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Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 13
Considerando 6

(6) As exportações de produtos químicos 
perigosos proibidos ou severamente 
restringidos na Comunidade devem 
continuar a ser sujeitas a um procedimento 
comum de notificação de exportação. Nesse 
sentido, os produtos químicos perigosos, 
quer na forma de uma substância isolada ou 
contidos numa preparação, que tenham sido 
proibidos ou severamente restringidos pela 
Comunidade como produtos 
fitofarmacêuticos ou outras formas de 
pesticidas ou como produtos químicos 
industriais para utilização profissional ou 
pelo público, devem ser sujeitos a regras de 
notificação de exportação semelhantes às 
aplicáveis a esses produtos químicos quando 
se encontrem proibidos ou severamente 
restringidos numa ou em ambas as 

(6) As exportações de produtos químicos 
perigosos proibidos ou severamente 
restringidos na Comunidade devem 
continuar a ser sujeitas a um procedimento 
comum de notificação de exportação. Nesse 
sentido, os produtos químicos perigosos, 
quer na forma de uma substância isolada ou 
contidos numa preparação ou num artigo, 
que tenham sido proibidos ou severamente 
restringidos pela Comunidade como 
produtos fitofarmacêuticos ou outras formas 
de pesticidas ou como produtos químicos 
industriais para utilização profissional ou 
pelo público, devem ser sujeitos a regras de 
notificação de exportação semelhantes às 
aplicáveis a esses produtos químicos quando 
se encontrem proibidos ou severamente 
restringidos numa ou em ambas as 



PE 394050v01-00 2/15 AM\684920PT.doc

PT

categorias de utilização estabelecidas na 
Convenção, nomeadamente como pesticidas 
ou produtos químicos industriais. Além 
disso, os produtos químicos sujeitos ao 
procedimento internacional PIC também 
devem ser sujeitos àquelas mesmas regras. 
Este procedimento de notificação de 
exportação deve ser aplicável às exportações 
da Comunidade para todos os países 
terceiros, quer sejam ou não partes na 
Convenção ou participem ou não nos seus 
procedimentos. Os Estados-Membros devem 
ser autorizados a cobrar taxas 
administrativas, com vista a cobrir os seus 
custos na execução deste procedimento.

categorias de utilização estabelecidas na 
Convenção, nomeadamente como pesticidas 
ou produtos químicos industriais. Além 
disso, os produtos químicos sujeitos ao 
procedimento internacional PIC também 
devem ser sujeitos àquelas mesmas regras. 
Este procedimento de notificação de 
exportação deve ser aplicável às exportações 
da Comunidade para todos os países 
terceiros, quer sejam ou não partes na 
Convenção ou participem ou não nos seus 
procedimentos. Os Estados-Membros devem 
ser autorizados a cobrar taxas 
administrativas, com vista a cobrir os seus 
custos na execução deste procedimento.

Or. en

Justificação

A referência a "artigos" é aditada em sintonia com o artigo 14º, que prevê uma notificação de 
exportação para artigos que contenham substâncias enumeradas nas partes 2 e 3 do anexo I, 
de modo a alinhar os considerandos com as normas vinculativas.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 14
Considerando 21

(21) Importa, nomeadamente, conferir 
poderes à Comissão para adoptar medidas 
destinadas a incluir novos produtos químicos 
no anexo I e novos produtos químicos 
abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 
850/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho[16] no anexo V. Dado que essas 
medidas são de âmbito geral e têm por 
objectivo complementar o presente 
regulamento mediante a inclusão de novos 
elementos, não essenciais, deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo, previsto no 
artigo 5º-A da Decisão 1999/468/CE,

(21) Importa, nomeadamente, conferir 
poderes à Comissão para adoptar medidas 
destinadas a incluir novos produtos químicos 
no anexo I e novos produtos químicos 
abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 
850/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho[16] no anexo V, e para modificar 
os anexos I a VI. Dado que essas medidas 
são de âmbito geral e têm por objectivo 
complementar o presente regulamento 
mediante a inclusão de novos elementos, não 
essenciais, deverão ser adoptadas de acordo 
com o procedimento de regulamentação com 
controlo, previsto no artigo 5º-A da Decisão 
1999/468/CE,

Or. en



AM\684920PT.doc 3/15 PE 394050v01-00

PT

Justificação

Relacionada com a alteração 5 do relator.

É necessário que o considerando que enumera as áreas a que se aplica o novo procedimento 
de regulamentação com controlo reflicta as normas vinculativas. Como o relator sugere, e 
bem, que se alargue o novo procedimento de regulamentação com controlo referido no artigo 
22º às modificações de todos os anexos, cumpre modificar o correspondente considerando em 
conformidade.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 15
Artigo 2, nº 2, ponto i)

i) Produtos químicos em quantidades não 
susceptíveis de afectar a saúde humana ou o 
ambiente, e em qualquer caso não superiores 
a 10 kg, desde que sejam importados para 
fins de investigação ou análise.

i) Produtos químicos em quantidades não 
susceptíveis de exercer qualquer efeito na
saúde humana (em especial a saúde de 
crianças, grávidas, fetos, crianças 
pequenas, idosos e pessoas convalescentes) 
e a saúde de animais e o ambiente, e em 
qualquer caso não superiores a 10 kg, desde 
que sejam importados para fins de 
investigação, análise e desenvolvimento.

Or. pl

Justificação

Para além do facto de os produtos químicos poderem exercer um efeito adverso na saúde 
humana e animal, também podem constituir um risco directo e indirecto. A inclusão de 
grávidas e lactantes, crianças, crianças pequenas, fetos e pessoas convalescentes é 
extremamente importante para a saúde dessas pessoas, que devem poder viver num ambiente 
limpo, isento de produtos químicos perigosos.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 16
Artigo 3, ponto 1, parte introdutória 

1) «Produto químico», uma substância, na 
acepção da Directiva 67/548/CEE, em si 
própria ou contida numa preparação, ou uma 
preparação, quer seja fabricada ou obtida 
da natureza, não incluindo contudo nenhum 

1) «Produto químico», uma substância
química, na acepção da Directiva 
67/548/CEE, em si própria ou contida numa 
preparação, ou uma preparação, que possa 
ser obtida por meio de um processo de 
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organismo vivo, pertencente a uma das 
seguintes categorias:

fabrico ou da natureza, não incluindo 
contudo nenhum organismo vivo, 
pertencente a uma das seguintes categorias:

Or. pl

Justificação

Formulação mais clara.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 17
Artigo 3, ponto 2

2) «Preparação», uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias;

2) «Preparação», uma mistura ou solução 
composta por, pelo menos, duas ou mais 
substâncias químicas, se a preparação, na 
acepção da Directiva 1999/45/CE, estiver 
sujeita a rotulagem obrigatória nos termos 
da legislação comunitária devido à 
presença de qualquer uma dessas 
substâncias;

Or. pl

Justificação

Tratando-se de misturas ou soluções compostas por substâncias químicas, as preparações 
deverão estar sujeitas a rotulagem obrigatória por motivos de segurança.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 18
Artigo 3, nº 3

3. "Artigo", um produto acabado que 
contenha ou inclua um produto químico 
cuja utilização nesse produto específico 
tenha sido proibida ou severamente 
restringida pela legislação comunitária;

3. "Artigo", um objecto ao qual, durante a 
produção, é dada uma forma, superfície ou 
desenho específico que é mais determinante 
para a sua utilização final do que a sua 
composição química;

Or. en
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Justificação

O termo "artigo" deve ser definido em termos gerais e não em relação a quaisquer proibições 
ou restrições, de modo a permitir especificações nas disposições contidas no artigo 14º e a 
evitar redundâncias. A definição do termo "artigo" deve ser a mesma que foi adoptada no 
Regulamento REACH.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 19
Artigo 3, ponto 13

13) «Formulação pesticida extremamente 
perigosa», um produto químico formulado 
para ser utilizado como pesticida, que, nas 
condições de utilização, produza efeitos 
graves na saúde ou no ambiente, 
observáveis a curto prazo na sequência de 
uma exposição ou de exposições múltiplas;

13) «Formulação pesticida extremamente 
perigosa», um produto químico formulado 
para ser utilizado como pesticida, que, nas 
condições de utilização, exerça um efeito 
adverso na saúde humana e animal e no
ambiente, observável a curto prazo na 
sequência de uma exposição ou de 
exposições múltiplas;

Or. pl

Justificação

Os pesticidas exercem um efeito extremamente adverso na saúde humana e animal e no
ambiente, o qual pode ser observado a curto prazo na sequência de uma exposição ou de 
exposições múltiplas (exposição directa) ou após um período mais longo (exposição 
indirecta).

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 20
Artigo 7, nº 2, parágrafo 4

Cada notificação de exportação será 
registada com um número de referência na 
base de dados da Comissão. Será mantida à 
disposição do público e distribuída às 
autoridades nacionais designadas dos 
Estados-Membros, conforme pertinente, 
uma lista actualizada dos produtos químicos 
em causa e das partes importadoras ou 
outros países importadores, por ano civil.

Cada notificação de exportação será 
registada com um número de referência na 
base de dados da Comissão. Será colocada à 
disposição do público através da Internet e 
distribuída às autoridades nacionais 
designadas dos Estados-Membros, conforme 
pertinente, uma lista actualizada dos 
produtos químicos em causa, do exportador, 
do Estado-Membro do exportador, das 
quantidades exportadas e das partes 
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importadoras ou outros países importadores, 
por ano civil. A Comissão transmitirá ao 
país importador a notificação de 
exportação de todos os exportadores de um 
determinado produto químico, por ano 
civil.

Or. en

Justificação

O comércio de produtos químicos que são proibidos ou severamente restringidos só deve
ocorrer em circunstâncias transparentes. A transparência é uma condição "sine qua non" 
para permitir que os países importadores, o sector industrial e os grupos de interesses 
públicos contribuam para se encontrar alternativas.

É difícil compreender por que motivo a Comissão apenas quer notificar o primeiro
exportador de um produto químico por ano civil ao país importador (ver exposição de 
motivos, página 8), e não todos os exportadores. É importante para o país importador 
conhecer todos os exportadores que exportam para o seu país produtos químicos proibidos 
ou severamente restringidos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 21
Artigo 9, nº 1, parágrafo 1

1. No primeiro trimestre de cada ano, os 
exportadores de substâncias enumeradas no 
anexo I ou de preparações que contenham 
essas substâncias numa concentração que 
torne exigível a rotulagem, em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, 
independentemente da presença de quaisquer 
outras substâncias, informarão a autoridade 
nacional designada do seu Estado-Membro 
da quantidade do produto químico, como 
substância ou como componente de 
preparações, expedida para cada parte ou 
outro país no ano precedente. Essa 
informação será fornecida juntamente com 
uma lista dos nomes e endereços de cada 
importador destinatário de expedições no 
mesmo período.

1. No primeiro trimestre de cada ano, os 
exportadores de substâncias enumeradas no 
anexo I ou de preparações que contenham 
essas substâncias numa concentração que 
torne exigível a rotulagem, em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, 
independentemente da presença de quaisquer 
outras substâncias, informarão a autoridade 
nacional designada do seu Estado-Membro 
da quantidade do produto químico, como 
substância ou como componente de 
preparações ou de artigos, expedida para 
cada parte ou outro país no ano precedente. 
Essa informação será fornecida juntamente 
com uma lista dos nomes e endereços de 
cada importador destinatário de expedições 
no mesmo período.

Or. en
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Justificação

Os "artigos" que contenham substâncias enumeradas nas partes 2 e 3 do anexo I requerem
uma notificação de exportação nos termos do nº 1 do artigo 14º, À semelhança do exigido 
para as substâncias e preparações. Assim sendo, é também necessário que a disposição 
referente à informação sobre o comércio de produtos químicos abranja os artigos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 22
Artigo 9, nº 3

3. Cada Estado-Membro enviará anualmente 
à Comissão as informações agregadas
previstas no anexo IV. A Comissão 
resumirá essas informações ao nível 
comunitário e disponibilizará a informação 
não confidencial ao público na sua base de 
dados, através da Internet.

3. Cada Estado-Membro enviará anualmente 
à Comissão as informações previstas no 
anexo IV. A Comissão compilará essas 
informações ao nível comunitário e 
disponibilizará a informação não 
confidencial ao público na sua base de 
dados/Internet, enumerada por 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O comércio de produtos químicos que são proibidos ou severamente restringidos só deve 
ocorrer em circunstâncias transparentes. A transparência é uma condição "sine qua non" 
para permitir que os países importadores, o sector industrial e os grupos de interesses 
públicos contribuam para se encontrar alternativas. É necessário que a informação esteja 
disponível como tal, e não de forma agregada ou resumida, o que conduzirá a perdas de 
informação. Por uma questão de clareza, a informação deve ser enumerada por 
Estado-Membro.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 23
Artigo 10, nº 4, parágrafo 2

Quando um produto químico for passível de 
notificação PIC, mas as informações forem 
insuficientes para cumprir os requisitos do 
anexo II, os exportadores ou importadores 
identificados devem, a pedido da Comissão, 
apresentar todas as informações pertinentes 
de que disponham, incluindo informações 

Quando um produto químico for passível de 
notificação PIC, mas as informações forem 
insuficientes para cumprir os requisitos do 
anexo II, os exportadores ou importadores 
identificados devem, a pedido da Comissão, 
apresentar todas as informações pertinentes 
de que disponham, incluindo informações 
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provenientes de outros programas nacionais 
ou internacionais de controlo de produtos 
químicos.

provenientes de outros programas nacionais 
ou internacionais de controlo de produtos 
químicos, no prazo de 60 dias.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que as notificações não sofram atrasos injustificados, é necessário fixar um 
prazo para a transmissão de informações que complete os requisitos do anexo II.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 24
Artigo 13, nº 1

1. A Comissão transmitirá de imediato aos 
Estados-Membros e às associações 
industriais europeias as informações 
recebidas do Secretariado, sob a forma de 
circulares ou sob qualquer outra forma, 
relativas a produtos químicos sujeitos ao 
procedimento PIC, bem como as decisões 
das partes importadoras relativas às 
condições de importação desses produtos 
químicos. A Comissão enviará também de 
imediato aos Estados-Membros informações 
sobre os eventuais casos de ausência de 
resposta. A Comissão conservará todas as 
informações relativas a decisões de 
importação, a cada uma das quais será 
atribuído um número de referência, na sua 
base de dados, a qual será acessível ao 
público através da Internet, e enviará essa 
informação a quem a solicitar.

1. A Comissão transmitirá de imediato aos 
Estados-Membros e às associações 
industriais europeias e organizações não 
governamentais que manifestaram
interesse, as informações recebidas do 
Secretariado, sob a forma de circulares ou 
sob qualquer outra forma, relativas a 
produtos químicos sujeitos ao procedimento 
PIC, bem como as decisões das partes 
importadoras relativas às condições de 
importação desses produtos químicos. A 
Comissão enviará também de imediato aos 
Estados-Membros informações sobre os 
eventuais casos de ausência de resposta. A 
Comissão conservará todas as informações 
relativas a decisões de importação, a cada 
uma das quais será atribuído um número de 
referência, na sua base de dados, a qual será 
acessível ao público através da Internet, e 
enviará essa informação a quem a solicitar.

Or. en

Justificação

As informações pertinentes não devem ser apenas transmitidas aos Estados-Membros e 
associações industriais europeias, mas também a organizações não governamentais. A fim de 
identificar os destinatários pertinentes do sector industrial e das ONG, estes deverão
manifestar interesse na sua recepção.
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Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 25
Artigo 13, nº 7, parte introdutória

7. Após consulta da Comissão, a autoridade 
nacional designada do exportador pode 
decidir o prosseguimento da exportação se, 
na sequência de todos os esforços razoáveis, 
não for recebida qualquer resposta a um 
pedido de consentimento explícito, em 
conformidade com a alínea a) do nº 6, num 
dos seguintes prazos:

7. Após consulta da Comissão, a autoridade 
nacional designada do exportador pode
decidir, para as substâncias enumeradas na 
parte 2 do anexo I, o prosseguimento da 
exportação se, na sequência de todos os 
esforços razoáveis, não for recebida 
qualquer resposta a um pedido de 
consentimento explícito, em conformidade 
com a alínea a) do nº 6, num dos seguintes 
prazos:

Or. en

Justificação

Na parte 2 do anexo I estão enumeradas substâncias que ainda não se encontram incluídas 
no procedimento PIC, mas que estão sujeitas a limitações ou que estão mesmo proibidas na 
UE. Uma vez que não se encontram incluídas na Convenção de Roterdão, o pedido de 
consentimento explícito para essas substâncias fica frequentemente sem resposta. Isto faz 
perder muito tempo às autoridades nacionais designadas e dificulta seriamente a 
competitividade dos exportadores. A presente derrogação propõe, por isso, que estas 
substâncias sejam tratadas de forma mais flexível, continuando, no entanto, a estar em 
sintonia com a Convenção de Roterdão.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 26
Artigo 14, nº 2

2. Os produtos químicos e artigos 
enumerados no anexo V, cuja utilização é 
proibida na Comunidade com o objectivo de 
proteger a saúde humana e o ambiente, não 
serão exportados.

2. Os produtos químicos e artigos 
enumerados no anexo V, cuja utilização é 
proibida na Comunidade devido aos perigos 
directos e indirectos para a saúde humana e 
animal e o ambiente, não serão exportados.

Or. pl

Justificação

Deverá ser atribuída maior importância à saúde humana e animal e ao ambiente.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 27
Artigo 18, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Comissão disponibilizará todas as 
informações relativas às sanções na sua 
base de dados, que estará à disposição do 
público na Internet, e prestará informações 
a qualquer pessoa que as solicite.

Or. en

Justificação

O comércio de produtos químicos que são proibidos ou severamente restringidos só deve 
ocorrer em circunstâncias transparentes. Como tal, as informações relativas às sanções 
devem ser postas à disposição do público.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 28
Artigo 19, nº 3, alínea a)

a) informações previstas nos anexos II e III; a) Informações previstas nos anexos II, III e 
IV;

Or. en

Justificação

O comércio de produtos químicos que são proibidos ou severamente restringidos só deve 
ocorrer em circunstâncias transparentes. Como tal, as informações relativas ao comércio de 
produtos químicos prestadas no anexo IV devem ser consideradas como não confidenciais.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 29
Artigo 19, nº 3, alínea f bis) (nova)

f bis) informações sobre o manuseamento 
das embalagens depois de retirados os 
produtos químicos.
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Or. pl

Justificação

Devido ao perigo directo para a saúde e o ambiente, são extremamente importantes para os
utilizadores as informações relativas ao modo como devem ser manuseadas as embalagens 
depois de retirados os produtos químicos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 30
Anexo I, parte 1, novas entradas

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

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

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

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

b–b

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

Carbossulfão + 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 

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

Dimetenamida
+

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

Diurão 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 

Haloxifope-R + 
*
(Haloxifope-P-
éster metílico) 

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

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

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

Oxydemetão-
metilo +

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

Perfluorooctan
ossulfonatos
(PFOS)

1763-23-1
2795-39-3
e outros

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
e outros

i(1) sr 
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C8F17SO2X 
(X = OH, sal 
metálico (O-
M+), 
halogeneto, 
amida e outros 
derivados, 
incluindo 
polímeros)**
Fosalon + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

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

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

b-b

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

*A entrada aplica-se a partir de 19 de Dezembro de 2007.
**A entrada aplica-se a partir de 27 de Junho de 2008.

Or. en

Justificação

O anexo I do presente regulamento deve ser alterado de modo a ter em conta a acção 
regulamentar respeitante a certos produtos químicos, tomada nos termos da Directiva 
76/769/CEE, relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas, da Directiva 91/414/CEE, relativa à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, da Directiva 98/8/CE, relativa à colocação de 
produtos biocidas no mercado e demais legislação comunitária. Estes produtos químicos 
devem ser aditados ao já existente Regulamento nº 304/2003, através de uma decisão a 
adoptar no âmbito da comitologia (no presente ano).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 31
Anexo I, parte 2, novas entradas

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

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

Carbaril 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p b
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Carbofurano 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p b

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

Dimetenamida 87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p b

Haloxifope-
Resposta
(Haloxifope-P-
éster metílico)

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

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemetão-
metilo

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

Perfluorooctano
ssulfonatos
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, sal 
metálico (O-
M+), 
halogeneto, 
amida, e outros 
derivados, 
incluindo 
polímeros)

1763-23-1
2795-39-3
e outros

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
e outros

i sr

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

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

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

Or. en

Justificação

O anexo I do presente regulamento deve ser alterado de modo a ter em conta a acção 
regulamentar respeitante a certos produtos químicos, tomada nos termos da Directiva 
76/769/CEE, relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas, da Directiva 91/414/CEE, relativa à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, da Directiva 98/8/CE, relativa à colocação de 
produtos biocidas no mercado e demais legislação comunitária. Estes produtos químicos 
devem ser aditados ao já existente Regulamento nº 304/2003,  através de uma decisão a 
adoptar no âmbito da comitologia (no presente ano).
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Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 32
Anexo II, nº 2, alínea d), ponto (ii), travessão 2 bis (novo)

- substâncias, preparações ou artigos 
alternativos

Or. en

Justificação

A informação sobre alternativas não se deve limitar a estratégias integradas de gestão de 
pragas e práticas e processos industriais, mas deve incluir também substâncias, preparações 
ou artigos alternativos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 33
Anexo III, nº 2 bis (novo)

2 bis. Identidade do artigo a exportar:
a) denominação comercial e designação do 
artigo;
b) percentagem de cada substância 
constante do anexo I, bem como os 
elementos previstos no ponto 1.

Or. en

Justificação

Os "artigos" que contenham substâncias enumeradas nas partes 2 e 3 do anexo I necessitam 
de uma notificação de exportação nos termos do nº 1 do artigo 14º, à semelhança do exigido 
para as substâncias e preparações. A fim de permitir o cumprimento dos requisitos do artigo 
14º (notificação de exportação para determinados artigos), é necessário incluir os artigos no 
formulário de notificação de exportação.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 34
Anexo IV, nº 1
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1. Resumo das quantidades de produtos 
químicos (na forma de substâncias ou 
preparações) abrangidos pelo anexo I que 
foram exportadas no ano anterior.

a) Ano em que as exportações tiveram lugar 
b) Quadro de síntese das quantidades de 
produtos químicos que foram exportadas (na 
forma de substâncias ou preparações), como 
a seguir discriminado. 

1. Resumo das quantidades de produtos 
químicos (na forma de substâncias, 
preparações ou artigos) abrangidos pelo 
anexo I que foram exportadas no ano 
anterior. 
a. Ano em que as exportações tiveram lugar; 

b. Quadro de síntese das quantidades de 
produtos químicos que foram exportadas (na 
forma de substâncias, preparações ou
artigos), como a seguir discriminado. 

Or. en

Justificação

Os "artigos" que contenham substâncias enumeradas nas partes 2 e 3 do anexo I necessitam 
de uma notificação de exportação nos termos do nº 1 do artigo 14º, tal como é exigido para 
substâncias e preparações. Por uma questão de coerência, a autoridade nacional designada 
deve, pois, prestar também informações à Comissão sobre a exportação desses artigos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 35
Anexo IV, nº 2 bis (novo)

2 bis. Lista de exportadores

Produto químico Exportador ou empresa 
exportadora

Endereço e outros dados 
pertinentes do exportador ou da 
empresa exportadora

Or. en

Justificação

O comércio de produtos químicos que estão proibidos ou severamente restringidos só deverá 
ocorrer em circunstâncias transparentes. Por analogia com a lista dos importadores 
constante do anexo IV, também deve ser fornecida uma lista de exportadores.


