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Bīstamo ķīmisko vielu eksports un imports

Regulas priekšlikums (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 13
6. apsvērums

(6) Uz Kopienā aizliegto vai stingri 
ierobežoto bīstamo ķīmisko vielu eksportu 
arī turpmāk jāattiecina kopējā procedūra 
paziņošanai par eksportu. Tāpēc uz tām 
bīstamajām ķīmiskajām vielām pašas vielas 
vai preparāta veidā, kas Kopienā bijušas 
aizliegtas vai stingri ierobežotas kā augu 
aizsardzības līdzekļi, kā cita veida pesticīdi 
vai kā rūpnieciskas ķīmiskās vielas 
profesionālai vai plašai lietošanai, jāattiecina 
eksporta paziņošanas noteikumi, kas ir 
līdzvērtīgi noteikumiem, kurus piemēro 
šādām ķīmiskām vielām, ja tās ir aizliegtas 
vai stingri ierobežotas vienā vai abās 
Konvencijā minētajās lietojuma kategorijās, 
proti, kā pesticīdi vai kā ķīmiskas vielas 
rūpnieciskai izmantošanai. Turklāt šie paši 
noteikumi jāpiemēro arī tām ķīmiskajām 

(6) Uz Kopienā aizliegto vai stingri 
ierobežoto bīstamo ķīmisko vielu eksportu 
arī turpmāk jāattiecina kopējā procedūra 
paziņošanai par eksportu. Tāpēc uz tām 
bīstamajām ķīmiskajām vielām pašas vielas,
preparāta vai izstrādājuma veidā, kas 
Kopienā bijušas aizliegtas vai stingri 
ierobežotas kā augu aizsardzības līdzekļi, kā 
cita veida pesticīdi vai kā rūpnieciskas 
ķīmiskās vielas profesionālai vai plašai 
lietošanai, jāattiecina eksporta paziņošanas 
noteikumi, kas ir līdzvērtīgi noteikumiem, 
kurus piemēro šādām ķīmiskām vielām, ja 
tās ir aizliegtas vai stingri ierobežotas vienā 
vai abās Konvencijā minētajās lietojuma 
kategorijās, proti, kā pesticīdi vai kā 
ķīmiskas vielas rūpnieciskai izmantošanai. 
Turklāt šie paši noteikumi jāpiemēro arī tām 
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vielām, uz kurām attiecas starptautiskā PIC
procedūra. Šī procedūra paziņošanai par 
eksportu jāpiemēro Kopienas eksportam uz 
visām trešām valstīm neatkarīgi no tā, vai tās 
ir Konvencijas dalībvalstis un vai tās 
piedalās Konvencijā noteiktajās procedūrās. 
Jāatļauj dalībvalstīm iekasēt administratīvas 
maksas, lai segtu šīs procedūras ievērošanas 
izdevumus.

ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas 
starptautiskā PIC procedūra. Šī procedūra 
paziņošanai par eksportu jāpiemēro 
Kopienas eksportam uz visām trešām 
valstīm neatkarīgi no tā, vai tās ir 
Konvencijas dalībvalstis un vai tās piedalās 
Konvencijā noteiktajās procedūrās. Jāatļauj 
dalībvalstīm iekasēt administratīvas maksas, 
lai segtu šīs procedūras ievērošanas 
izdevumus.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu apsvēruma tekstu ar ievadpantu tekstu, atsauce uz “izstrādājumiem” ir 
pievienota atbilstoši 14. pantam, kurā ir noteikts, ka jāpaziņo par to izstrādājumu eksportu, 
kuru sastāvā ir I pielikuma 2. un 3. daļā uzskaitītās ķīmiskās vielas.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 14
21. apsvērums

(21) Jo īpaši jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pieņemt pasākumus, ar kuriem iekļauj 
papildu ķīmiskas vielas I pielikumā un 
papildu vielas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 850/2004, — V pielikumā. 
Ievērojot to, ka minētie pasākumi ir vispārīgi 
un paredzēti šīs regulas papildināšanai ar 
jauniem, mazāk būtiskiem elementiem, tie 
jāpieņem saskaņā ar reglamentējošo 
procedūru, kas ietver izpētes atrunu un ir
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā,

(21) Jo īpaši jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pieņemt pasākumus, ar kuriem I pielikumā
iekļauj papildu ķīmiskas vielas un 
V pielikumā papildu vielas, uz kurām 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 850/2004, un ar kuriem 
izdara grozījumus I–VI pielikumā. 
Ievērojot to, ka minētie pasākumi ir vispārīgi 
un paredzēti šīs regulas papildināšanai ar 
jauniem, mazāk būtiskiem elementiem, tie 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles
procedūru, kas paredzēta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā,

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar referenta ierosināto grozījumu Nr. 5.

Apsvērumā, kurā ir uzskaitītas jomas, uz kurām attiecas regulatīvā kontroles procedūra, ir 
jāataino ievadpantos paustā doma. Tā kā referents pamatoti iesaka paplašināt 22. pantā 
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minēto jauno regulatīvo kontroles procedūru un attiecināt to uz visu pielikumu grozījumiem, 
ir jāizdara atbilstīgi grozījumi konkrētajā apsvērumā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 15
2. panta 2. punkta (i) apakšpunkts

(i) ķīmiskas vielas tādā daudzumā, kas 
nevar ietekmēt veselību vai vidi un — katrā 
ziņā — ir mazāks par 10 kg, ja tās importē 
pētniecības vai analīzes vajadzībām.

(i) ķīmiskas vielas tādā daudzumā, kuram 
nav nekādas ietekmes uz cilvēku veselību 
(jo īpaši bērnu, grūtnieču, embriju, zīdaiņu, 
vecu cilvēku un veselību atgūstošu 
slimnieku veselību), dzīvnieku veselību un
vidi un — katrā ziņā — ir mazāks par 10 kg, 
ja tās importē pētniecības, analizēšanas un 
pilnveides vajadzībām.

Or. pl

Pamatojums

Ķīmiskas vielas var negatīvi ietekmēt cilvēku un dzīvnieku veselību, turklāt tās var apdraudēt 
veselību gan tieši, gan netieši. Ir ļoti svarīgi iekļaut grūtnieces, ar krūti barojošas mātes, 
bērnus, zīdaiņus, embrijus un veselību atgūstošus slimniekus, lai viņu veselība netiktu 
apdraudēta un lai šīs personas varētu dzīvot tīrā vidē, kuru neapdraud bīstamas ķīmiskas 
vielas.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 16
3. panta 1. punkta ievaddaļa

1) „Ķīmiska viela” ir viela, kā definēts 
Direktīvā 67/548/EEK, pašas vielas vai 
preparāta veidā, ražota vai iegūta dabā; tā 
neietver dzīvus organismus, kuri ietilpst 
kādā no šīm kategorijām:

1) „Ķīmiska viela” ir tāda ķīmiska viela, kā 
definēts Direktīvā 67/548/EEK, pašas vielas 
vai preparāta veidā, kuru var iegūt
ražošanas procesa rezultātā vai dabā; tā 
neietver dzīvus organismus, kuri ietilpst 
kādā no šīm kategorijām:

Or. pl

Pamatojums

Precīzāks formulējums.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 17
3. panta 2. punkts

2) „Preparāts” ir maisījums vai šķīdums, 
kura sastāvā ir divas vai vairākas vielas.

2) „Preparāts” ir maisījums vai šķīdums, 
kura sastāvā ir vismaz divas vai vairākas 
ķīmiskas vielas un kurš saskaņā ar 
Direktīvas 1999/45/EK noteikumiem ir 
obligāti jāmarķē atbilstoši Kopienas tiesību
aktiem, norādot informāciju par jebkuru šo 
ķīmisko vielu esamību tā sastāvā.

Or. pl

Pamatojums

Preparāti, kuri ir ķīmisko vielu maisījumu vai šķīdumu veidā, drošības nolūkā ir obligāti 
jāmarķē.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 18
3. panta 3. punkts

3) „Izstrādājums” ir gatavs ražojums, kas 
satur vai ietver ķīmisku vielu, kuras 
lietošana šajā konkrētajā ražojumā ir 
aizliegta vai stingri ierobežota ar Kopienas 
tiesību aktiem. 

3) „Izstrādājums” ir objekts, kam 
izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu 
vai struktūru, kas nosaka tā funkciju 
vairāk nekā ķīmiskais sastāvs.

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu 14. panta noteikumus un nepieļautu dublēšanos, termins “izstrādājums” ir 
jādefinē vispārīgi, nevis saistībā ar jebkādiem aizliegumiem vai ierobežojumiem. Termina 
“izstrādājums” definīcijai jābūt tādai, kāda tā ir pieņemta REACH regulā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 19
3. panta 13. punkts
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13) „Īpaši bīstams pesticīdu preparāts” ir 
ķīmiska viela, kura sagatavota lietošanai par 
pesticīdu un kuras izmantošana atstāj uz 
veselību vai vidi smagas sekas, kas 
novērojamas īsā laikā pēc minētās vielas 
vienreizējas vai vairākkārtējas iedarbības tās 
lietošanas apstākļos.

13) „Īpaši bīstams pesticīdu preparāts” ir 
ķīmiska viela, kura sagatavota lietošanai par 
pesticīdu un kurai ir tāda negatīva ietekme 
uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, 
kas novērojama īsā laikā pēc minētās vielas 
vienreizējas vai vairākkārtējas iedarbības tās 
lietošanas apstākļos.

Or. pl

Pamatojums

Pesticīdiem ir ārkārtīgi negatīva ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, un šī 
ietekme ir novērojama īsā laikā pēc minētās vielas vienreizējas vai vairākkārtējas iedarbības 
(tieša iedarbība) vai pēc ilga laika (netieša iedarbība).

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 20
7. panta 2. punkta 4. daļa

Katru paziņojumu par eksportu Komisija 
reģistrē datubāzē, piešķirot tam reģistrācijas 
numuru; atjaunināts attiecīgo ķīmisko vielu 
un importējošo Pušu un citu valstu saraksts
par katru kalendāra gadu ir pastāvīgi 
pieejams sabiedrībai, un to attiecīgā 
gadījumā izplata dalībvalstu izraudzītajām 
iestādēm.

Katru paziņojumu par eksportu Komisija 
reģistrē datubāzē, piešķirot tam reģistrācijas 
numuru; atjaunināts attiecīgo ķīmisko vielu, 
eksportētāja, eksportētāja valsts, eksportēto 
apjomu, importējošo Pušu un citu valstu 
sarakstu par katru kalendāra gadu publisko, 
izmantojot internetu, un to attiecīgā 
gadījumā izplata dalībvalstu izraudzītajām 
iestādēm. Komisija katrā kalendārajā gadā 
nosūta visu konkrētās ķīmiskās vielas 
eksportētāju paziņojumu par eksportu 
importējošajai valstij. 

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecībai ar tādām ķīmiskajām vielām, kuras ir aizliegtas vai stingri ierobežotas, jānotiek 
tikai pārredzamu apstākļu gadījumā. Pārredzamība ir obligāts priekšnosacījums, kas palīdzēs 
importējošajām valstīm, nozarei un sabiedrisko interešu grupām rast alternatīvus 
risinājumus. 

Ir grūti saprast, kādēļ Komisija katrā kalendārajā gadā vēlas informēt importējošo valsti tikai 
par pirmo eksportētāju (skatīt paskaidrojuma raksta 8. lpp.), nevis par visiem eksportētājiem. 
Importējošajai valstij ir būtiski saņemt informāciju par visiem eksportētājiem, kuri šajā valstī 
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eksportē aizliegtas vai stigri ierobežotas ķīmiskās vielas.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 21
9. panta 1. punkta 1. daļa

1. Katrs I pielikumā uzskaitīto vielu vai tādu 
preparātu eksportētājs, kuros šo vielu 
koncentrācija ir tāda, ka neatkarīgi no 
pārējām preparāta sastāvdaļām jāpilda 
Direktīvā 1999/45/EK paredzētais 
marķēšanas pienākums, katra gada pirmajā 
ceturksnī informē savas dalībvalsts 
izraudzīto iestādi par ķīmiskās vielas (kā 
atsevišķas vielas un kā preparāta 
sastāvdaļas) daudzumu, kas iepriekšējā gadā 
nosūtīts katrai Konvencijas dalībvalstij vai 
citai valstij. Šo informāciju sniedz kopā ar 
visu to importētāju un viņu adrešu sarakstu, 
kuriem tajā pašā laika posmā ir piegādāti 
sūtījumi.

1. Katrs I pielikumā uzskaitīto vielu vai tādu 
preparātu eksportētājs, kuros šo vielu 
koncentrācija ir tāda, ka neatkarīgi no 
pārējām preparāta sastāvdaļām jāpilda 
Direktīvā 1999/45/EK paredzētais 
marķēšanas pienākums, katra gada pirmajā 
ceturksnī informē savas dalībvalsts 
izraudzīto iestādi par ķīmiskās vielas (kā 
atsevišķas vielas, preparāta sastāvdaļas vai 
izstrādājumu) daudzumu, kas iepriekšējā 
gadā nosūtīts katrai Konvencijas dalībvalstij 
vai citai valstij. Šo informāciju sniedz kopā 
ar visu to importētāju un viņu adrešu 
sarakstu, kuriem tajā pašā laika posmā ir 
piegādāti sūtījumi.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā attiecībā uz vielām un preparātiem, arī attiecībā uz “izstrādājumiem”, kuru 
sastāvā ir I pielikuma 2. un 3. daļā uzskaitītās vielas, ir vajadzīgs paziņojums par to eksportu 
atbilstoši 14. panta 1. punktam. Tāpēc noteikums par informācijas sniegšanu attiecībā uz 
ķīmisko vielu tirdzniecību ir jāattiecina arī uz izstrādājumiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 22
9. panta 3. punkts

3. Katra dalībvalsts ik gadu sniedz 
Komisijai saskaņā ar IV pielikumu
apkopotu informāciju. Komisija apkopo šīs 
ziņas Kopienas mērogā un savā datubāzē 
internetā dara sabiedrībai pieejamu 
informāciju, kas nav konfidenciāla.

3. Saskaņā ar IV pielikumu katra
dalībvalsts ik gadu sniedz Komisijai 
informāciju. Komisija vāc šīs ziņas 
Kopienas mērogā un savā 
datubāzē/internetā dara sabiedrībai 
pieejamu nekonfidenciālu informāciju par 
katru dalībvalsti.
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Or. en

Pamatojums

Tirdzniecībai ar tādām ķīmiskajām vielām, kuras ir aizliegtas vai stingri ierobežotas, jānotiek 
tikai pārredzamu apstākļu gadījumā. Pārredzamība ir obligāts priekšnosacījums, kas palīdzēs 
importējošajām valstīm, nozarei un sabiedrisko interešu grupām rast alternatīvus 
risinājumus. Informācijai ir jābūt pieejamai kā tādai. Tai nav jābūt apkopotai vai rezumētai, 
jo pretējā gadījumā radīsies informācijas zudums. Precizitātes nolūkā informācija jāsniedz 
par katru dalībvalsti.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 23
10. panta 4. punkta 2. daļa

Ja par ķīmisko vielu jāsniedz PIC
paziņojums, bet sniegtā informācija nav 
pietiekama II pielikuma prasību izpildei, 
norādītie eksportētāji vai importētāji pēc 
Komisijas pieprasījuma sniedz visu viņiem 
pieejamo informāciju, arī informāciju no 
citām valsts vai starptautiskajām ķīmisko 
vielu kontroles programmām.

Ja par ķīmisko vielu jāsniedz PIC
paziņojums, bet sniegtā informācija nav 
pietiekama II pielikuma prasību izpildei, 
norādītie eksportētāji vai importētāji pēc 
Komisijas pieprasījuma 60 dienu laikā
sniedz visu viņiem pieejamo informāciju, arī 
informāciju no citām valsts vai 
starptautiskajām ķīmisko vielu kontroles 
programmām.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu paziņojumu sūtīšanas nepamatotu novilcināšanu, ir jānosaka II pielikumā 
norādīto prasību izpildes termiņš attiecībā uz noteikumu par informācijas sniegšanu.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 24
13. panta 1. punkts

1. Komisija tūlīt nosūta dalībvalstīm un 
Eiropas rūpniecības asociācijām informāciju 
(atbildi) no Sekretariāta, ko tā apkārtrakstu 
vai citā formā saņem par ķīmiskajām 
vielām, uz kurām attiecas PIC procedūra, un 
importējošo Pušu lēmumus par minēto 
ķīmisko vielu importa nosacījumiem. Tā 

1. Komisija tūlīt nosūta dalībvalstīm, 
Eiropas rūpniecības asociācijām un 
ieinteresētajām nevalstiskajām 
organizācijām informāciju (atbildi) no 
Sekretariāta, ko tā apkārtrakstu vai citā veidā
saņem par ķīmiskajām vielām, uz kurām 
attiecas PIC procedūra, un importējošo Pušu 
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tūlīt nosūta dalībvalstīm arī informāciju par 
gadījumiem, kad atbilde nav saņemta. 
Komisija visu informāciju attiecībā uz 
lēmumiem par importu, kuriem katram 
piešķirts reģistrācijas numurs, glabā 
datubāzē, kas sabiedrībai pieejama internetā, 
un šo informāciju sniedz ikvienam, kas to 
pieprasa.

lēmumus par minēto ķīmisko vielu importa 
nosacījumiem. Tā tūlīt nosūta dalībvalstīm 
arī informāciju par gadījumiem, kad atbilde 
nav saņemta. Komisija visu informāciju 
attiecībā uz tiem lēmumiem par importu, 
kuriem katram piešķirts reģistrācijas 
numurs, glabā datubāzē, kas sabiedrībai 
pieejama internetā, un šo informāciju sniedz 
ikvienam, kas to pieprasa.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgā informācija ir jāsūta ne tikai dalībvalstīm un Eiropas rūpniecības asociācijām, bet 
arī nevalstiskajām organizācijām. Lai noteiktu atbilstīgos nozares un NVO informācijas 
saņēmējus, tiem ir jāizrāda interese.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 25
13. panta 7. punkta ievaddaļa

7. Eksportētāja valsts izraudzītā iestāde, 
apspriedusies ar Komisiju, var nolemt sākt 
eksportu, ja pēc visiem saprātīgajiem 
pūliņiem atbildi uz nepārprotamas 
piekrišanas pieprasījumu saskaņā ar 
6. punkta a) apakšpunktu nav izdevies 
saņemt nevienā no šādiem termiņiem: 

7. Attiecībā uz I pielikuma 2. daļā 
uzskaitītajām vielām eksportētāja valsts 
izraudzītā iestāde, apspriedusies ar 
Komisiju, var nolemt sākt eksportu, ja pēc 
visiem saprātīgajiem pūliņiem atbildi uz 
nepārprotamas piekrišanas pieprasījumu 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu nav 
izdevies saņemt nevienā no šādiem 
termiņiem:

Or. en

Pamatojums

I pielikuma 2. daļā ir uzskaitītas vielas, attiecībā uz kurām PIC procedūru vēl nepiemēro, bet 
kuras ES ir ierobežotas vai pat aizliegtas.  Tā kā tās nav ietvertas Roterdamas konvencijā, 
pieprasījums sniegt nepārprotamu piekrišanu attiecībā uz šīm vielām bieži vien netiek 
apmierināts. Tas dalībvalstu izraudzītajām iestādēm prasa lielu laika patēriņu un nopietni 
kavē eksportētāju konkurētspēju. Tādēļ, izdarot šo atkāpi, attieksmei pret šīm vielām ir jābūt 
elastīgākai, tomēr tai joprojām ir jāatbilst Roterdamas konvencijai.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 26
14. panta 2. punkts

2. Ķīmiskās vielas un izstrādājumus, kuru 
lietošana Kopienā ir aizliegta cilvēka 
veselības vai vides aizsardzības dēļ un kuri 
minēti V pielikumā, neeksportē.

2. Ķīmiskās vielas un izstrādājumus, kuru 
lietošana Kopienā ir aizliegta to tiešās vai 
netiešās ietekmes dēļ uz cilvēku un 
dzīvnieku veselību un vides aizsardzību un 
kuri minēti V pielikumā, neeksportē.

Or. pl

Pamatojums

Cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzībai ir jāpievērš lielāka uzmanība.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 27
18. panta 1.a punkts (jauns)

Komisija visu informāciju par sankcijām 
ievada datu bāzē, kura būs publiski 
pieejama internetā, un ikvienam pēc 
pieprasījuma sniedz informāciju.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecībai ar tādām ķīmiskajām vielām, kuras ir aizliegtas vai stingri ierobežotas, jānotiek 
tikai pārredzamu apstākļu gadījumā. Tāpēc informācijai par sankcijām ir jābūt publiski 
pieejamai.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 28
19. panta 3. punkta (a) apakšpunkts

a) II un III pielikumā norādīto informāciju; a) II, III un IV pielikumā norādīto 
informāciju;

Or. en
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Pamatojums

Tirdzniecībai ar tādām ķīmiskajām vielām, kuras ir aizliegtas vai stingri ierobežotas, jānotiek 
tikai pārredzamu apstākļu gadījumā. Tāpēc informācija par IV pielikumā norādīto ķīmisko 
vielu tirdzniecību ir uzskatāma par tādu, kas nav konfidenciāla.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 29
19. panta 3. punkta (f a) apakšpunkts (jauns)

fa) informāciju par iepakojuma 
izmantošanu pēc tam, kad ķīmiskās vielas 
ir izlietotas.

Or. pl

Pamatojums

Ķīmisko vielu tiešās ietekmes dēļ uz veselību un vidi lietotājiem ir svarīgi saņemt informāciju 
par to, kā izmantot iepakojumu pēc tam, kad ķīmiskās vielas ir izlietotas.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 30
I pielikuma 1. daļā jauni ieraksti

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

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

Kadusafoss + 95465-99-9 nav 
pieejams

2930 90 85 p(1) b

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

b–b

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

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

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

Dihlorvoss* 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) b 
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Dimetenamīds
+

87674-68-8 nav 
pieejams

2934 99 90 p(1) b

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

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

Haloksifops-
R +*
(Haloksifops-
P-metilesteris) 

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

nav 
pieejams
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

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

Oksidemetonm
etils +

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

Perfluoroktāna 
sulfonāti
(PFOS) 
C8F17SO2X 
(X = OH, 
metāla sāls (O-
M+), 
halogenīds, 
amīds u.c. 
atvasinājumi, 
ieskaitot 
polimērus)**

1763-23-1
2795-39-3
un citi

nav 
pieejams

2904 90 20
2904 90 20
un citi

i(1) sr 

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

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

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

b-b

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

* Būs spēkā no 2007. gada 19. decembra.
** Būs spēkā no 2008. gada 27. jūnija.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizdara grozījumi šīs regulas I pielikumā, lai varētu veikt reglamentējošu darbību 
attiecībā uz noteiktām ķīmiskām vielām, kuras ietvertas Direktīvā 76/769/EEK par dažu 
bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem,
Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, Direktīvā 98/8/EK par 
biocīdo produktu laišanu tirgū un citos Kopienas tiesību aktos. Šīs ķīmiskās vielas ir jāiekļauj 



PE394.050v01-00 12/15 AM\684920LV.doc

LV

spēkā esošajā Regulā (EK) Nr. 304/2003, izmantojot komitoloģijas lēmumu (tas jāpieņem 
šogad).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 31
I pielikuma 2. daļā jauni ieraksti

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

Kadusafoss 95465-99-9 nav 
pieejams

2930 90 85 p b

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

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

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

Dimetenamīds 87674-68-8 nav 
pieejams

2934 99 90 p b

Haloksifops-R
(Haloksifops-P-
metilesteris)

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

nav 
pieejams
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oksidemeton-
metils

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

Perfluoroktāna 
sulfonāti
(PFOS) 
C8F17SO2X 
(X = OH, 
metāla sāls (O-
M+), 
halogenīds, 
amīds u.c. 
atvasinājumi, 
ieskaitot 
polimērus)

1763-23-1
2795-39-3
un citi

nav 
pieejams

2904 90 20
2904 90 20
un citi

i sr

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

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

Trihlorfons 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p b
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Or. en

Pamatojums

Ir jāizdara grozījumi šīs regulas I pielikumā, lai varētu veikt reglamentējošu darbību 
attiecībā uz noteiktām ķīmiskām vielām, kuras ietvertas Direktīvā 76/769/EEK par dažu 
bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem,
Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, Direktīvā 98/8/EK par 
biocīdo produktu laišanu tirgū un citos Kopienas tiesību aktos. Šīs ķīmiskās vielas ir jāiekļauj 
spēkā esošajā Regulā (EK) Nr. 304/2003, izmantojot komitoloģijas lēmumu (tas jāpieņem 
šogad).

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 32
II pielikuma 2. punkta (d) apakšpunkta (ii) daļas 2.a ievilkums (jauns)

– alternatīvas vielas, preparātus vai 
izstrādājumus.

Or. en

Pamatojums

Informāciju par alternatīvām nav jāierobežo ar integrētām kaitēkļu apkarošanas stratēģijām 
un rūpniecības tehnoloģijām un procesiem; tajā jāietver arī alternatīvas vielas, preparāti vai 
izstrādājumi.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 33
III pielikuma 2.a punkts (jauns)

2.a Eksportējamā izstrādājuma identitāte:
a) izstrādājuma tirdzniecības nosaukums 
un apzīmējums;
b) katrai I pielikumā minētajai vielai —
procentuālais sastāvs un 1. punktā 
norādītie dati.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā attiecībā uz vielām un preparātiem, arī attiecībā uz “izstrādājumiem”, kuru 
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sastāvā ir I pielikuma 2. un 3. daļā uzskaitītās vielas, ir vajadzīgs paziņojums par to eksportu 
atbilstoši 14. panta 1. punktam. Lai nodrošinātu 14. pantā minēto prasību izpildi (pienākums 
paziņot par noteiktu izstrādājumu eksportu), izstrādājumi ir jāiekļauj eksporta paziņojuma 
veidlapā.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 34
IV pielikuma 1. punkts

1. Kopsavilkums par to ķīmisko vielu 
daudzumiem, uz kurām attiecas I pielikums 
un kuras vielu un preparātu veidā 
eksportētas iepriekšējā gadā:

1. Kopsavilkums par to ķīmisko vielu 
daudzumiem, uz kurām attiecas I pielikums 
un kuras vielu, preparātu un izstrādājumu
veidā eksportētas iepriekšējā gadā:

a) eksportēšanas gads; a) eksportēšanas gads;
b) kopsavilkums par vielu un preparātu 
veidā eksportēto ķīmisko vielu daudzumiem 
(tabulas paraugs pievienots).

b) kopsavilkums par vielu, preparātu un 
izstrādājumu veidā eksportēto ķīmisko vielu 
daudzumiem (tabulas paraugs pievienots).

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā attiecībā uz vielām un preparātiem, arī attiecībā uz “izstrādājumiem”, kuru 
sastāvā ir I pielikuma 2. un 3. daļā uzskaitītās vielas, ir vajadzīgs paziņojums par to eksportu 
atbilstoši 14. panta 1. punktam. Tādēļ saskaņotības nolūkā dalībvalsts izraudzītajai iestādei 
informācija par šādu izstrādājumu eksportu ir jāsniedz arī Komisijai. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 35
IV pielikuma 2.a punkts (jauns)

2.a Eksportētāji

Ķīmiskā viela Eksportētājs vai eksportējošā 
uzņēmējsabiedrība

Eksportētāja vai eksportējošās 
uzņēmējsabiedrības adrese un 
citi attiecīgie dati

Or. en
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Pamatojums

Tirdzniecībai ar tādām ķīmiskajām vielām, kuras ir aizliegtas vai stingri ierobežotas, jānotiek 
tikai pārredzamu apstākļu gadījumā. Importētāju saraksts ir norādīts IV pielikumā, un tajā ir 
jānorāda arī eksportētāju saraksts. 
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