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Amendamentul 13
Considerentul 6

(6) Exportul produselor chimice periculoase 
interzise sau strict restricţionate în 
Comunitate ar trebui să facă în continuare 
obiectul unei proceduri comune de notificare 
de export. În consecinţă, produsele chimice 
periculoase, sub forma substanţei însăşi sau 
într-un preparat, care au fost interzise sau 
strict restricţionate de Comunitate ca 
produse fitosanitare, ca alte forme de 
pesticide sau ca produse chimice industriale 
pentru utilizare în mediu profesional sau de 
către public ar trebui să facă obiectul unor 
norme de notificare de export similare cu 
cele aplicabile în cazul în care acest tip de 
produse chimice sunt interzise sau strict 
restricţionate într-una sau în ambele 
categorii de utilizare prevăzute de Convenţie 
(pesticide sau produse chimice industriale). 

(6) Exportul produselor chimice periculoase 
interzise sau strict restricţionate în 
Comunitate ar trebui să facă în continuare 
obiectul unei proceduri comune de notificare 
de export. În consecinţă, produsele chimice 
periculoase, sub forma substanţei însăşi, 
într-un preparat sau într-un articol, care au 
fost interzise sau strict restricţionate de 
Comunitate ca produse fitosanitare, ca alte 
forme de pesticide sau ca produse chimice 
industriale pentru utilizare în mediu 
profesional sau de către public ar trebui să 
facă obiectul unor norme de notificare de 
export similare cu cele aplicabile în cazul în 
care acest tip de produse chimice sunt 
interzise sau strict restricţionate într-una sau 
în ambele categorii de utilizare prevăzute de 
Convenţie (pesticide sau produse chimice 
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În plus, produsele chimice care fac obiectul 
procedurii PIC internaţionale ar trebui, de 
asemenea, să facă obiectul aceloraşi norme. 
Procedura de notificare de export ar trebui să 
se aplice în cazul exporturilor comunitare 
către toate ţările terţe, indiferent dacă sunt 
sau nu părţi la Convenţie sau dacă participă 
sau nu la procedurile sale. Statelor membre 
ar trebui să li se permită să perceapă taxe 
administrative pentru a-şi acoperi costurile 
suportate la executarea acestei proceduri.

industriale). În plus, produsele chimice care 
fac obiectul procedurii PIC internaţionale ar 
trebui, de asemenea, să facă obiectul 
aceloraşi norme. Procedura de notificare de 
export ar trebui să se aplice în cazul 
exporturilor comunitare către toate ţările 
terţe, indiferent dacă sunt sau nu părţi la 
Convenţie sau dacă participă sau nu la 
dispoziţiile sale. Statelor membre ar trebui să 
li se permită să perceapă taxe administrative 
pentru a-şi acoperi costurile suportate la 
executarea acestei proceduri.

Or. en

Justificare

The reference to 'articles' is added in line with Article 14, which foresees an export 
notification for articles containing substances listed in parts 2 and 3 of Annex I so as to align 
the recitals with the enacting clauses.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 14
Considerentul 21

(21) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competenţa de a adopta măsuri prin 
care să adauge şi alte produse chimice la 
anexa I, iar la anexa V, produse chimice care 
fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 
850/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului. Întrucât măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să completeze prezentul 
regulament prin adăugarea de elemente noi 
neesenţiale, acestea ar trebui să fie adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/486/CE,

(21) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competenţa de a adopta măsuri prin 
care să adauge şi alte produse chimice la 
anexa I, iar la anexa V, produse chimice care 
fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 
850/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, precum şi de a modifica 
anexele I-VI. Întrucât măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să completeze prezentul 
regulament prin adăugarea de elemente noi 
neesenţiale, acestea ar trebui să fie adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/486/CE,

Or. en
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Justificare

Linked to amendment 5 by the rapporteur.

The recital listing the areas for which the new regulatory procedure with scrutiny applies 
needs to reflect the enacting clauses. As the rapporteur rightly suggests to extend the new 
regulatory procedure with scrutiny in Article 22 to modifications of all Annexes, the 
corresponding recital needs to be modified accordingly.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 15
Articolul 2 alineatul (2) punctul (i)

(i) produselor chimice aflate în cantităţi care 
este puţin probabil să afecteze sănătatea sau 
mediul şi care să nu depăşească în nici un 
caz 10 kg, cu condiţia să fi fost importate 
pentru cercetare sau analiză.

(i) produselor chimice aflate în cantităţi care 
este puţin probabil să aibă efecte asupra 
sănătăţii umane (în special asupra sănătăţii 
copiilor, a femeilor însărcinate, a fetuşilor, 
a sugarilor, a vârstnicilor şi a persoanelor 
în convalescenţă), asupra sănătăţii 
animalelor şi asupra mediului şi care să nu 
depăşească în nici un caz 10 kg, cu condiţia 
să fi fost importate pentru cercetare, analiză 
şi dezvoltare.

Or. pl

Justificare

In addition to the fact that chemicals can have an adverse effect on human and animal health, 
they can also be a direct and indirect hazard. The inclusion of pregnant and breastfeeding 
women, children, infants, foetuses and convalescent persons is extremely important to the 
health of such persons, who should be able to live in a clean environment, free of hazardous 
chemicals.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 16
Articolul 3 punctul 1 partea introductivă

(1) „produs chimic” înseamnă o substanţă în 
sensul definiţiei din Directiva 67/548/CEE, 
prezentă fie izolat, fie într-un preparat, sau 
un preparat, fabricat sau extras din natură, şi 
care nu include niciun organism viu, care 

(1) „produs chimic” înseamnă o substanţă 
chimică în sensul definiţiei din Directiva 
67/548/CEE, prezentă fie izolat, fie într-un 
preparat, sau un preparat, care poate fi 
obţinut în urma unui proces de fabricaţie 
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aparţine uneia dintre următoarele categorii: sau poate fi extras din natură, şi care nu 
include niciun organism viu, care aparţine 
uneia dintre următoarele categorii:

Or. pl

Justificare

Clearer wording.

Amendment by Urszula Krupa

Amendamentul 17
Articolul 3 punctul 2

(2) „preparat” înseamnă un amestec sau o 
soluţie compusă din două sau mai multe 
substanţe;

(2) „preparat” reprezintă un amestec sau o 
soluţie compusă din cel puţin două sau mai 
multe substanţe chimice, dacă preparatul, 
în conformitate cu definiţia din Directiva 
1999/45/CE, face obiectul unei etichetări 
obligatorii în conformitate cu legislaţia 
comunitară, datorită prezenţei uneia dintre 
substanţele respective;

Or. pl

Justificare

As mixtures or solutions composed of chemical substances, preparations should be subject to 
compulsory labelling for safety reasons.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 18
Articolul 3 alineatul (3)

(3) „articol" înseamnă un produs finit care 
conţine sau include un produs chimic a 
cărui utilizare în produsul respectiv a fost 
interzisă sau strict restricţionată de 
legislaţia comunitară; 

(3) „articol” înseamnă un obiect căruia în 
timpul procesului de producţie i se dă o 
formă, suprafaţă sau concepţie specială, 
care îi determină funcţia într-o proporţie 
mai mare decât o face compoziţia sa 
chimică;

Or. en
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Justificare

The term 'article' should be defined in general terms, and not in relation to any bans or 
restrictions, to allow for specifications in the provisions given in article 14 and to avoid 
redundancies. The definition of the term 'article' should be the same as the one adopted in 
REACH.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 19
Articolul 3 punctul 13

(13) „preparat pesticid deosebit de 
periculos” înseamnă un produs chimic 
preparat pentru a fi utilizat ca pesticid, care, 
în condiţii de utilizare, produce efecte grave 
asupra sănătăţii oamenilor sau a mediului, 
ce se pot observa în scurt timp după o 
expunere unică sau multiplă;

(13) „preparat pesticid deosebit de 
periculos” înseamnă un produs chimic 
preparat pentru a fi utilizat ca pesticid, care, 
în condiţii de utilizare, are un efect negativ 
asupra sănătăţii oamenilor, a animalelor şi 
asupra mediului, ce se pot observa în scurt 
timp după o expunere unică sau multiplă;

Or. pl

Justificare

Pesticides have an extremely adverse effect on human and animal health and the environment 
that can be observed within a short period of time after single or multiple exposure (direct 
exposure) or after a longer period (indirect exposure).

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 20
Articolul 7 alineatul (2) al patrulea paragraf

Fiecare notificare de export se înregistrează 
cu număr de referinţă într-o bază de date a 
Comisiei, iar în fiecare an calendaristic, dacă 
este cazul, o listă actualizată conţinând 
produsele chimice în cauză, precum şi 
părţile şi celelalte ţări importatoare, este 
pusă la dispoziţia publicului şi se distribuie 
autorităţilor naţionale desemnate din statele 
membre.

Fiecare notificare de export se înregistrează 
cu număr de referinţă într-o bază de date a 
Comisiei, iar în fiecare an calendaristic, dacă 
este cazul, o listă actualizată conţinând 
produsele chimice în cauză, exportatorul, 
statul membru al exportatorului, cantităţile 
exportate, precum şi părţile şi celelalte ţări 
importatoare, este pusă la dispoziţia 
publicului pe internet şi se distribuie 
autorităţilor naţionale desemnate din statele 
membre. În fiecare an calendaristic, 
Comisia transmite ţării importatoare 
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notificarea de export a tuturor 
exportatorilor unui anumit produs chimic. 

Or. en

Justificare

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. Transparency is a sine qua non for allowing importing countries, 
industry and public interest groups to help find alternatives. 

It is difficult to understand why the Commission only wants to notify the first exporter of a 
chemical each calendar year to the importing country (see explanatory memorandum page 8), 
and not all exporters. It is important for the importing country to know all exporters that are 
exporting banned or severely restricted chemicals to its country.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 21
Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

(1) Fiecare exportator al produselor chimice 
enumerate în anexa I sau al preparatelor care 
conţin asemenea substanţe în concentraţii 
care ar determina aplicarea obligaţiilor de 
etichetare în conformitate cu Directiva 
1999/45/CE indiferent de prezenţa vreunei 
alte substanţe, informează, în primul 
trimestru al fiecărui an, autoritatea naţională 
desemnată a propriului stat membru referitor 
la cantitatea de produs chimic (sub formă de 
substanţă sau de component al unor 
preparate) exportat către fiecare parte sau 
altă ţară în decursul anului precedent. 
Informaţiile sunt transmise împreună cu o 
listă cu numele şi adresele fiecărui 
importator către care au fost efectuate livrări 
în decursul aceleiaşi perioade.

(1) Fiecare exportator al produselor chimice 
enumerate în anexa I sau al preparatelor care 
conţin asemenea substanţe în concentraţii 
care ar determina aplicarea obligaţiilor de 
etichetare în conformitate cu Directiva 
1999/45/CE indiferent de prezenţa vreunei 
alte substanţe, informează, în primul 
trimestru al fiecărui an, autoritatea naţională 
desemnată a propriului stat membru referitor 
la cantitatea de produs chimic (sub formă de 
substanţă sau de component al unor 
preparate sau al unor articole) exportat 
către fiecare parte sau altă ţară în decursul 
anului precedent. Informaţiile sunt transmise 
împreună cu o listă cu numele şi adresele 
fiecărui importator către care au fost 
efectuate livrări în decursul aceleiaşi 
perioade.

Or. en

Justificare

'Articles' containing substances listed in parts 2 and 3 of Annex I require an export 
notification pursuant to Article 14(1), just as it is required for substances and preparations. 
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The provision on information on trade in chemicals therefore needs to also cover articles.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 22
Articolul 9 alineatul (3)

(3) Anual, fiecare stat membru transmite 
Comisiei informaţii agregate în conformitate 
cu anexa IV. Comisia rezumă aceste 
informaţii la nivel comunitar şi publică pe 
internet informaţiile neconfidenţiale 
existente în baza sa de date.

(3) Anual, fiecare stat membru transmite 
Comisiei informaţii în conformitate cu anexa 
IV. Comisia compilează aceste informaţii la 
nivel comunitar şi publică informaţiile 
neconfidenţiale în baza sa de date/pe 
internet, pentru fiecare stat membru în 
parte.

Or. en

Justificare

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. Transparency is a sine qua non for allowing importing countries, 
industry and public interest groups to help find alternatives. The information needs to be 
available as such, and not in aggregated or summarised form, which will lead to loss of 
information. For clarity reasons, the information should be listed per Member State.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 23
Articolul 10 alineatul (4) al doilea paragraf

În cazul în care un produs chimic 
corespunde criteriilor pentru notificarea PIC, 
dar informaţiile sunt insuficiente pentru a 
satisface condiţiile prevăzute în anexa II, 
exportatorii şi/sau importatorii identificaţi 
furnizează, la solicitarea Comisiei, toate 
informaţiile pertinente de care dispun, 
inclusiv cele provenite din alte programe 
naţionale sau internaţionale de controlare a 
produselor chimice.

În cazul în care un produs chimic 
corespunde criteriilor pentru notificarea PIC, 
dar informaţiile sunt insuficiente pentru a 
satisface condiţiile prevăzute în anexa II, 
exportatorii şi/sau importatorii identificaţi 
furnizează în termen de 60 de zile, la 
solicitarea Comisiei, toate informaţiile 
pertinente de care dispun, inclusiv cele 
provenite din alte programe naţionale sau 
internaţionale de controlare a produselor 
chimice.

Or. en
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Justificare

In order to ensure that notifications are not unduly delayed, a deadline for the provision of 
information to complete the requirements of Annex II is needed.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 24
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Comisia transmite imediat statelor 
membre şi asociaţiilor din industria 
europeană informaţiile pe care le primeşte de 
la secretariat, fie sub formă de circulare fie 
sub altă formă, referitoare la produsele 
chimice care fac obiectul procedurii PIC şi 
deciziile părţilor importatoare privind 
condiţiile de import referitoare la produsele 
chimice de acest tip. De asemenea, Comisia 
transmite imediat statelor membre informaţii 
privind cazurile în care nu s-a trimis un 
răspuns. Comisia păstrează în baza sa de 
date toate informaţiile referitoare la deciziile 
de import existente, cărora li se va aloca un 
număr de referinţă şi care vor fi puse la 
dispoziţia publicului pe internet, şi 
furnizează oricui informaţii la cerere.

(1) Comisia transmite imediat statelor 
membre şi asociaţiilor din industria 
europeană, precum şi organizaţiilor 
neguvernamentale care şi-au manifestat 
interesul, informaţiile pe care le primeşte de 
la secretariat, fie sub formă de circulare fie 
sub altă formă, referitoare la produsele 
chimice care fac obiectul procedurii PIC şi 
deciziile părţilor importatoare privind 
condiţiile de import referitoare la produsele 
chimice de acest tip. De asemenea, Comisia 
transmite imediat statelor membre informaţii 
privind cazurile în care nu s-a trimis un 
răspuns. Comisia păstrează în baza sa de 
date toate informaţiile referitoare la deciziile 
de import existente, cărora li se va aloca câte
un număr de referinţă şi care vor fi puse la 
dispoziţia publicului pe internet, şi 
furnizează oricui informaţii la cerere.

Or. en

Justificare

Relevant information should not only be forwarded to Member States and European industry 
associations, but also to non-governmental organisations. In order to identify the relevant 
industry and NGO recipients, they should register an interest.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 25
Articolul 13 alineatul (7) partea introductivă

(7) Autoritatea naţională desemnată a 
exportatorului poate decide, în consultare cu 

(7) Pentru substanţele enumerate în anexa I 
partea 2, autoritatea naţională desemnată a 
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Comisia, că exportul poate avea loc în cazul 
în care, în ciuda tuturor eforturilor 
rezonabile, nu s-a primit niciun răspuns la o 
cerere de acord explicit depusă în 
conformitate cu alineatul (6) litera (a) înainte 
de expirarea unuia dintre termenele 
următoare: 

exportatorului poate decide, în consultare cu 
Comisia, că exportul poate avea loc în cazul 
în care, în ciuda tuturor eforturilor 
rezonabile, nu s-a primit niciun răspuns la o 
cerere de acord explicit depusă în 
conformitate cu alineatul (6) litera (a) înainte 
de expirarea unuia dintre termenele 
următoare:

Or. en

Justificare

Part 2 of Annex I lists substances that are not yet included in the PIC procedure, but that are 
restricted or even banned in the EU.  Since they are not included in the Convention of 
Rotterdam, the request for explicit consent for these substances remains very often 
unanswered. This is very time consuming for the designated national authorities  and it 
seriously hampers the exporters' competitiveness. Therefore, this derogation proposes to treat 
these substances in a more flexible way, but remains however in line with the Convention of 
Rotterdam.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 26
Articolul 14 alineatul (2)

(2) Produsele chimice şi articolele a căror 
utilizare este interzisă în cadrul Comunităţii 
în vederea protejării sănătăţii oamenilor 
sau a mediului, enumerate în anexa V, nu se 
exportă.

(2) Produsele chimice şi articolele a căror 
utilizare este interzisă în cadrul Comunităţii 
datorită pericolelor directe şi indirecte pe
care le prezintă pentru sănătatea oamenilor 
sau a animalelor şi pentru mediu,
enumerate în anexa V, nu se exportă.

Or. pl

Justificare

Human and animal health and the environment should be accorded greater importance.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 27
Articolul 18 paragraful 1a (nou)
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Comisia introduce în baza sa de date toate 
informaţiile referitoare la penalităţi, iar 
baza de date va fi publicată pe internet şi va 
furniza oricui informaţii la cerere.

Or. en

Justificare

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. As such, information on penalties should be made publicly 
available.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 28
Articolul 19 alineatul (3) litera (a)

(a) informaţiile specificate în anexa II şi 
anexa III; 

(a) informaţiile specificate în anexele II, III 
şi IV;

Or. en

Justificare

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. As such, the information on trade in chemicals as given in Annex 
IV should be regarded as non-confidential.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 29
Articolul 19 alineatul (3) litera (fa) (nouă)

(fa) informaţii privind manipularea 
ambalajului după îndepărtarea produselor 
chimice.

Or. pl

Justificare

On account of the direct hazard to health and the environment, information on how 
packaging should be handled after the chemicals have been removed is extremely important 
for users.
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Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 30
Anexa I partea I, intrări noi

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

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

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

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

b–b

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 

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

Dimetenamid + 87674-68-8 n.c. 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 

Haloxifop-R + 
*
(Haloxifop-P-
metil ester) 

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

n.c.
(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 

Oxidemeton-
metil +

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

Sulfonaţi de 
perfluorooctan 
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, sare 
metalică (O-
M+), 
halogenuri, 
amide şi alţi 

1763-23-1
2795-39-3
şi alţii

n.c. 2904 90 20
2904 90 20
şi alţii

i(1) sr 
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derivaţi, 
inclusiv 
polimeri)**
Fosalon + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

Tiodicarb +* 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

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

* Intrarea se aplică de la 19 decembrie 2007.
** Intrarea se aplică de la 27 iunie 2008.

Or. en

Justificare

Annex I of this Regulation should be amended to take into account regulatory action in 
respect of certain chemicals taken pursuant to Directive 76/769/EEC relating to restrictions 
on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, Directive 
91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market, Directive 
98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market and of other Community 
legislation. These chemicals are to be added in the existing Regulation 304/2003 through a 
comitology-decision (due to be taken this year).

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 31
Anexa I partea 2, intrări noi

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

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

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

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

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

Dimetenamid 87674-68-8 n.c. 2934 99 90 p b

Haloxifop-R
(Haloxifop-P-

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

n.c.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b
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metil ester)

Oxidemeton-
metil

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

Sulfonaţi de 
perfluorooctan 
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, sare 
metalică (O-
M+), 
halogenuri, 
amide şi alţi 
derivaţi, 
inclusiv 
polimeri)

1763-23-1
2795-39-3
şi alţii

n.c. 2904 90 20
2904 90 20
şi alţii

i sr

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

Tiodicarb 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

Justificare

Annex I of this Regulation should be amended to take into account regulatory action in 
respect of certain chemicals taken pursuant to Directive 76/769/EEC relating to restrictions 
on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, Directive 
91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market, Directive 
98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market and of other Community 
legislation. These chemicals are to be added in the existing Regulation 304/2003 through a 
comitology-decision (due to be taken this year).

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 32
Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (ii) liniuţa 2a (nouă)

- substanţe, preparate sau articole 
alternative.

Or. en
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Justificare

Information on alternatives should not be limited to integrated pest management strategies 
and industrial practices and processes, but should also include alternative substances, 
preparations or articles.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 33
Anexa III punctul 2a (nou)

2a. Identitatea articolului care urmează să 
fie exportat:
(a) marca de comerţ şi denumirea 
comercială a articolului;
(b) pentru fiecare dintre substanţele 
enumerate în anexa I, procentul şi detaliile 
specificate la punctul.1.

Or. en

Justificare

'Articles' containing substances listed in parts 2 and 3 of Annex I require an export 
notification pursuant to Article 14(1), just as it is required for substances and preparations. 
In order to enable fulfilment of the requirements of article 14 (export notification for certain 
articles), articles need to be included in the export notification form.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 34
Anexa IV punctul 1

1. Scurtă prezentare a cantităţilor de produse 
chimice (sub formă de substanţe şi
preparate) enumerate în anexa I, exportate în 
anul anterior:

1. Scurtă prezentare a cantităţilor de produse 
chimice (sub formă de substanţe, preparate
şi articole) enumerate în anexa I, exportate 
în anul anterior:

(a) anul în care au avut loc exporturile; (a) anul în care au avut loc exporturile;

(b) tabel în care se rezumă cantităţile de 
produse chimice exportate (sub formă de 
substanţe şi preparate), în conformitate cu 
modelul care urmează:

(b) tabel în care se rezumă cantităţile de 
produse chimice exportate (sub formă de 
substanţe, preparate şi articole), în 
conformitate cu modelul care urmează:
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Or. en

Justificare

'Articles' containing substances listed in parts 2 and 3 of Annex I require an export 
notification pursuant to Article 14(1), just as it is required for substances and preparations. 
To be coherent, the designated national authority should therefore also provide the 
information about the export of such articles to the Commission. 

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 35
Anexa IV punctul 2a (nou)

(2a) Lista exportatorilor

Produs chimic Exportatorul sau 
întreprinderea exportatoare

Adresa şi alte amănunte 
pertinente privind exportatorul 
sau întreprinderea exportatoare

Or. en

Justificare

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. In analogy to the list of importers in Annex IV, a list of exporters 
should also be given. 
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