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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 13
Overweging 6

(6) De uitvoer van gevaarlijke chemische 
stoffen die binnen de Gemeenschap 
verboden of aan strenge beperkingen 
onderworpen zijn, zou aan een gezamenlijke 
procedure voor kennisgeving van uitvoer 
onderworpen moeten blijven.
Dientengevolge zouden voor gevaarlijke 
chemische stoffen, als zodanig of als 
preparaat, die door de Gemeenschap als 
gewasbeschermingsmiddelen, als 
bestrijdingsmiddelen voor andere 
toepassingen of als industriële chemische 
stoffen voor beroepsmatig gebruik of 
gebruik door het publiek verboden of aan 
strenge beperkingen onderworpen zijn, 
soortgelijke regels voor kennisgeving van 
uitvoer moeten gelden als die van toepassing 
zijn op chemische stoffen die binnen een van 
de in het verdrag bepaalde 

(6) De uitvoer van gevaarlijke chemische 
stoffen die binnen de Gemeenschap 
verboden of aan strenge beperkingen 
onderworpen zijn, zou aan een gezamenlijke 
procedure voor kennisgeving van uitvoer 
onderworpen moeten blijven. 
Dientengevolge zouden voor gevaarlijke 
chemische stoffen, als zodanig of als 
preparaat of in een voorwerp, die door de 
Gemeenschap als 
gewasbeschermingsmiddelen, als 
bestrijdingsmiddelen voor andere 
toepassingen of als industriële chemische 
stoffen voor beroepsmatig gebruik of 
gebruik door het publiek verboden of aan 
strenge beperkingen onderworpen zijn, 
soortgelijke regels voor kennisgeving van 
uitvoer moeten gelden als die van toepassing 
zijn op chemische stoffen die binnen een van 
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gebruikscategorieën, dat wil zeggen 
bestrijdingsmiddelen of industriële 
chemische stoffen, of beide categorieën 
verboden of aan strenge beperkingen 
onderworpen zijn. Bovendien zouden 
chemische stoffen waarvoor de 
internationale PIC-procedure moet worden 
gevolgd, aan dezelfde regels onderworpen 
moeten zijn. Deze procedure voor 
kennisgeving van uitvoer dient van 
toepassing te zijn op uitvoer van de 
Gemeenschap naar alle derde landen, 
ongeacht of zij al dan niet partij bij het 
verdrag zijn of aan de procedures ervan 
deelnemen. De lidstaten moeten 
administratieve heffingen kunnen toepassen 
om de kosten in verband met deze procedure 
te dekken.

de in het verdrag bepaalde 
gebruikscategorieën, dat wil zeggen 
bestrijdingsmiddelen of industriële 
chemische stoffen, of beide categorieën 
verboden of aan strenge beperkingen 
onderworpen zijn. Bovendien zouden 
chemische stoffen waarvoor de 
internationale PIC-procedure moet worden 
gevolgd, aan dezelfde regels onderworpen 
moeten zijn. Deze procedure voor 
kennisgeving van uitvoer dient van 
toepassing te zijn op uitvoer van de 
Gemeenschap naar alle derde landen, 
ongeacht of zij al dan niet partij bij het 
verdrag zijn of aan de procedures ervan 
deelnemen. De lidstaten moeten 
administratieve heffingen kunnen toepassen 
om de kosten in verband met deze procedure 
te dekken.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "voorwerpen" wordt toegevoegd in aansluiting op artikel 14, dat voorziet 
in een procedure van kennisgeving van uitvoer voor artikelen waarin stoffen voorkomen die 
zijn opgenomen in de delen 2 en 3 van Bijlage I, zodat overwegingen en artikelen met elkaar 
stroken.    

Amendement ingediend door Carl Schlyter.

Amendement 14
Overweging 21

(21) Met name dient de Commissie de 
bevoegdheid te krijgen om maatregelen vast 
te stellen om nieuwe stoffen aan bijlage I toe 
te voegen en om onder Verordening (EG) nr. 
850/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad vallende chemische stoffen aan bijlage 
V toe te voegen. Aangezien deze 
maatregelen van algemene strekking zijn en 
bedoeld zijn om deze verordening aan te 
vullen door de toevoeging van nieuwe niet-
essentiële onderdelen, dienen ze volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG te 

(21) Met name dient de Commissie de 
bevoegdheid te krijgen om maatregelen vast 
te stellen om nieuwe stoffen aan bijlage I toe 
te voegen en om onder Verordening (EG) nr. 
850/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad vallende chemische stoffen aan bijlage 
V toe te voegen en de Bijlagen I - VI te 
wijzigen. Aangezien deze maatregelen van 
algemene strekking zijn en bedoeld zijn om 
deze verordening aan te vullen door de 
toevoeging van nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, dienen ze volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
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worden vastgesteld, artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG te 
worden vastgesteld,

Or. en

Motivering

Deze wijziging houdt verband met amendement 5 van de rapporteur

De overweging waarin de sectoren worden opgesomd waarvoor de nieuwe 
regelgevingsprocedure met toetsing geldt, dient een weerspiegeling te zijn van de artikelen.  
Daar de rapporteur terecht voorstelt de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 22 uit te breiden tot de wijzigingen van alle bijlagen, moeten ook de 
dienovereenkomstige overwegingen worden gewijzigd.  

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 15
Artikel 2, lid 2, punt (i)

(i) chemische stoffen in zodanig geringe 
hoeveelheden dat het onwaarschijnlijk is dat 
de gezondheid van de mens of het milieu 
daardoor nadelig wordt beïnvloed, en in elk 
geval niet meer dan 10 kg, mits deze voor 
onderzoek of analyse worden ingevoerd.

(i) chemische stoffen in zodanig geringe 
hoeveelheden dat het onwaarschijnlijk is dat 
de gezondheid van mens (met name van 
kinderen, zwangere vrouwen, foetussen, 
kleuters, ouderen en herstellende 
patiënten), dier of het milieu daardoor 
nadelig wordt beïnvloed, en in elk geval niet 
meer dan 10 kg, mits deze voor onderzoek, 
analyse en ontwikkeling worden ingevoerd

Or. pl

Motivering

Chemische stoffen hebben niet alleen ongunstige effecten op de gezondheid van mens en dier, 
ze kunnen ook een rechtstreeks en indirect risico vormen.  De opname van zwangere en 
zogende vrouwen, kinderen, kleuters, foetussen en herstellende patiënten is van groot belang 
voor de gezondheid van deze mensen, die in een schone omgeving zonder gevaarlijke stoffen 
zouden moeten kunnen leven. 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 16
Artikel 3, lid 1, inleidend gedeelte

(1) "chemische stof": een stof zoals (1) "chemische stof": een stof zoals 
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gedefinieerd in Richtlijn 67/548/EEG, als 
zodanig of in een preparaat of als preparaat, 
vervaardigd of uit de natuur gewonnen, 
waarin echter geen levende organismen zijn 
verwerkt, die tot een van de volgende 
categorieën behoort:

gedefinieerd in Richtlijn 67/584/EEG, als 
zodanig of in een preparaat of als preparaat, 
dat vervaardigd wordt door een
fabricageproces of uit de natuur gewonnen, 
waarin echter geen levende organismen zijn 
verwerkt, die tot een van de volgende 
categorieën behoort:

Or. pl

Motivering

Verduidelijking van de tekst

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 17
Artikel 3, punt (2)

"preparaat": een mengsel of een oplossing, 
bestaande uit twee of meer stoffen;

"preparaat": een mengsel of een oplossing 
bestaande uit tenminste twee of meer 
chemische stoffen, indien het preparaat, 
zoals vastgesteld in Richtlijn 1999(/45/EG 
onderworpen is aan verplichte etikettering 
in het kader van communautaire wetgeving 
wegens aanwezigheid van bedoelde stoffen;

Or. pl

Motivering

Preparaten moeten om veiligheidsredenen onderworpen zijn aan verplichte etikettering, 
aangezien het mengsels of oplossingen van chemische stoffen zijn.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 18
Artikel 3, punt (3)

(3) "artikel": een eindproduct dat een 
chemische stof bevat waarvan het gebruik 
krachtens de communautaire wetgeving in 
dat speciale product verboden of aan 
strenge beperkingen onderworpen is; 

"voorwerp": een object waaraan tijdens de 
productie een speciale vorm, oppervlak of 
patroon wordt gegeven waardoor zijn 
functie in hogere mate wordt bepaald dan 
door de chemische samenstelling;
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Or. en

Motivering

De term "voorwerp" dient in algemene zin te worden gedefinieerd en niet in relatie tot 
verboden of beperkingen, zodat er in de bepalingen in artikel 14 specificaties kunnen worden 
aangebracht en overbodige zaken worden vermeden.   De definitie van de term "voorwerp" 
moet gelijk zijn als die in REACH.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 19
Artikel 3, punt (13)

(13) "zeer gevaarlijke 
bestrijdingsmiddelformulering": een voor 
gebruik als bestrijdingsmiddel 
geformuleerde chemische stof die ernstige 
gevolgen voor de gezondheid of het milieu 
heeft, die, na eenmalige of herhaalde 
blootstelling bij gebruik, op korte termijn 
kunnen worden geconstateerd;

(13) "zeer gevaarlijke 
bestrijdingsmiddelformulering": een voor 
gebruik als bestrijdingsmiddel 
geformuleerde chemische stof die ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van mens en 
dier en het milieu heeft, die, na eenmalige of 
herhaalde blootstelling bij gebruik, op korte 
termijn kunnen worden geconstateerd; 

Or. pl

Motivering

Bestrijdingsmiddelen hebben een uiterst ongunstig effect op de gezondheid van mens en dier 
en het milieu, dat  na eenmalige of herhaalde blootstelling (rechtstreekse blootstelling) na 
korte tijd  of na een langere periode (indirecte blootstelling) kan worden geconstateerd.  

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 20
Artikel 7, lid 2, alinea 4

Elke kennisgeving van uitvoer wordt met 
een daaraan toegekend referentienummer in 
een databank van de Commissie 
geregistreerd en een bijgewerkte lijst van de 
betrokken chemische stoffen en de 
invoerende partijen en andere landen voor 
elk kalenderjaar wordt ter beschikking van 
het publiek gesteld en indien nodig aan de 
aangewezen nationale instanties van de 
lidstaten toegezonden.

Elke kennisgeving van uitvoer wordt met 
een daaraan toegekend referentienummer in 
een databank van de Commissie 
geregistreerd en een bijgewerkte lijst van de 
betrokken chemische stoffen, de exporteur, 
de lidstaat waarin de exporteur is gevestigd, 
de uitgevoerde hoeveelheden en de 
invoerende partijen en andere landen voor 
elk kalenderjaar wordt ter beschikking van 
het publiek gesteld via internet en 
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toegezonden aan de desbetreffende nationale 
autoriteiten. De Commissie doet de 
kennisgeving van uitvoer van alle 
exporteurs van een bepaalde chemische 
stof ieder jaar toekomen aan het 
importerende land.  

Or. en

Motivering

De handel in chemische stoffen die verboden zijn of aan ernstige beperkingen zijn 
onderworpen, mogen slechts onder transparante omstandigheden plaatsvinden. 
Transparantie is een absolute vereiste die het de importerende landen, het bedrijfsleven en 
belangengroepen uit de samenleving mogelijk maakt om alternatieven te helpen vinden. 

Het is onduidelijk waarom de Commissie alleen het importerende land kennis wil geven van 
de eerste exporteur van een chemische stof voor elk kalenderjaar (zie toelichting blz. 8) en 
niet van alle exporteurs .     Het is voor het importerende land van belang alle exporteurs te 
kennen die chemische stoffen die verboden zijn of onderworpen aan strenge beperkingen, 
naar dat land exporteren.

Amendement ingediend door  Carl Schlyter

Amendement 21
Artikel 9, lid 1, alinea 1

1. Elke exporteur van stoffen die in bijlage I 
zijn opgenomen of preparaten die dergelijke 
stoffen bevatten in een concentratie die 
aanleiding zou kunnen geven tot 
verplichtingen inzake kenmerking uit hoofde 
van Richtlijn 1999/45/EG, ongeacht de 
aanwezigheid van andere stoffen, stelt de 
aangewezen nationale instantie van zijn 
lidstaat in het eerste kwartaal van elk jaar in 
kennis van de hoeveelheid van de chemische 
stof, als zodanig of als preparaat, die in het 
voorgaande jaar naar elke partij of ander 
land is vervoerd. Deze informatie gaat 
vergezeld van een lijst van de namen en 
adressen van de importeurs waarheen 
vervoer in die tijdsperiode heeft 
plaatsgevonden.

1. Elke exporteur van stoffen die in bijlage I 
zijn opgenomen of preparaten die dergelijke 
stoffen bevatten in een concentratie die 
aanleiding zou kunnen geven tot 
verplichtingen inzake kenmerking uit hoofde 
van Richtlijn 1999/45/EG, ongeacht de 
aanwezigheid van andere stoffen, stelt de 
aangewezen nationale instantie van zijn 
lidstaat in het eerste kwartaal van elk jaar in 
kennis van de hoeveelheid van de chemische 
stof, als zodanig of als preparaat of in 
voorwerpen die in het voorgaande jaar naar 
elke partij of ander land is vervoerd. Deze 
informatie gaat vergezeld van een lijst van 
de namen en adressen van de importeurs 
waarheen vervoer in die tijdsperiode heeft 
plaatsgevonden.

Or. en
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Motivering

Voor "voorwerpen" die stoffen bevatten die zijn opgenomen in de delen 2 en 3 van bijlage I is 
een kennisgeving van uitvoer vereist volgens artikel 14, lid 1, zoals dat geldt voor stoffen en 
preparaten.  De bepaling inzake informatie over handel in chemische stoffen moet ook 
betrekking hebben op voorwerpen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 22
Artikel 9, lid 3

3. Elke lidstaat verstrekt de Commissie elk 
jaar de geaggregeerde informatie 
overeenkomstig bijlage IV. De Commissie 
vat deze informatie op communautair niveau 
samen en stelt de niet-vertrouwelijke 
informatie via haar databank op het internet 
ter beschikking aan het publiek.

3. Elke lidstaat verstrekt de Commissie elk 
jaar informatie overeenkomstig bijlage IV. 
De Commissie bundelt deze informatie op 
communautair niveau en stelt de niet-
vertrouwelijke informatie via haar databank/ 
internet, onderverdeeld per lidstaat, ter 
beschikking aan het publiek.

Or. en

Motivering

De handel in chemische stoffen die verboden zijn of aan ernstige beperkingen zijn 
onderworpen, mogen slechts onder transparante omstandigheden plaatsvinden. 
Transparantie is een absolute vereiste die het de importerende landen, het bedrijfsleven en 
belangengroepen uit de samenleving mogelijk maakt om alternatieven te helpen vinden. De 
informatie moet als zodanig beschikbaar zijn en niet in geaggregeerde of samengevatte vorm; 
dit leidt tot informatieverlies. Omwille van de duidelijkheid dient de informatie te worden 
onderverdeeld per lidstaat. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 23
Artikel 10, lid 4, alinea 2

Wanneer een chemische stof voor PIC-
kennisgeving in aanmerking komt, maar de 
informatie niet toereikend is om aan de 
vereisten van bijlage II te voldoen, 
verstrekken geïdentificeerde exporteurs of 
importeurs op verzoek van de Commissie 
alle relevante informatie waarover zij 
beschikken, met inbegrip van die van andere 
nationale of internationale regelingen voor 

Wanneer een chemische stof voor PIC-
kennisgeving in aanmerking komt, maar de 
informatie niet toereikend is om aan de 
vereisten van bijlage II te voldoen, 
verstrekken geïdentificeerde exporteurs of 
importeurs op verzoek van de Commissie, 
binnen 60 dagen, alle relevante informatie 
waarover zij beschikken, met inbegrip van 
die van andere nationale of internationale 
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toezicht op chemische stoffen. regelingen voor toezicht op chemische 
stoffen.

Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat kennisgevingen niet onnodig lang duren moet een termijn 
worden genoemd voor het verstrekken van informatie, ter completering van de voorwaarden 
in Bijlage II. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 24
Artikel 13, lid 1

1. De Commissie zendt de lidstaten en 
Europese industriefederaties onverwijld de 
informatie die zij van het secretariaat 
ontvangt over aan de PIC-procedure 
onderworpen chemische stoffen en de 
besluiten van invoerende partijen 
betreffende de voorwaarden voor de invoer 
van deze chemische stoffen, zulks in de 
vorm van circulaires of anderszins. Zij stelt 
de lidstaten ook onverwijld in kennis van 
informatie over gevallen waarin een reactie 
is uitgebleven. De Commissie houdt alle 
informatie betreffende invoerbesluiten, die 
alle een referentienummer krijgen, 
beschikbaar in haar databank, die op het 
internet voor het publiek toegankelijk zal 
zijn, en verstrekt eenieder op verzoek de 
informatie.

1. De Commissie zendt de lidstaten, 
Europese industriefederaties en niet-
gouvernementele organisaties die blijk 
hebben gegeven van belangstelling, 
onverwijld de informatie die zij van het 
secretariaat ontvangt over aan de PIC-
procedure onderworpen chemische stoffen 
en de besluiten van invoerende partijen 
betreffende de voorwaarden voor de invoer 
van deze chemische stoffen, zulks in de 
vorm van circulaires of anderszins. Zij stelt 
de lidstaten ook onverwijld in kennis van 
informatie over gevallen waarin een reactie 
is uitgebleven. De Commissie houdt alle 
informatie betreffende invoerbesluiten, die 
alle een referentienummer krijgen, 
beschikbaar in haar databank, die op het 
internet voor het publiek toegankelijk zal 
zijn, en verstrekt eenieder op verzoek de 
informatie.

Or. en

Motivering

Relevante informatie dient niet alleen te worden toegezonden aan lidstaten en Europese 
industriefederaties, maar ook aan non-gouvernementele organisaties.   De bedrijven en 
NGO's dienen blijk te geven van hun belangstelling.
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Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 25
Artikel 13, lid 7, inleidend gedeelte

7. De aangewezen nationale instantie van de 
exporteur kan in overleg met de Commissie 
beslissen dat de uitvoer doorgang kan vinden 
als er na alle redelijkerwijs te verwachten 
pogingen geen reactie op een verzoek om 
uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig 
lid 6, onder a), is ontvangen binnen een van 
de volgende termijnen: 

7. Voor chemische stoffen die in bijlage I, 
deel 2 zijn opgenomen, kan de aangewezen 
nationale instantie van de exporteur in 
overleg met de Commissie beslissen dat de 
uitvoer doorgang kan vinden als er na alle 
redelijkerwijs te verwachten pogingen geen 
reactie op een verzoek om uitdrukkelijke 
toestemming overeenkomstig lid 6, onder a), 
is ontvangen binnen een van de volgende 
termijnen:

Or. en

Motivering

In deel 2 van Bijlage I zijn stoffen opgenomen waarvoor nog geen PIC-procedure vereist is, 
maar die in de EU aan beperkingen onderworpen of zelfs verboden zijn.  Aangezien ze niet 
worden genoemd in het Verdrag van Rotterdam, blijft een verzoek om uitdrukkelijke 
toestemming voor deze stoffen vaak onbeantwoord. Dit is zeer tijdrovend voor de aangewezen 
nationale instantie en belemmert het concurrentievermogen van de exporteur in ernstige 
mate. In dit amendement wordt voorgesteld deze stoffen met meer souplesse te behandelen, 
maar blijft het Verdrag van Rotterdam maatgevend. 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 26
Artikel 14, lid 2

2. Chemische stoffen en artikelen waarvan 
het gebruik in de Gemeenschap voor de 
bescherming van de gezondheid van de
mens of het milieu is verboden, zoals 
vermeld in bijlage V, mogen niet worden 
uitgevoerd.

2. Chemische stoffen en artikelen waarvan 
het gebruik in de Gemeenschap in verband 
met direct en indirect risico voor de 
gezondheid van mens en dier en het milieu 
is verboden, zoals vermeld in bijlage V, 
mogen niet worden uitgevoerd.

Or. pl

Motivering

Er dient sterker nadruk op de gezondheid van mens, dier en milieu te worden gelegd.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 27

»Artikel 18, lid 1 bis (nieuw)

De Commissie houdt alle informatie 
betreffende sancties beschikbaar in haar 
databank, die op het internet voor het 
publiek toegankelijk zal zijn, en verstrekt 
eenieder op verzoek de informatie.

Or. en

Motivering

De handel in chemische stoffen die verboden zijn of aan ernstige beperkingen zijn 
onderworpen, mogen slechts onder transparante omstandigheden plaatsvinden. Daarom moet 
informatie over sancties openbaar worden gemaakt.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 28
Artikel 19, lid 3, punt (a)

(a) de in bijlage II en bijlage III vermelde 
informatie; 

(a) de in bijlage II, III en IV vermelde 
informatie;

Or. en

Motivering

De handel in chemische stoffen die verboden zijn of aan ernstige beperkingen zijn 
onderworpen, mogen slechts onder transparante omstandigheden plaatsvinden. Daarom dient 
de informatie over handel in chemische stoffen, zoals die in Bijlage IV als niet-vertrouwelijk 
te worden beschouwd. 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 29
Artikel 19, lid 3, punt (f bis) (nieuw)

(f bis) informatie over behandeling van de 
verpakking nadat de chemische stoffen zijn 
verwijderd.
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Or. pl

Motivering

In verband met het directe risico voor de gezondheid en het milieu is informatie over de 
behandeling van de verpakking nadat de chemische stoffen zijn verwijderd, van uitermate 
groot belang voor de gebruikers. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 30
Bijlage I, deel 1, nieuwe rubrieken

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

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

Cadusafos+ 95465-99-9 n.v.t. 2930 90 85 p(1) b

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

v-v

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

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

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

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

Dimethenamid
+

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

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

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

Haloxyfop-R+
(Haloxyfop-P 
methylester) 

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

n.v.t.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

Malathion* 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

Perfluoroctaan 
sulfonaat
(PFOS)

1763-23-1
2795-39-3
en andere

n.v.t. 2904 90 20
2904 90 20
en andere

i(1) sb
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C8F17SO2X 
(X=OH, 
metaalzout(O-
M+), 
halogenide, 
amide en 
andere 
derivaten zoals 
polymeren**
Phosalon+ 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

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

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

v-v

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

*De overige artikelen zijn van toepassing met ingang van 19 december 2007.
**De overige artikelen zijn van toepassing met ingang van 27.06.08.

Or. en

Motivering

Bijlage I van deze verordening dient zodanig te worden gewijzigd dat rekening wordt 
gehouden met regelgevend optreden aangaande bepaalde chemische stoffen, als gevolg van 
Richtlijn 76/769/EEG inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten, Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de 
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de 
markt brengen van biociden en andere communautaire wetgeving.  Deze chemische stoffen 
moeten worden toegevoegd aan de bestaande Verordening 304/2003 door middel van een 
comitologiebesluit  (dat dit jaar moet worden genomen)

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 31
Bijlage I, deel 2, nieuwe rubrieken

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

Cadusafos 95465-99-9 n.v.t. 2930 90 85 p b

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

Carbofuran 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p b
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Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p b

Dimethenamid 87674-68-8 n.v.t. 2934 99 90 p b

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P 
methylester)

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

n.v.t.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemeton-
methyl

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

Perfluoroctaan 
sulfonaat
(PFOS)C8F17S
O2X (X=OH, 
metaalzout(O-
M+), 
halogenide, 
amide en 
andere 
derivaten zoals 
polymeren

1763-23-1
2795-39-3
en andere

n.v.t. 2904 90 20
2904 90 20
en andere

i sb

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

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

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

Or. en

Motivering

Bijlage I van deze verordening dient zodanig te worden gewijzigd dat rekening wordt 
gehouden met regelgevend optreden aangaande bepaalde chemische stoffen, als gevolg van 
Richtlijn 76/769/EEG inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten, Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de 
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de 
markt brengen van biociden en andere communautaire wetgeving.   Deze chemische stoffen 
moeten worden toegevoegd aan de bestaande Verordening 304/2003 door middel van een 
comitologiebesluit  (dat dit jaar moet worden genomen)

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 32
Bijlage II, paragraaf 2, punt (d), punt (ii), streepje 2 bis (nieuw)
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- alternatieve stoffen, preparaten of 
voorwerpen 

Or. en

Motivering

Informatie over alternatieve stoffen dient niet te worden beperkt tot geïntegreerde pesticiden-
beheerstrategieën en industriële methodes en processen, maar moet ook alternatieve stoffen, 
preparaten of voorwerpen omvatten.  

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 33
Bijlage III, paragraaf 2 bis (nieuw)

2bis. Identiteit van de uit te voeren stof:
(bis) handelsnaam en omschrijving van het 
artikel;
(ter) voor elk van de in bijlage I opgenomen 
stoffen het percentage en de bij punt 1 
bedoelde gegevens;

Or. en

Motivering

Voor "voorwerpen" die stoffen bevatten die zijn opgenomen in de delen 2 en 3 van bijlage I is 
een kennisgeving van uitvoer vereist volgens artikel 14, lid 1, zoals dat geldt voor stoffen en 
preparaten.  Teneinde te voldoen aan de voorwaarden van artikel 14 (kennisgeving van 
uitvoer voor bepaalde artikelen) dienen de artikelen in het desbetreffende formulier van 
kennisgeving van uitvoer te worden opgenomen. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 34
Bijlage IV, paragraaf 1

1. Een overzicht van de hoeveelheden onder 
bijlage I vallende chemische stoffen (in de 
vorm van stoffen en preparaten) die tijdens 
het voorgaande jaar zijn uitgevoerd:

1. Een overzicht van de hoeveelheden onder 
bijlage I vallende chemische stoffen (in de 
vorm van stoffen, preparaten en 
voorwerpen) die tijdens het voorgaande jaar 
zijn uitgevoerd:

(a) het jaar waarin uitvoer plaatsvond; het jaar waarin uitvoer plaatsvond;
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(b) een tabel met een overzicht van 
hoeveelheden uitgevoerde chemische stoffen 
(in de vorm van stoffen en preparaten), zoals 
hieronder is aangegeven.

(b) een tabel met een overzicht van 
hoeveelheden uitgevoerde chemische stoffen 
(in de vorm van stoffen, preparaten en 
voorwerpen), zoals hieronder is aangegeven.

Or. en

Motivering

Voor "voorwerpen" die stoffen bevatten die zijn opgenomen in de delen 2 en 3 van bijlage I is 
een uitvoerkennisgeving vereist volgens artikel 14, lid 1, zoals dat geldt voor stoffen en 
preparaten.  Omwille van de samenhang dient de aangewezen nationale instantie ook de
Commissie informatie verstrekken over de export van dergelijke artikelen. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 35
Bijlage IV, paragraaf 2 bis (nieuw)

2bis. Lijst van exporteurs

Chemische stof Exporteur of exporterend 
bedrijf

Adres en andere relevante 
gegevens van de exporteur of 
het exporterend bedrijf

Or. en

Motivering

De handel in chemische stoffen die verboden zijn of aan ernstige beperkingen zijn 
onderworpen, mogen slechts onder transparante omstandigheden plaatsvinden. Naar 
analogie van de lijst van importeurs in Bijlage IV, moet er ook een lijst van exporteurs komen. 


