
susipažinti internete, ir pateikia informaciją 
visiems jos prašantiems.
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Or. en

Pagrindimas

Atitinkama informacija turėtų būti persiųsta ne tik valstybėms narėms ir Europos pramonės 
asociacijoms, bet ir nevyriausybinėms organizacijoms.  Siekiant nustatyti atitinkamus 
pramonės ir NVO sričių informacijos gavėjus, pastarieji turi pareikšti susidomėjimą.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 25
13 straipsnio 7 dalies įvadinė dalis 

7. Eksportuotojo valstybės paskirtoji 
nacionalinė institucija gali, pasikonsultavusi 
su Komisija, nuspręsti, kad cheminė 
medžiaga gali būti eksportuojama, jeigu 
pasitelkus visas realistiškas priemones 
nebuvo gautas atsakymas į prašymą suteikti 
aiškų sutikimą pagal 6 dalies (a) punktą per 
vieną iš šių terminų: 

7. Eksportuotojo valstybės paskirtoji 
nacionalinė institucija, pasikonsultavusi su 
Komisija, gali nuspręsti, kad I priedo 2 
dalyje išvardytos cheminės medžiagos gali 
būti eksportuojamos, jeigu pasitelkus visas 
tinkamas priemones nebuvo gautas 
atsakymas į prašymą suteikti aiškų sutikimą 
pagal 6 dalies (a) punktą per vieną iš šių 
terminų:

Or. en

Pagrindimas

I priedo 2 dalyje išvardytos cheminės medžiagos, kurioms dar netaikoma IPS tvarka, bet 
kurių naudojimas Europos Sąjungoje ribojamas ar netgi uždraustas.  Kadangi jos dar nėra 
įtrauktos į Roterdamo konvenciją, labai dažnai negaunama atsakymo į prašymą pateikti aiškų 
sutikimą dėl šių cheminių medžiagų eksporto. Dėl to paskirtosios nacionalinės institucijos 
sugaišta labai daug laiko ir tai labai kenkia eksportuotojų konkurencingumui. Taigi, šiuo 
nukrypimu siūloma su šiomis cheminėmis medžiagomis elgtis lanksčiau, bet nenukrypstant 
nuo Roterdamo konvencijos.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 26
14 straipsnio 2 dalis 

2. V priede išvardytos cheminės medžiagos 2. V priede išvardytos cheminės medžiagos 
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ir gaminiai, kuriuos Bendrijoje draudžiama 
naudoti siekiant apsaugoti žmonių sveikatą 
arba aplinką, neeksportuojami.

ir gaminiai, kuriuos Bendrijoje draudžiama 
naudoti dėl jų keliamo tiesioginio ir 
netiesioginio pavojaus žmonių ir gyvūnų 
sveikatai bei aplinkai, neeksportuojami.

Or. pl

Pagrindimas

Žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai turėtų būti teikiama didesnė reikšmė.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 27
18 straipsnio 1a dalis(nauja) 

Visą informaciją apie sankcijas Komisija 
saugo savo duomenų bazėje, su kuria 
visuomenė galės susipažinti internete, ir 
suteikia informaciją visiems jos 
prašantiems.

Or. en

Pagrindimas

Prekyba cheminėmis medžiagomis, kurių naudojimas uždraustas ar griežtai ribojamas, turėtų 
būti vykdoma tik skaidriai. Taigi informacija apie sankcijas turėtų būti skelbiama viešai.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 28
19 straipsnio 3 dalies a punktas 

a) II ir III prieduose nurodyta informacija; a) II, III ir IV prieduose nurodyta 
informacija;

Or. en
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Pagrindimas

Prekyba cheminėmis medžiagomis, kurių naudojimas uždraustas ar griežtai ribojamas, turėtų 
būti vykdoma tik skaidriai. Taigi IV priede pateikta informacija dėl prekybos cheminėmis 
medžiagomis neturi būti laikoma konfidencialia.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 29
19 straipsnio 3 dalies fa punktas (naujas) 

fa) informacija apie pakuočių tvarkymą po 
to, kai iš jų pašalinamos cheminės 
medžiagos.

Or. pl

Pagrindimas

Informacija apie tai, kaip turėtų būti tvarkomos pakuotės po to, kai iš jų pašalinamos 
cheminės medžiagos, yra labai svarbi vartotojams dėl šių medžiagų tiesioginio poveikio 
sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 30
I priedo 1 dalies nauji įrašai 

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

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

Kadusafosas + 95465-99-9 nėra 
duomenų

2930 90 85 p(1) b

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

b-b

Karbofuranas 
+

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

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

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

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

Dimetenamidas 
+

87674-68-8 nėra 
duomenų

2934 99 90 p(1) b

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

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

Haloksifop-R + 
*
(Haloksifop-P-
metilo esteris) 

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

nėra 
duomenų
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

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

Metiloksidemet
onas +

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

Perfluoroktano 
sulfonatai
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
metalo druska 
(O-M+), 
halogenidas, 
amidas ir kiti 
dariniai, 
įskaitant 
polimerus)**

1763-23-1
2795-39-3
ir kiti

nėra 
duomenų

2904 90 20
2904 90 20
ir kiti

i(1) sr 

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

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

Trichlorfonas 
+*

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

b-b

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

Pranešimo apie eksportą tvarka taikoma nuo 2007 m. gruodžio 19 d.
Pranešimo apie eksportą tvarka taikoma nuo 2008 m. birželio 27 d.

Or. en
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Pagrindimas

Šio reglamento I priedas turėtų būti pakeistas siekiant atsižvelgti į tam tikrų cheminių 
medžiagų reguliavimo priemones, kurios buvo patvirtintos remiantis Direktyva 76/769/EEB 
dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimų, Direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, Direktyva 98/8/EB dėl 
biocidinių produktų pateikimo į rinką ir kitais Bendrijos teisės aktais. Šios cheminės 
medžiagos į Reglamentą 304/2003 turėtų būti įtrauktos taikant komitologijos procedūros (ji 
numatyta šiais metais ) metu priimtą sprendimą.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 31
I priedo 2 dalies nauji įrašai 

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

Kadusafosas 95465-99-9 nėra 
duomenų

2930 90 85 p b

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

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

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

Dimetenamidas 87674-68-8 nėra 
duomenų

2934 99 90 p b

Haloksifop-R
(Haloksifop-P-
metilo esteris)

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

nėra 
duomenų
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Metiloksidemet
onas

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

Perfluoroktano 
sulfonatai
(PHOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, metalo 
druska (O-M+), 
halogenidas, 
amidas ir kiti 
dariniai, 
įskaitant 
polimerus)

1763-23-1
2795-39-3
ir kiti

nėra 
duomenų

2904 90 20
2904 90 20
ir kiti

i sr
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Fozalonas 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento I priedas turėtų būti pakeistas siekiant atsižvelgti į tam tikrų cheminių 
medžiagų reguliavimo priemones, kurios buvo patvirtintos remiantis Direktyva 76/769/EEB 
dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimų, Direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, Direktyva 98/8/EB dėl 
biocidinių produktų pateikimo į rinką ir kitais Bendrijos teisės aktais.  Šios cheminės 
medžiagos į Reglamentą 304/2003 turėtų būti įtrauktos taikant komitologijos procedūros (ji 
numatyta šiais metais ) metu priimtą sprendimą.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 32
II priedo 2 dalies d punkto ii papunkčio 2a įtrauka (nauja)

– alternatyvios cheminės medžiagos, 
preparatai arba gaminiai.

Or. en

Pagrindimas

Teikiant informaciją apie pakaitalus neturi būti apsiribojama integruotos kovos su kenkėjais 
strategija ir pramoninėmis technologijomis ir procesais, kartu su šia informacija taip pat 
turėtų būti nurodomos alternatyvios cheminės medžiagos, preparatai ar gaminiai.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 33
III priedo 2a dalis (nauja)
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2a. Eksportui skirto gaminio 
identifikavimas:
a) gaminio prekinis pavadinimas ir 
žymėjimas;
b) kiekvienos į I priedą įtrauktos cheminės 
medžiagos procentinė dalis ir šio priedo 
1 punkte reikalaujami duomenys,

Or. en

Pagrindimas

Gaminiams, kuriuose yra I priedo 2 ir 3 dalyse išvardytų cheminių medžiagų, pagal 14 
straipsnio 1 dalį turi būti taikomas pranešimo apie eksportą reikalavimas, kuris taikomas ir 
cheminėms medžiagoms bei preparatams. Norint sudaryti sąlygas vykdyti 14 straipsnio 
reikalavimus (pranešimas apie atitinkamų gaminių eksportą), gaminiai turėtų būti paminėti 
pranešimo apie eksportą formoje.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 34
IV priedo 1 dalis 

1. Cheminių medžiagų (pačių medžiagų ir jų 
preparatų), įtrauktų į I priedą ir eksportuotų 
per praėjusius metus, bendras kiekis.

1. Cheminių medžiagų (pačių medžiagų, jų 
preparatų ir gaminių), įtrauktų į I priedą ir 
eksportuotų per praėjusius metus, bendras 
kiekis.

a) metai, kuriais vyko eksportas, a) metai, kuriais vyko eksportas,

b) lentelė, kurioje nurodomas eksportuotų 
cheminių medžiagų (pačių medžiagų ir jų 
preparatų) bendras kiekis, kaip parodyta 
toliau.

b) lentelė, kurioje nurodomas eksportuotų 
cheminių medžiagų (pačių medžiagų, jų 
preparatų ir gaminių) bendras kiekis, kaip 
parodyta toliau.

Or. en

Pagrindimas

Gaminiams, kuriuose yra I priedo 2 ir 3 dalyse išvardytų cheminių medžiagų, pagal 14 
straipsnio 1 dalį turi būti taikomas pranešimo apie eksportą reikalavimas, kuris taikomas ir 
cheminėms medžiagoms bei preparatams. Siekiant nuoseklumo, paskirtoji nacionalinė 
institucija turėtų Komisijai pateikti informaciją ir apie tokių gaminių eksportą. 
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 35
IV priedo 2a dalis (nauja) 

2a. Eksportuotojų sąrašas

Cheminė medžiaga Eksportuotojas arba 
eksportuojanti bendrovė

Adresas ir kiti svarbūs 
eksportuotojo ar 
eksportuojančios bendrovės 
duomenys

Or. en

Pagrindimas

Prekyba cheminėmis medžiagomis, kurių naudojimas uždraustas ar griežtai ribojamas, turėtų 
būti vykdoma tik skaidriai. IV priede pateikus importuotojų sąrašą, kartu turėtų būti 
pateikiamas ir eksportuotojų sąrašas. 


