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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 13
Punkt 6 uzasadnienia

Wywóz niebezpiecznych chemikaliów, które 
są zakazane lub podlegają surowym 
ograniczeniom we Wspólnocie, powinien 
dalej podlegać wspólnej procedurze 
powiadomienia o wywozie. Odpowiednio, 
niebezpieczne chemikalia, w formie 
substancji lub preparatów, które są zakazane 
lub podlegają surowym ograniczeniom we 
Wspólnocie jako środki ochrony roślin, jako 
pozostałe formy pestycydów, lub jako 
przemysłowe chemikalia do profesjonalnego 
lub ogólnego zastosowania, powinny 
podlegać zasadom powiadomienia 
o wywozie podobnym do tych stosowanych 
do chemikaliów, które są zakazane lub 
podlegają surowym ograniczeniom 
we Wspólnocie w ramach jednej lub obu 
kategorii zastosowania ustanowionych 

Wywóz niebezpiecznych chemikaliów, które 
są zakazane lub podlegają surowym 
ograniczeniom we Wspólnocie, powinien 
dalej podlegać wspólnej procedurze 
powiadomienia o wywozie. Odpowiednio, 
niebezpieczne chemikalia, w formie 
substancji lub preparatów, lub zawarte
w wyrobach, które są zakazane lub 

podlegają surowym ograniczeniom 
we Wspólnocie jako środki ochrony roślin,
jako pozostałe formy pestycydów, lub jako 
przemysłowe chemikalia do profesjonalnego 
lub ogólnego zastosowania, powinny 
podlegać zasadom powiadomienia 
o wywozie podobnym do tych stosowanych 
do chemikaliów, które są zakazane lub 
podlegają surowym ograniczeniom 
we Wspólnocie w ramach jednej lub obu 
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w Konwencji, a mianowicie jako pestycydy 
lub chemikalia przemysłowe. Dodatkowo, 
chemikalia podlegające międzynarodowej 
procedurze PIC powinny również podlegać 
tym samym zasadom. Ta procedura 
powiadomienia o wywozie powinna mieć 
zastosowanie do wywozów ze Wspólnoty 
do wszystkich państw trzecich, bez względu 
na to, czy są Stronami Konwencji i czy 
podlegają jej procedurom. Państwa 
członkowskie powinny mieć prawo 
do nakładania opłat administracyjnych w 
celu pokrycia swoich kosztów wynikających 
z niniejszej procedury.

kategorii zastosowania ustanowionych 
w Konwencji, a mianowicie jako pestycydy 
lub chemikalia przemysłowe. Dodatkowo, 
chemikalia podlegające międzynarodowej 
procedurze PIC powinny również podlegać 
tym samym zasadom.  Ta procedura 
powiadomienia o wywozie powinna mieć 
zastosowanie do wywozów ze Wspólnoty 
do wszystkich państw trzecich, bez względu 
na to, czy są Stronami Konwencji i czy 
podlegają jej procedurom.  Państwa 
członkowskie powinny mieć prawo 
do nakładania opłat administracyjnych w 
celu pokrycia swoich kosztów wynikających 
z niniejszej procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmiankę o „wyrobach” dodano zgodnie z art. 14, który przewiduje powiadomienie 
o wywozie dla wyrobów zawierających chemikalia wymienione w części 2 lub 3 załącznika I 
z myślą o ujednoliceniu punktów uzasadnienia z przepisami wykonawczymi.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 14
Punkt 21 uzasadnienia

(21) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia w zakresie 
przyjmowania środków mających na celu 
dodawanie kolejnych chemikaliów do 
załącznika I oraz chemikaliów 
podlegających rozporządzeniu (WE) nr 
850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
do załącznika V. Ponieważ środki te mają 
ogólny zakres i mają stanowić uzupełnienie 
niniejszego rozporządzenia poprzez dodanie 
nowych nieistotnych elementów, powinny 
być przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

W szczególności Komisji należy przyznać 
uprawnienia w zakresie przyjmowania 
środków mających na celu dodawanie 
kolejnych chemikaliów do załącznika I oraz 
chemikaliów podlegających rozporządzeniu 
(WE) nr 850/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady do załącznika V, jak 
również w zakresie wprowadzania zmian 
do załączników I-VI. Ponieważ środki te 
mają ogólny zakres i mają stanowić 
uzupełnienie niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych nieistotnych 
elementów, powinny być przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE,
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Or. en

Uzasadnienie

Powiązane przez sprawozdawcę z poprawką 5.

Punkt uzasadnienia wymieniający środki podlegające nowej procedurze regulacyjnej 
połączonej z kontrolą musi odzwierciedlać przepisy wykonawcze. Jako że sprawozdawca 
słusznie proponuje objęcie nową procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą 
w art. 22 zmian we wszystkich załącznikach, należy odpowiednio zmodyfikować stosowny 
punkt uzasadnienia. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Artykuł 2 ustęp 2 punkt (i)

(i) chemikaliów w ilościach pozostających 
bez wpływu na zdrowie lub środowisko oraz
w żadnym przypadku nie więcej niż 10 kg, 
pod warunkiem że są one przywożone 
do celów badawczych lub analitycznych.

(i) chemikaliów w ilościach pozostających 
bez żadnego wpływu na zdrowie ludzi
(zwłaszcza dzieci, kobiet w ciąży, płodów, 
niemowląt, seniorów, osób odbywających 
rekonwalescencję) i zwierząt oraz
środowisko naturalne i w żadnym 
przypadku nie więcej niż 10 kg, pod 
warunkiem, że są one przywożone do celów 
badawczych, analitycznych i rozwojowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Substancje chemiczne nie tylko mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz 
środowisko naturalne, ale także mogą stanowić zagrożenie bezpośrednie i pośrednie. 
Uwzględnienie kobiet ciężarnych, karmiących, a także dzieci, niemowląt i płodów oraz ludzi 
powracających do zdrowia jest bardzo ważne ze względu na zdrowie. Ludzie powinni 
przebywać w środowisku czystym, gdzie nie ma niebezpiecznych substancji chemicznych.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 16
Artykuł 3 punkt 1 część wprowadzająca

(1) „chemikalia” oznaczają substancję 
zdefiniowaną w dyrektywie 67/548/EWG, 
zarówno w formie substancji, jak 

(1)„chemikalia” oznaczają substancję 
chemiczną zdefiniowaną w dyrektywie 
67/584/EWG zarówno w formie substancji, 
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i preparatów, lub preparat wyprodukowany 
lub uzyskiwany w sposób naturalny, lecz 
niezawierający organizmów żywych, 
należący do jednej z poniższych kategorii:

jak i preparatów, lub preparat, który może 
być uzyskiwany za pomocą procesu 
produkcyjnego lub w sposób naturalny, lecz 
niezawierający organizmów żywych, 
należących do jednej z poniższych kategorii: 

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie zapisu.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 17
Artykuł 3 punkt 2

(2) „preparat” oznacza mieszaninę lub 
roztwór składające się z dwóch lub więcej 
substancji;

(2) „preparat” oznacza mieszaninę lub 
roztwór składający się z co najmniej dwóch 
lub więcej substancji chemicznych, jeżeli 
preparat zgodnie z definicją zawartą 
w dyrektywie 1999/45/WE podlega 
obowiązkowemu etykietowaniu zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym, 

w związku z obecnością którejkolwiek z tych 
substancji;

Or. pl

Uzasadnienie

Preparat jako mieszanina lub roztwór składający się z substancji chemicznych powinien 
podlegać obowiązkowemu etykietowaniu ze względów bezpieczeństwa.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 18
Artykuł 3 ustęp 3

(3) „wyrób” oznacza produkt gotowy 
zawierający chemikalia, których 
zastosowanie w tym szczególnym produkcie 
zostało zakazane lub surowo ograniczone 
przez prawodawstwo wspólnotowe; 

(3) „wyrób” oznacza przedmiot, który 
podczas produkcji otrzymuje określony 
kształt, powierzchnię  lub wzór, które 
decydują o jego funkcji w większym stopniu 
niż jego skład chemiczny;
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Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „wyrób” powinno się definiować w sposób ogólny, a nie w kontekście jakichkolwiek 
zakazów lub ograniczeń, w celu uwzględnienia specyfikacji określonych w postanowieniach 
art. 14 oraz uniknięcia redundancji. Definicja pojęcia „wyrób” powinna być taka sama, jak 
ta przyjęta w przepisach prawnych regulujących zastosowanie chemikaliów (REACH) 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 19
Artykuł 3 punkt 13

(13) „szczególnie niebezpieczna forma 
użytkowa pestycydu” oznacza chemikalia 
preparowane do stosowania jako pestycydy, 
które mają istotny wpływ na zdrowie lub 
środowisko, możliwy do zaobserwowania 
w krótkim czasie po jedno- lub 
wielokrotnym narażeniu, zgodnie 
z warunkami zastosowania;

(13) „szczególnie niebezpieczna forma 
użytkowa pestycydu” oznacza chemikalia 
preparowane do stosowania jako pestycydy, 
które mają negatywny wpływ na zdrowie
ludzi i zwierząt oraz środowisko naturalne,
możliwy do zaobserwowania w krótkim 
czasie po jedno- lub wielokrotnym 
narażeniu, zgodnie z warunkami 
zastosowania;

Or. pl

Uzasadnienie

Pestycydy mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne, 
który można obserwować w krótkim czasie po jedno- lub wielorakim narażeniu (bezpośrednie 
narażenie), a także w dłuższym czasie (pośrednie narażenie).

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 20
Artykuł 7 ustęp 2 akapit 4

Każde powiadomienie o wywozie jest 
rejestrowane w bazie danych Komisji i jest 
mu przypisywany numer referencyjny, 
a uaktualniony wykaz przedmiotowych 
chemikaliów i Stron przywozu i innych 
państw przywozu na każdy rok 
kalendarzowy jest publicznie udostępniany
oraz przekazywany odpowiednio 
wyznaczonym organom krajowym państw 

Każde powiadomienie o wywozie jest 
rejestrowane w bazie danych Komisji i jest 
mu przypisywany numer referencyjny, 
a uaktualniony wykaz zawierający 
informacje na temat przedmiotowych 
chemikaliów, eksportera, państwa 
członkowskiego eksportera, eksportowanej 
ilości, Stron przywozu i innych państw 
przywozu na każdy rok kalendarzowy jest 
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członkowskich. udostępniony do wiadomości publicznej 
za pośrednictwem internetu oraz 
przekazywany odpowiednio wyznaczonym 
organom krajowym państw członkowskich. 
W każdym roku kalendarzowym Komisja 
przekazuje państwom przywozu 
zawiadomienie o wywozie złożone przez 
wszystkich eksporterów danych 
chemikaliów. 

Or. en

Uzasadnienie

Warunki prowadzenia handlu zakazanymi lub podlegającymi surowym ograniczeniom 
chemikaliami powinny być w każdym przypadku przejrzyste. Przejrzystość jest warunkiem 
niezbędnym umożliwiającym krajom przywozu, przemysłowi i grupom interesu publicznego 
pomoc w znalezieniu alternatywnych rozwiązań. 

Trudno zrozumieć, dlaczego Komisja chce w każdym roku kalendarzowym powiadamiać kraj 
przywozu jedynie o pierwszym eksporterze chemikaliów (patrz: uzasadnienie, str. 8), a nie
o wszystkich eksporterach. Dla kraju przywozu istotne jest zaznajomienie się ze wszystkimi 
eksporterami zakazanych lub podlegających surowym ograniczeniom substancji do tego 
kraju. 

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 21
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 1

1. Każdy eksporter substancji wymienionych 
w załączniku I lub preparatów zawierających 
takie substancje w stężeniu mogącym 
skutkować obowiązkiem etykietowania 
na postawie dyrektywy 1999/45/WE 
niezależnie od zawartości innych substancji 
informuje w pierwszym kwartale każdego 
roku wyznaczony organ krajowy swojego 
państwa członkowskiego o ilości 
chemikaliów, w postaci substancji oraz 
zawartych w preparatach, wysłanych 
do każdej Strony lub innych państw w 
poprzednim roku. Takie informacje 
przekazuje się razem z listą nazw (nazwisk) 
i adresów każdego importera, do którego 
dokonano wysyłki towaru w tym okresie.

1. Każdy eksporter substancji wymienionych 
w załączniku I lub preparatów zawierających 
takie substancje w stężeniu mogącym 
skutkować obowiązkiem etykietowania na 
postawie dyrektywy 1999/45/WE 
niezależnie od zawartości innych substancji 
informuje w pierwszym kwartale każdego 
roku wyznaczony organ krajowy swojego 
państwa członkowskiego o ilości 
chemikaliów, w postaci substancji oraz 
zawartych w preparatach lub w wyrobach, 
wysłanych do każdej Strony lub innych 
państw w poprzednim roku. Takie 
informacje przekazuje się razem z listą nazw 
(nazwisk) i adresów każdego importera, 
do którego dokonano wysyłki towaru w tym 
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okresie.

Or. en

Uzasadnienie

„Wyroby” zawierające substancje wymienione w części 2 i 3 załącznika I wymagają złożenia 
powiadomienia o wywozie na mocy art. 14 ust. 1, tak jak wymaga się tego w przypadku 
substancji i preparatów. Przepis dotyczący informacji na temat handlu chemikaliami 
powinien więc także obejmować wyroby.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 22
Artykuł 9 ustęp 3

3. Każde państwo członkowskie przekazuje 
w każdym roku Komisji zbiorcze informacje 
zgodnie z załącznikiem IV. Komisja 
dokonuje podsumowania tych informacji 
na poziomie Wspólnoty oraz udostępnia 
publicznie informacje, które nie są poufne, 
w swojej internetowej bazie danych.

3. Każde państwo członkowskie przekazuje 
w każdym roku Komisji informacje zgodnie 
z załącznikiem IV. Komisja tworzy 
zestawienie tych informacji na poziomie 
Wspólnoty oraz udostępnia publicznie 
informacje, które nie są poufne, w swojej 
bazie danych/Internecie, pogrupowane 
według państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Warunki prowadzenia handlu zakazanymi lub podlegającymi  surowym ograniczeniom 
chemikaliami powinny być w każdym przypadku przejrzyste. Przejrzystość jest warunkiem 
niezbędnym umożliwiającym krajom przywozu, przemysłowi i grupom interesu publicznego 
pomoc w znalezieniu alternatywnych rozwiązań.  Informacje powinny być dostępne w pełnym 
brzmieniu, a nie w formie zbiorczej lub skróconej powodującej utratę treści. W trosce 
o przejrzystość informacje powinny być grupowane według państwa członkowskiego.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 23
Artykuł 10 ustęp 4 akapit 2

W przypadku, gdy chemikalia kwalifikują 
się do powiadomienia o PIC, lecz informacje 
są niewystarczające, aby spełnić wymagania 
załącznika II, zidentyfikowani eksporterzy 

W przypadku, gdy chemikalia kwalifikują 
się do powiadomienia o PIC, lecz informacje 
są niewystarczające, aby spełnić wymagania 
załącznika II, zidentyfikowani eksporterzy 
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lub importerzy przedkładają, na żądanie 
Komisji, wszystkie dostępne im istotne 
informacje, włącznie z informacjami 
pochodzącymi z innych krajowych lub 
międzynarodowych programów 
przeciwdziałania skutkom chemikaliów.

lub importerzy przedkładają, na żądanie 
Komisji, wszystkie dostępne im istotne 
informacje, włącznie z informacjami 
pochodzącymi z innych krajowych lub 
międzynarodowych programów 
przeciwdziałania skutkom chemikaliów 
w terminie 60 dni.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia nieuzasadnionego opóźnienia w składaniu powiadomień należy wyznaczyć 
termin dostarczenia informacji, spełniając tym samym wymagania załącznika II.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 24
Artykuł 13 ustęp 1

1. Komisja niezwłocznie przesyła państwom 
członkowskim oraz europejskim 
stowarzyszeniom branżowym, w formie 
okólników lub w inny sposób, informacje, 
które otrzymuje z Sekretariatu, dotyczące 
chemikaliów podlegających procedurze PIC 
oraz decyzje Stron przywozu dotyczące 
warunków przywozu tych chemikaliów.
Niezwłocznie przesyła również państwom 
członkowskim informacje odnoszące się 
do wszystkich przypadków niepowodzenia 
w przekazaniu odpowiedzi. Komisja 
przechowuje wszystkie informacje 
dotyczące decyzji w sprawie przywozu, 
po przypisaniu im numerów referencyjnych, 
w swojej bazie danych, która jest ogólnie 
dostępna w internecie, oraz, na żądanie 
przekazuje każdemu te informacje.

1. Komisja niezwłocznie przesyła państwom 
członkowskim oraz do europejskich 
stowarzyszeń branżowych oraz 
zainteresowanych organizacji 
pozarządowych, w formie okólników lub 
w inny sposób, informacje, które otrzymuje 
z Sekretariatu, dotyczące chemikaliów 
podlegających procedurze PIC oraz decyzje 
Stron przywozu dotyczące warunków 
przywozu tych chemikaliów. Niezwłocznie 
przesyła również państwom członkowskim 
informacje odnoszące się do wszystkich 
przypadków niepowodzenia w przekazaniu 
odpowiedzi. Komisja przechowuje 
wszystkie informacje dotyczące decyzji 
w sprawie przywozu, po przypisaniu im 
numerów referencyjnych, w swojej bazie 
danych, która jest ogólnie dostępna 
w internecie, oraz, na żądanie przekazuje 
każdemu te informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne informacje powinny być przekazywane nie tylko państwom członkowskim 



AM\684920PL.doc 9/15 PE394.050v01-00

PL

i europejskim stowarzyszeniom branżowym, ale również organizacjom pozarządowym.  
Reprezentanci branży lub organizacji pozarządowych powinni zgłosić swoje zainteresowanie 
w celu umożliwienia identyfikacji odpowiednich adresatów wspomnianych informacji.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 25
Artykuł 13 ustęp 7 część wprowadzająca

7. Wyznaczony organ krajowy eksportera, 
po konsultacji z Komisją, może zdecydować 
o dokonaniu wywozu, jeżeli, mimo 
wszelakich odpowiednich starań, nie 
otrzymano odpowiedzi na wniosek 
o wyraźną zgodę na mocy ust. 6 lit. a) 
w jednym z następujących terminów:

7. W odniesieniu do substancji 
wymienionych w części 2 załącznika I,
wyznaczony organ krajowy eksportera, po 
konsultacji z Komisją, może zdecydować 
o dokonaniu wywozu, jeżeli, mimo 
wszelakich odpowiednich starań, nie 
otrzymano odpowiedzi na wniosek 
o wyraźną zgodę na mocy ust. 6 lit. a) 
w jednym z następujących terminów:

Or. en

Uzasadnienie

Część 2 załącznika I wymienia substancje, które nie zostały jeszcze objęte procedurą PIC, 
a które podlegają ograniczeniom lub  zakazom na terenie UE.  Jako że substancje te nie są 
zawarte w Konwencji rotterdamskiej, wniosek o wyraźną zgodę na nie pozostaje bardzo 
często bez odpowiedzi. Naraża to wyznaczony organ krajowy na znaczną utratę czasu oraz 
w poważnym stopniu działa na szkodę konkurencyjności eksportera. Dlatego też odstępstwo to 
proponuje traktowanie wymienionych substancji w bardziej elastyczny sposób, pozostając 
jednocześnie w zgodzie z Konwencją rotterdamską. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 26
Artykuł 14 ustęp 2

2. Chemikalia i wyroby, których stosowanie 
jest zakazane we Wspólnocie dla ochrony 
ludzkiego zdrowia oraz środowiska jak 
wymieniono w załączniku V, nie są 
wywożone.

2. Chemikalia i wyroby, których stosowanie 
jest zakazane we Wspólnocie ze względu na 
zagrożenia bezpośrednie i pośrednie dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
naturalnego jak wymieniono w załączniku 
V, obowiązkowo nie są wywożone.

Or. pl
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Uzasadnienie

Aspekt zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego powinien być najważniejszy.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 27
Artykuł 18 ustęp 1 a (nowy)

Komisja zamieszcza wszystkie informacje 
dotyczące kar w swojej publicznie dostępnej 
internetowej bazie danych oraz przekazuje 
te informacje każdemu, kto o to wystąpi. 

Or. en

Uzasadnienie

Warunki prowadzenia handlu zakazanymi lub podlegającymi  surowym ograniczeniom 
chemikaliami powinny być w każdym przypadku przejrzyste. Informacje dotyczące kar 
powinny być, jako takie, podane do publicznej wiadomości.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 28
Artykuł 19 ustęp 3 punkt (a)

(a) informacje podane w załączniku II oraz 
załączniku III; 

(a) informacje podane w załączniku II, III 
i IV; 

Or. en

Uzasadnienie

Warunki prowadzenia handlu zakazanymi lub podlegającymi surowym ograniczeniom 
chemikaliami powinny być w każdym przypadku przejrzyste. Same w sobie informacje 
dotyczące handlu chemikaliami wymienionymi w załączniku IV nie powinny być traktowane 
jako poufne. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 29
Artykuł 19 ustęp 3 punkt (f a) (nowy)
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(fa) informacje dotyczące obchodzenia się 
z opakowaniem po opróżnieniu 
chemikaliów.

Or. pl

Uzasadnienie

Ze względów na bezpośrednie narażenie na zdrowie i środowisko naturalne informacja 
obchodzenia z opakowaniem po opróżnieniu chemikaliów dla użytkowników jest bardzo 
ważna.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 30
Załącznik I, część 1, nowe wpisy

Alachlor+ 15972-
60-8

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

Azynofos 
metylowy+

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

Kadusafos + 95465-
99-9

nie dotyczy 2930 90 85 p(1) b

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

b–b

Karbofuran + 1563-66-
2

216-353-0 2932 99 85 p(1) b

Karbosulfan + 55285-
14-8

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

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

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

Dimetenamid + 87674-
68-8

nie dotyczy 2934 99 90 p(1) b

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

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

Haloksyfop-R + *
(Haloksyfop-P-
metylowy) 

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

nie dotyczy
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

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

Oksydemeton 
metylowy +

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

Sulfoniany 
perfluorooktanu
(PFOS)
C8F17SO2X 
Sulfoniany 
perfluorooktanu 
C8F17SO2X (X = 
OH, sole metali (O-
M+), halogenek, 
amid i inne 
pochodne, w tym 
polimery)**

1763-23-
1
2795-39-
3
i inne

nie dotyczy 2904 90 20
2904 90 20
i inne

i(1) sr 

Fosalon+ 2310-17-
0

218-996-2 2934 99 90 p(1) b

Tiodikarb +* 59669-
26-0

261-848-7 2930 90 85 p(1) b 

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

b-b

Vinklozolin 50471-
44-8

256-599-6 2934 99 90 p(1) b

*Wpis ten będzie obowiązywać od dnia 19 grudnia 2007 r.
**Wpis ten będzie obowiązywać od dnia 27 czerwca 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik I niniejszego rozporządzenia powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia 
środków regulacyjnych dotyczących niektórych chemikaliów określonych w dyrektywie 
76/69/EWG odnoszącej się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 
niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, dyrektywie 91/414/EWG dotyczącej 
wprowadzania do obrotu środków ochrony rośli, dyrektywie 98/8/WE dotyczącej 
wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz w innych tekstach ustawodawczych 
Wspólnoty. Chemikalia te należy dodać do istniejącego rozporządzenia 304/2003 na mocy 
decyzji, która ma zostać podjęta w bieżącym roku w ramach procedury komitologii.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 31
Załącznik I, część 2, nowe wpisy
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Alachlor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b

Kadusafos 95465-99-9 nie 
dotyczy

2930 90 85 p b

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

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

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

Dimetenamid 87674-68-8 nie 
dotyczy

2934 99 90 p b

Haloksyfop-R 
(Haloksyfop-P-
metylowy) 

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

nie 
dotyczy
(406-250-
0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oksydemeton 
metylowy 

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

Sulfoniany 
perfluorooktanu
(PFOS) 
C8F17SO2X (X = 
OH, sole metali 
(O-M+), 
halogenek, amid i 
inne pochodne, w 
tym polimery)

1763-23-1
2795-39-3
i inne

nie 
dotyczy

2904 90 20
2904 90 20
i inne

i sr

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik I niniejszego rozporządzenia powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia 
środków regulacyjnych dotyczących niektórych chemikaliów określonych w dyrektywie 
76/69/EWG odnoszącej się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 
niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, dyrektywie 91/414/EWG dotyczącej 
wprowadzania do obrotu środków ochrony rośli, dyrektywie 98/8/WE dotyczącej 
wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz w innych tekstach ustawodawczych 
Wspólnoty. Chemikalia te należy dodać do istniejącego rozporządzenia 304/2003 na mocy 
decyzji, która ma zostać podjęta w bieżącym roku w ramach procedury komitologii.
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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 32
Załącznik II, ustęp 2 punkt (d) podpunkt (ii) tiret 2 a (nowy)

- alternatywne substancje, preparaty lub 
wyroby.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o alternatywach nie powinny ograniczać się do zintegrowanych strategii 
zarządzania szkodnikami oraz praktyk i procesów przemysłowych, ale powinny także 
obejmować alternatywne substancje, preparaty lub wyroby.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 33
Załącznik III, ustęp 2 a (nowy)

2a. Identyfikacja wywożonego wyrobu:
a) nazwa handlowa lub oznaczenie wyrobu;
(b) dla każdej substancji wymienionej
w załączniku I, zawartość procentowa 

i szczegóły określone w pozycji 1.

Or. en

Uzasadnienie

„Wyroby” zawierające substancje wymienione w części 2 i 3 załącznika I wymagają złożenia
powiadomienia o wywozie na mocy art. 14 ust. 1, tak jak wymaga się tego w przypadku 
substancji i preparatów. W celu umożliwienia spełnienia wymogów art. 14 (powiadomienie
o wywozie dla niektórych wyrobów) wyroby muszą figurować w formularzu powiadomienia
o wywozie.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 34
Załącznik IV, ustęp 1

1. Podsumowanie ilości chemikaliów 1. Podsumowanie ilości chemikaliów 
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(w formie substancji i preparatów) objętych 
załącznikiem I, wywiezionych podczas 
poprzedniego roku.

(w formie substancji, preparatów i wyrobów) 
objętych załącznikiem I, wywiezionych 
podczas poprzedniego roku.

(a) Rok, w którym dokonano wywozu a. Rok, w którym dokonano wywozu

(b) Tabela podsumowująca ilości 
wywiezionych chemikaliów (w formie 
substancji i preparatów) jak 
wyszczególniono poniżej.

b. Tabela podsumowująca ilości 
wywiezionych chemikaliów (w formie 
substancji, preparatów i wyrobów) jak 
wyszczególniono poniżej.

Or. en

Uzasadnienie

„Wyroby” zawierające substancje wymienione w części 2 i 3 załącznika I wymagają złożenia 
powiadomienia o wywozie na mocy art. 14 ust. 1, tak jak wymaga się tego w przypadku 
substancji i preparatów. Dlatego też, w trosce o spójność, wyznaczone organy krajowe 
eksportera powinny także przekazać Komisji informacje na temat wywozu tego rodzaju 
wyrobów. 

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 35
Załącznik IV, ustęp 2 a (nowy)

2a. Wykaz importerów

Chemikalia Eksporter lub 
przedsiębiorstwo 
eksportujące

Adres oraz inne właściwe 
szczegółowe dane eksportera 
lub przedsiębiorstwa 
eksportującego

Or. en

Uzasadnienie

Warunki prowadzenia handlu zakazanymi lub podlegającymi surowym ograniczeniom 
chemikaliami powinny być w każdym przypadku przejrzyste. Analogicznie do wykazu 
importerów z załącznika IV należy także podać wykaz eksporterów. 
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