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Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 6

(6) Vývoz nebezpečných chemikálií, ktoré 
sú v Spoločenstve zakázané alebo prísne 
obmedzené, by mal naďalej podliehať 
spoločnému postupu oznamovania vývozu. 
Preto by sa na nebezpečné chemikálie – či 
už vo forme látky samotnej alebo vo forme 
prípravku – ktorých použitie ako prípravkov 
na ochranu rastlín či iných foriem pesticídov 
alebo priemyselných chemikálií určených 
len na odborné použitie alebo spotrebiteľské 
použitie je Spoločenstvom zakázané alebo 
prísne obmedzené, mali vzťahovať podobné 
pravidlá oznamovania vývozu, aké sa na 
tieto chemikálie uplatňujú, keď sú zakázané 
alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo 
obidvoch kategórií použitia ustanovených 
v dohovore, t. j. ako pesticídy alebo 

(6) Vývoz nebezpečných chemikálií, ktoré 
sú v Spoločenstve zakázané alebo prísne 
obmedzené, by mal naďalej podliehať 
spoločnému postupu oznamovania vývozu. 
Preto by sa na nebezpečné chemikálie – či 
už vo forme látky samotnej alebo vo forme 
prípravku alebo výrobku – ktorých použitie 
ako prípravkov na ochranu rastlín či iných 
foriem pesticídov alebo priemyselných 
chemikálií určených len na odborné použitie 
alebo spotrebiteľské použitie je 
Spoločenstvom zakázané alebo prísne 
obmedzené, mali vzťahovať podobné 
pravidlá oznamovania vývozu, aké sa na 
tieto chemikálie uplatňujú, keď sú zakázané
alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo 
obidvoch kategórií použitia ustanovených 
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chemikálie na priemyselné použitie. Okrem 
toho by sa rovnaké pravidlá mali vzťahovať 
aj na chemikálie podliehajúce 
medzinárodnému PIC postupu. Tento postup 
oznamovania vývozu by sa mal uplatňovať 
na vývoz zo Spoločenstva do všetkých 
tretích krajín bez ohľadu na to, či sú alebo 
nie sú zmluvnými stranami dohovoru alebo 
či sa na týchto postupoch zúčastňujú. 
Členské štáty by mali mať možnosť účtovať 
správne poplatky na krytie svojich nákladov 
súvisiacich s uplatňovaním tohto postupu.

v dohovore, t. j. ako pesticídy alebo 
chemikálie na priemyselné použitie. Okrem 
toho by sa rovnaké pravidlá mali vzťahovať 
aj na chemikálie podliehajúce 
medzinárodnému PIC postupu. Tento postup 
oznamovania vývozu by sa mal uplatňovať 
na vývoz zo Spoločenstva do všetkých 
tretích krajín bez ohľadu na to, či sú alebo 
nie sú zmluvnými stranami dohovoru alebo 
či sa na týchto postupoch zúčastňujú. 
Členské štáty by mali mať možnosť účtovať 
správne poplatky na krytie svojich nákladov 
súvisiacich s uplatňovaním tohto postupu.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 14, ktorý stanovuje vývozné oznámenie pre výrobky obsahujúce látky 
vymenované v častiach 2 a 3 prílohy I, sa dopĺňa odkaz na výrobky s cieľom zosúladiť 
odôvodnenia s ustanoveniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 21

(21) Na Komisiu by sa v prvom rade mala 
delegovať právomoc prijímať opatrenia 
zamerané na dopĺňanie ďalších chemikálií 
do prílohy I a dopĺňanie chemikálií, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004, do 
prílohy V. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené na 
dopĺňanie tohto nariadenia o také nové 
prvky, ktoré nemajú zásadný charakter, mali 
by sa prijať podľa regulačného postupu 
s kontrolou ustanoveného v článku 5a
rozhodnutia 1999/468/ES,

(21) Na Komisiu by sa v prvom rade mala 
delegovať právomoc prijímať opatrenia 
zamerané na dopĺňanie ďalších chemikálií 
do prílohy I a dopĺňanie chemikálií, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004, do 
prílohy V a na úpravu príloh I až VI. 
Keďže tieto opatrenia majú všeobecný 
rozsah pôsobnosti a sú určené na dopĺňanie 
tohto nariadenia o také nové prvky, ktoré 
nemajú zásadný charakter, mali by sa prijať 
podľa regulačného postupu s kontrolou 
ustanoveného v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES,

Or. en
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Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 5 spravodajcu.

Odôvodnenie uvádzajúce oblasti, v ktorých sa uplatňuje nový regulačný postup s kontrolou, 
musí odzrkadľovať ustanovenia. Pretože spravodajca správne navrhuje rozšíriť uplatňovanie 
regulačného postupu s kontrolou z článku 22 na úpravy všetkých príloh, v súlade s tým treba 
pozmeniť  zodpovedajúce odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 odsek 2 písmeno i

(i) chemikálie v množstvách, pri ktorých nie 
je pravdepodobné, že by mali účinok na 
zdravie ľudí alebo životné prostredie, 
no v žiadnom prípade nie viac ako 10 kg za 
predpokladu, že sa dovážajú na účely 
výskumu alebo analýzy.

(i) chemikálie v množstvách, pri ktorých nie 
je pravdepodobné, že by mali účinok na 
zdravie ľudí (najmä detí, tehotných žien, 
plodov, dojčiat, starých ľudí a 
rekonvalescentov) a zdravie zvierat alebo 
životné prostredie, no v žiadnom prípade nie 
viac ako 10 kg za predpokladu, že sa 
dovážajú na účely výskumu, analýzy a 
vývoja.

Or. pl

Odôvodnenie

Okrem toho, že chemikálie majú nepriaznivý účinok na zdravie ľudí a zvierat, môžu 
predstavovať priame a nepriame nebezpečenstvo. Začlenenie tehotných a dojčiacich žien, 
detí, dojčiat, plodov a rekonvalescentov je veľmi dôležité z hľadiska zdravia týchto skupín, 
ktoré by mali mať možnosť žiť v čistom životnom prostredí bez prítomnosti nebezpečných 
chemikálií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 bod 1 úvodná časť

(1) „chemikália“ je látka v zmysle smernice 
67/548/EHS, či už ide o látku samotnú, 
alebo o súčasť prípravku, alebo o prípravok, 
pričom táto látka alebo prípravok boli buď 
vyrobené alebo získané z prírody, 
s výnimkou živých organizmov, a ktorá patrí 

(1) „chemikália“ je chemická látka v zmysle 
smernice 67/548/EHS, či už ide o látku 
samotnú, alebo o súčasť prípravku, alebo 
o prípravok, pričom táto látka alebo 
prípravok boli získané výrobným postupom 
alebo z prírody, s výnimkou živých 
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do niektorej z týchto kategórii: organizmov, a ktorá patrí do niektorej z 
týchto kategórii:

Or. pl

Odôvodnenie

Jasnejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 bod 2

(2) „prípravok“ je zmes alebo roztok 
pozostávajúci z dvoch alebo viacerých látok;

(2) „prípravok“ je zmes alebo roztok 
pozostávajúci z najmenej dvoch alebo 
viacerých chemických látok, ak prípravok, 
tak ako je vymedzený v smernici 
1999/45/ES, podlieha z dôvodu prítomnosti 
niektorej z týchto látok povinnému 
označovaniu v zmysle právnych predpisov 
Spoločenstva; 

Or. pl

Odôvodnenie

Prípravky v podobe zmesí alebo roztokov by mali podliehať povinnému označovaniu z 
bezpečnostných dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 3 odsek 3

(3) „výrobok“ je konečný produkt 
obsahujúci chemikáliu, ktorej použitie 
v tomto konkrétnom výrobku bolo zakázané 
alebo prísne obmedzené právnymi 
predpismi Spoločenstva;

(3) „výrobok“ je predmet, ktorý počas 
výroby dostáva konkrétny tvar, povrch 
alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu 
vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie;

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem výrobok by sa mal vymedziť všeobecne, a nie v súvislosti so zákazmi a obmedzeniami, 
aby bola možná špecifikácia ustanoveniami v článku 14 a zamedzilo sa ich opakovaniu. 
Vymedzenie pojmu výrobok by sa malo zhodovať s vymedzením prijatým v nariadení REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3 bod 13

(13) „veľmi nebezpečný pesticídny 
prípravok“ je chemikália vyvinutá na 
použitie ako pesticíd, ktorá má pri dodržaní 
podmienok použitia veľmi nepriaznivé 
účinky na zdravie alebo životné prostredie 
krátko po jednorazovom alebo opakovanom 
vystavení jej účinkom;

(13) „veľmi nebezpečný pesticídny 
prípravok“ je chemikália vyvinutá na 
použitie ako pesticíd, ktorá má pri dodržaní 
podmienok použitia negatívne účinky na 
zdravie ľudí alebo zvierat a životné 
prostredie krátko po jednorazovom alebo 
opakovanom vystavení jej účinkom;

Or. pl

Odôvodnenie

Pesticídy majú veľmi negatívne účinky na zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie krátko po 
jednorazovom alebo opakovanom vystavení ich účinkom (priama expozícia) alebo po dlhšom 
období (nepriama expozícia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 odsek 2 pododsek 4

Každé oznámenie vývozu sa zaregistruje 
v databáze Komisie a v rámci tejto databázy 
sa mu pridelí referenčné číslo; aktualizovaný 
zoznam príslušných chemikálií, 
dovážajúcich zmluvných strán a iných krajín 
za príslušný kalendárny rok sa sprístupní
verejnosti a v prípade potreby sa zašle 
povereným národným orgánom členských 
štátov.

Každé oznámenie vývozu sa zaregistruje 
v databáze Komisie a v rámci tejto databázy 
sa mu pridelí referenčné číslo; aktualizovaný 
zoznam príslušných chemikálií, údaj o 
vývozcovi, členskom štáte vývozcu, 
vyvážané množstvá a dovážajúce zmluvné 
strany a iné krajiny za príslušný kalendárny 
rok sa sprístupnia verejnosti 
prostredníctvom internetu a v prípade 
potreby sa zašlú povereným národným 
orgánom členských štátov. Komisia 
každoročne zasiela vývozné oznámenia 
všetkých vývozcov určitej chemickej látky 
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dovážajúcej krajine. 

Or. en

Odôvodnenie

Obchod so zakázanými alebo prísne obmedzenými chemikáliami by sa mal uskutočňovať len 
za transparentných podmienok. Transparentnosť je nevyhnutnou podmienkou (sine qua non) 
toho, aby mohli dovážajúce krajiny, odvetvie a verejné záujmové skupiny nájsť vhodné 
alternatívy. 

Len ťažko sa dá pochopiť, prečo chce Komisia oznamovať dovážajúcej krajine len prvého
vývozcu chemikálie v každom kalendárnom roku (pozri odôvodnenie na strane 8), a nie 
všetkých vývozcov. Pre dovážajúcu krajinu je dôležité poznať všetkých vývozcov, ktorí do nej 
vyvážajú zakázané alebo prísne obmedzené chemikálie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 9 odsek 1 pododsek 1

1. Každý vývozca látok uvedených 
v prílohe I alebo prípravkov obsahujúcich 
takéto látky v koncentrácii, ktorá by bez 
ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných 
látok mohla odôvodňovať povinné 
označovanie podľa smernice 1999/45/ES, 
informuje v prvom štvrťroku každého roka 
poverený národný orgán svojho členského 
štátu o množstve chemikálie vo forme látky 
samotnej aj vo forme súčasti prípravkov, 
ktoré bolo počas predchádzajúceho roka 
dodané do každej zmluvnej strany alebo inej 
krajiny. Tieto informácie sa poskytnú spolu 
so zoznamom mien/názvov a adries 
všetkých dovozcov, ktorým bola chemikália 
v danom období dodaná.

1. Každý vývozca látok uvedených 
v prílohe I alebo prípravkov obsahujúcich 
takéto látky v koncentrácii, ktorá by bez 
ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných 
látok mohla odôvodňovať povinné 
označovanie podľa smernice 1999/45/ES, 
informuje v prvom štvrťroku každého roka 
poverený národný orgán svojho členského 
štátu o množstve chemikálie vo forme látky 
samotnej aj vo forme súčasti prípravkov 
alebo výrobkov, ktoré bolo počas 
predchádzajúceho roka dodané do každej 
zmluvnej strany alebo inej krajiny. Tieto 
informácie sa poskytnú spolu so zoznamom 
mien/názvov a adries všetkých dovozcov, 
ktorým bola chemikália v danom období 
dodaná.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky obsahujúce látky uvedené v častiach 2 a 3 prílohy I vyžadujú vývozné oznámenie 
podľa článku 14 ods. 1 práve tak, ako sa to vyžaduje od látok a prípravkov. Ustanovenie o 
informáciách týkajúcich sa obchodu s chemikáliami musí preto zahŕňať aj výrobky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 9 odsek 3

3. Každý členský štát poskytne Komisii 
každý rok súhrnné informácie v súlade 
s prílohou IV. Komisia zhrnie tieto 
informácie na úrovni Spoločenstva 
a sprístupní údaje, ktoré nemajú dôverný 
charakter vo svojej databáze 
prostredníctvom internetu.

3. Každý členský štát poskytne Komisii 
každý rok informácie v súlade s prílohou IV. 
Komisia zostaví tieto informácie na úrovni 
Spoločenstva a sprístupní údaje, ktoré 
nemajú dôverný charakter vo svojej 
databáze / na svojej internetovej stránke v 
členení podľa členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Obchod so zakázanými alebo prísne obmedzenými chemikáliami by sa mal uskutočňovať len 
za transparentných podmienok. Transparentnosť je nevyhnutnou podmienkou (sine qua non) 
toho, aby mohli dovážajúce krajiny, odvetvie a verejné záujmové skupiny nájsť vhodné 
alternatívy. Informácie musia byť dostupné ako také, a nie v agregovanej alebo súhrnnej 
forme, čo by viedlo k strate informácií. Z dôvodu jasnosti by mali byť informácie uvedené 
podľa členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 10 odsek 4 pododsek 2

V prípade, že chemikália spĺňa podmienky 
na PIC oznamovanie, ale informácie nie sú 
dostatočné na to, aby spĺňali požiadavky 
prílohy II, uvedení vývozcovia a/alebo 
dovozcovia na požiadanie Komisie poskytnú 
všetky podstatné informácie, ktoré majú 
k dispozícii, vrátane informácií z iných 
národných alebo medzinárodných 
programov na kontrolu chemikálií.

V prípade, že chemikália spĺňa podmienky 
na PIC oznamovanie, ale informácie nie sú 
dostatočné na to, aby spĺňali požiadavky 
prílohy II, uvedení vývozcovia a/alebo 
dovozcovia na požiadanie Komisie poskytnú 
všetky podstatné informácie, ktoré majú 
k dispozícii, vrátane informácií z iných 
národných alebo medzinárodných 
programov na kontrolu chemikálií do 60 dní.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem ostatných požiadaviek prílohy II je potrebný termín na poskytovanie informácií, aby sa 
tým oznámenia zbytočne neodďaľovali.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 13 odsek 1

1. Komisia bezodkladne zašle členským 
štátom a európskym priemyselným 
združeniam informácie doručené od 
sekretariátu, či už formou obežníkov alebo 
inou formou, ktoré sa týkajú chemikálií, 
ktoré podliehajú PIC postupu, ako aj 
rozhodnutí dovážajúcich zmluvných strán 
o dovozných podmienkach pre tieto 
chemikálie. Členským štátom zašle 
bezodkladne aj informácie o všetkých 
prípadoch nezaslania odpovede. Komisia 
pridelí všetkým dovozným rozhodnutiam 
referenčné číslo a uchováva všetky 
informácie o nich vo svojej databáze, ktorá 
je verejne dostupná na internete, a dá 
informácie k dispozícií každému, kto o ne 
požiada.

1. Komisia bezodkladne zašle členským 
štátom, európskym priemyselným 
združeniam a nevládnym organizáciám,
ktoré o to prejavia záujem, informácie 
doručené od sekretariátu, či už formou 
obežníkov alebo inou formou, ktoré sa 
týkajú chemikálií, ktoré podliehajú PIC 
postupu, ako aj rozhodnutí dovážajúcich 
zmluvných strán o dovozných podmienkach 
pre tieto chemikálie. Členským štátom zašle 
bezodkladne aj informácie o všetkých 
prípadoch nezaslania odpovede. Komisia 
pridelí všetkým dovozným rozhodnutiam 
referenčné číslo a uchováva všetky 
informácie o nich vo svojej databáze, ktorá 
je verejne dostupná na internete, a dá
informácie k dispozícií každému, kto o ne 
požiada.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné informácie by sa nemali zasielať len členským štátom a európskym priemyselným 
združeniam, ale aj nevládnym organizáciám. Aby sa príslušné priemyselné združenia a 
nevládne organizácie dali identifikovať, mali by prejaviť záujem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frieda Brepoels 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 13 odsek 7 úvodná časť

7. Poverený národný orgán vývozcu môže 
po porade s Komisiou rozhodnúť, že vývoz 
sa môže uskutočniť, pokiaľ napriek 
všetkému úsiliu nebola odpoveď na žiadosť 
o výslovný súhlas podľa odseku 6 písm. a) 
doručená v rámci týchto lehôt: 

7. V prípade látok uvedených v časti 2 
prílohy I môže poverený národný orgán 
vývozcu po porade s Komisiou rozhodnúť, 
že vývoz sa môže uskutočniť, pokiaľ napriek 
všetkému úsiliu nebola odpoveď na žiadosť 
o výslovný súhlas podľa odseku 6 písm. a) 
doručená v rámci týchto lehôt:
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Or. en

Odôvodnenie

V časti 2 prílohy I sú uvedené látky, ktoré nepodliehajú postupu PIC, v EÚ sú však obmedzené 
alebo dokonca zakázané.  Pretože nie sú súčasťou rotterdamského dohovoru, žiadosť o 
udelenie výslovného súhlasu zostáva u týchto látok  veľmi často bez odpovede. Pre poverené 
národné orgány je to časovo veľmi náročné a vážne to ohrozuje konkurencieschopnosť 
vývozcov. Táto výnimka preto umožňuje, aby sa k týmto látkam pristupovalo pružnejšie, 
zostáva však v súlade s rotterdamským dohovorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 14 odsek 2

2. Chemikálie a výrobky, ktorých použitie je 
v Spoločenstve zakázané z dôvodu ochrany 
zdravia ľudí alebo životného prostredia 
a ktoré sú uvedené v prílohe V, sa nesmú 
vyvážať.

2. Chemikálie a výrobky, ktorých použitie je 
v Spoločenstve zakázané z dôvodu  
priameho a nepriameho nebezpečenstva pre
zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie 
a ktoré sú uvedené v prílohe V, sa nesmú 
vyvážať.

Or. pl

Odôvodnenie

Zdraviu ľudí a zvierat a životnému prostrediu je potrebné priradiť väčší význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 18 odsek 1a (nový)

Komisia sprístupní všetky informácie o 
pokutách vo svojej databáze, verejne 
dostupnej na internete, a na požiadanie 
poskytne každému informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Obchod so zakázanými alebo prísne obmedzenými chemikáliami by sa mal uskutočňovať len 
za transparentných podmienok. Preto by mali byť informácie o pokutách prístupné verejnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 19 odsek 3 písmeno a)

(a) informácie uvedené v prílohe II 
a prílohe III; 

(a) informácie uvedené v prílohe II , III a 
IV;

Or. en

Odôvodnenie

Obchod so zakázanými alebo prísne obmedzenými chemikáliami by sa mal uskutočňovať len 
za transparentných podmienok. Preto by sa informácie o obchode s chemikáliami uvedené v 
prílohe IV mali považovať za informácie nedôverného charakteru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 19 odsek 3 písmeno fa) (nové)

(fa) informácie o zaobchádzaní s obalom po 
vyprázdnení chemikálie.

Or. pl

Odôvodnenie

Z dôvodu priameho nebezpečenstva pre zdravie a životné prostredie sú informácie o tom, ako 
treba zaobchádzať s obalom po vyprázdnení chemikálie, pre používateľov veľmi dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I časť 1 nové údaje

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

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

Cadusafos + 95465-99-9 nedost. 2930 90 85 p(1) b
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Karbaryl +* 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-
p(2)

b–b

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

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

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

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

Dimetenamid + 87674-68-8 nedost. 2934 99 90 p(1) b

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

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

Haloxyfop-R + 
*
(Haloxyfop-P-
metylester) 

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

nedost.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

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

Oxydemetón-
metyl +

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

Perfluórooktán
sulfonáty
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
kovová soľ (O-
M+), halid, 
amid, a iné 
deriváty 
vrátane 
polymérov)**

1763-23-1
2795-39-3
a iné

nedost. 2904 90 20
2904 90 20
a iné

i(1) sr 

Fosalón + 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 

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

b-b

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

*Začne sa uplatňovať od 19. decembra 2007.
**Začne sa uplatňovať od 27. júna 2008.
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Odôvodnenie

Príloha I tohto nariadenia by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby zohľadnila regulačné 
opatrenia týkajúce sa určitých chemikálií, ktoré sa prijali v súlade so smernicou 76/769/EHS 
vzťahujúcou sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok 
a prípravkov, smernicou 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, 
smernicou 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ďalšími právnymi predpismi 
Spoločenstva. Tieto chemikálie sa musia doplniť do existujúceho nariadenia 304/2003 
prostredníctvom komitologického rozhodnutia (ktoré sa má prijať tento rok).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I časť 2 nové údaje

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

Cadusafos 95465-99-9 nedost. 2930 90 85 p b

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

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

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

Dimetenamid 87674-68-8 nedost. 2934 99 90 p b

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
metylester)

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

nedost.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemetón-
metyl

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

Perfluóroktán 
sulfonáty
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, kovová 
soľ (O-M+), 
halid, amid, a 
iné deriváty 
vrátane 
polymérov)

1763-23-1
2795-39-3
a iné

nedost. 2904 90 20
2904 90 20
a iné

i sr

Fosalón 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b
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Tiodikarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p b

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

Or. en

Odôvodnenie

Príloha I tohto nariadenia tak by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby zohľadnila regulačné 
opatrenia týkajúce sa určitých chemikálií, ktoré sa prijali v súlade so smernicou 76/769/EHS 
vzťahujúcou sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok 
a prípravkov, smernicou 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, 
smernicou 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ďalšími právnymi predpismi 
Spoločenstva. Tieto chemikálie sa musia doplniť do existujúceho nariadenia 304/2003 
prostredníctvom komitologického rozhodnutia (ktoré sa má prijať tento rok).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha II odsek 2 písmeno d) bod ii zarážka 2a (nová)

- alternatívne látky, prípravky alebo 
výrobky.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o alternatívach by sa nemali obmedzovať na stratégie integrovanej ochrany proti 
škodcom a priemyselné postupy a procesy, mali by zahŕňať aj alternatívne látky, prípravky 
alebo výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha III odsek 2a (nový)

2a. Identifikácia výrobku, ktorý sa má 
vyviezť:
(a) obchodný názov a označenie výrobku;

(b) pre každú látku uvedenú v prílohe I 
percentuálny podiel a podrobné údaje 
uvedené v bode 1.
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Odôvodnenie

Výrobky obsahujúce látky uvedené v častiach 2 a 3 prílohy I vyžadujú vývozné oznámenie 
podľa článku 14 ods. 1 práve tak, ako sa to vyžaduje od látok a prípravkov. Výrobky musia 
byť uvedené vo formulári vývozného oznámenia, aby sa tým splnili požiadavky článku 14 
(vývozné oznámenie pre určité výrobky).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha IV odsek 1

1. Súhrn množstiev chemikálií (vo forme 
látok alebo prípravkov) patriacich do 
prílohy I a vyvezených v predchádzajúcom 
roku.

1. Súhrn množstiev chemikálií (vo forme 
látok, prípravkov a výrobkov) patriacich do 
prílohy I a vyvezených v predchádzajúcom 
roku.

(a) Rok vývozu a. Rok vývozu
(b) Tabuľka obsahujúca súhrn množstiev 
vyvezených chemikálií (vo forme látok 
a prípravkov), ako je uvedená nižšie.

b. Tabuľka obsahujúca súhrn množstiev 
vyvezených chemikálií (vo forme látok,
prípravkov a výrobkov), ako je uvedená 
nižšie.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky obsahujúce látky uvedené v častiach 2 a 3 prílohy I vyžadujú vývozné oznámenie 
podľa článku 14 ods. 1 práve tak, ako sa to vyžaduje od látok a prípravkov. Z dôvodu súladu 
by mal preto poverený národný orgán poskytnúť Komisii aj informácie o vývoze takýchto 
výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha IV odsek 2a (nový)

2a. Zoznam vývozcov

Chemikália Vývozca alebo vyvážajúca 
spoločnosť

Adresa a iné podstatné 
identifikačné údaje vývozcu 
alebo vyvážajúcej spoločnosti

Or. en
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Odôvodnenie

Obchod so zakázanými alebo prísne obmedzenými chemikáliami by sa mal uskutočňovať len 
za transparentných podmienok. Podobne ako zoznam dovozcov v prílohe IV by sa mal 
uvádzať aj zoznam vývozcov.
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