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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 6

(6) Za izvoz nevarnih kemikalij, ki so v 
Skupnosti prepovedane ali je njihova 
uporaba strogo omejena, mora še naprej 
veljati skupni postopek obveščanja o izvozu. 
Zato morajo za nevarne kemikalije, bodisi v 
obliki same snovi ali v obliki pripravka, ki 
jih je Skupnost glede na njihovo uporabo kot 
fitofarmacevtska sredstva, kot druge oblike 
pesticidov ali kot industrijske kemikalije, 
namenjene za uporabo strokovnjakom ali 
javnosti, prepovedala ali strogo omejila 
njihovo uporabo, veljati podobna pravila 
obveščanja o izvozu, kakor se uporabljajo za 
takšne kemikalije, kadar so prepovedane ali 
je njihova uporaba strogo omejena v okviru 
ene ali obeh skupin uporabe iz Konvencije, 
in sicer kot pesticidi ali kemikalije za 
industrijsko uporabo. Enaka pravila morajo 

(6) Za izvoz nevarnih kemikalij, ki so v 
Skupnosti prepovedane ali je njihova 
uporaba strogo omejena, mora še naprej 
veljati skupni postopek obveščanja o izvozu. 
Zato morajo za nevarne kemikalije, bodisi v 
obliki same snovi bodisi v obliki pripravka 
ali v nekem izdelku, ki jih je Skupnost glede 
na njihovo uporabo kot fitofarmacevtska 
sredstva, kot druge oblike pesticidov ali kot 
industrijske kemikalije, namenjene za 
uporabo strokovnjakom ali javnosti, 
prepovedala ali strogo omejila njihovo 
uporabo, veljati podobna pravila obveščanja 
o izvozu, kakor se uporabljajo za takšne 
kemikalije, kadar so prepovedane ali je 
njihova uporaba strogo omejena v okviru 
ene ali več skupin uporabe iz Konvencije, in 
sicer kot pesticidi ali kemikalije za 
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veljati tudi za kemikalije, za katere velja 
mednarodni postopek PIC. Ta postopek 
obveščanja o izvozu je treba uporabljati za 
izvoz Skupnosti v vse tretje države, ne glede 
na to, ali so pogodbenice Konvencije ali 
sodelujejo pri njenih postopkih. Državam 
članicam se dovoli zaračunavanje upravnih 
taks, s katerimi pokrivajo svoje stroške pri 
izvajanju tega postopka.

industrijsko uporabo. Enaka pravila morajo 
veljati tudi za kemikalije, za katere velja 
mednarodni postopek PIC. Ta postopek 
obveščanja o izvozu je treba uporabljati za 
izvoz Skupnosti v vse tretje države, ne glede 
na to, ali so pogodbenice Konvencije ali 
sodelujejo pri njenih določbah. Državam 
članicam se dovoli zaračunavanje upravnih 
taks, s katerimi pokrivajo svoje stroške pri 
izvajanju tega postopka.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na „izdelke” je v skladu s členom 14, v katerem je predvideno obveščanje o 
izdelkih, ki vsebujejo snovi iz drugega in tretjega dela priloge I, in se dodaja zaradi 
uskladitve uvodnih izjav z zavezujočimi klavzulami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 21

(21) Komisiji je treba zlasti podeliti 
pooblastilo za sprejetje ukrepov za 
vključitev nadaljnjih kemikalij v Prilogo I in 
kemikalij, ki so premet Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 v 
Prilogo V. Ker imajo navedeni ukrepi 
splošen obseg in je njihov namen dopolniti 
navedeno uredbo z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, morajo biti sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
podrobnim pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/EC –

(21) Komisiji je treba zlasti podeliti 
pooblastilo za sprejetje ukrepov za 
vključitev nadaljnjih kemikalij v Prilogo I in 
kemikalij, ki so predmet Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 v 
Prilogo V, in za spremembe prilog od I do 
VI. Ker imajo navedeni ukrepi splošen 
obseg in je njihov namen dopolniti navedeno 
uredbo z dodajanjem novih nebistvenih 
določb, morajo biti sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/EC –

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je povezana s predlogom spremembe 5 poročevalca.

V uvodni izjavi, v kateri so našteta področja, za katera velja novi regulativni postopek s 
pregledom, se morajo odražati zavezujoče klavzule. Kot je poročevalec povsem pravilno 
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predlagal, da bi novi regulativni postopek s pregledom v členu 22 uporabili za spremembe 
vseh prilog, je treba uvodno izjavo, ki se na to nanaša, ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 15
Člen 2, odstavek 2, točka (i)

(i) kemikalije v količinah, za katere ni 
verjetno, da bi vplivale na zdravje ljudi ali
na okolje, v nobenem primeru pa ne v 
količinah, večjih od 10 kg, če se uvozijo za 
namene raziskave ali analize.

(i) kemikalije v količinah, za katere ni 
verjetno, da bi imele kakršen koli učinek na 
zdravje ljudi (zlasti zdravje otrok, nosečnic, 
plodov, dojenčkov, starejših oseb in 
rekonvalescentov) in zdravje živali ter na 
okolje, v nobenem primeru pa ne v 
količinah, večjih od 10 kg, če se uvozijo za 
namene raziskave, analize in razvoja.

Or. pl

Obrazložitev

Poleg tega, da lahko kemikalije škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in živali, so lahko tudi 
posredno in neposredno nevarne. Vključitev nosečnic in doječih mater, otrok, dojenčkov, 
plodov in rekonvalescentov je izjemno pomembna za zdravje teh ljudi, ki bi morali imeti 
možnost živeti v zdravem okolju brez nevarnih kemikalij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 16
Člen 3, točka 1, uvodni del

(1) „kemikalija“ pomeni snov, kakor je 
opredeljena v Direktivi 67/548/EGS, bodisi 
sama ali v obliki pripravka, proizvedena ali
pridobljena iz narave, vendar ne vključuje 
živih organizmov, ki spada v dve skupini:

(1) „kemikalija“ pomeni kemično snov, 
kakor je opredeljena v Direktivi 
67/548/EGS, bodisi sama ali v pripravku, ali
v obliki pripravka, ki se pridobi v 
proizvodnem postopku ali iz narave, vendar 
ne vključuje živih organizmov, ki spada v 
dve skupini:

Or. pl

Obrazložitev

Jasnejši zapis.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 17
Člen 3, točka 2

(2) „pripravek“ pomeni zmes ali raztopino, 
sestavljeno iz dveh ali več snovi;

(2) "pripravek" pomeni zmes ali raztopino, 
sestavljeno iz vsaj dveh ali več kemičnih
snovi, če za pripravek, kot je opredeljen v 
Direktivi 1999/45/ES, po zakonodaji 
Skupnosti velja obvezno označevanje zaradi 
prisotnosti katere koli teh snovi;

Or. pl

Obrazložitev

Kot za zmesi ali raztopine, sestavljene iz kemičnih snovi, bi moralo za pripravke iz varnostih 
razlogov veljati obvezno označevanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 18
Člen 3, odstavek 3

(3) „izdelek“ pomeni končni proizvod, ki 
vsebuje ali vključuje kemikalijo, katere 
uporabo je zakonodaja Skupnosti v tem 
določenem proizvodu prepovedala ali 
strogo omejila; 

(3) „izdelek” pomeni predmet, ki med 
proizvodnjo dobi posebno obliko ali 
površino, ki bolj določa njegovo funkcijo 
kot njegova kemična sestava;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „izdelek” je treba opredeliti splošno in ne v povezavi s prepovedmi ali omejitvami, zato 
da se omogoči podrobnejši opis v določbah člena 14 in zapiše le potrebno. Opredelitev izraza 
„izdelek” bi morala biti taka, kot je bila sprejeta v uredbi REACH.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 19
Člen 3, točka 13



AM\684920SL.doc 5/14 PE394.050v01-00

SL

(13) „zelo nevarna oblika pesticidnega 
pripravka“ pomeni kemikalijo, pripravljeno 
za pesticidno uporabo, z zelo nevarnimi 
učinki na zdravje ljudi in okolje, ki se po 
enkratni ali večkratni izpostavljenosti v 
pogojih uporabe lahko opazijo v kratkem 
času;

(13) „zelo nevarna oblika pesticidnega 
pripravka“ pomeni kemikalijo, pripravljeno 
za pesticidno uporabo, ki ima škodljiv vpliv 
na zdravje ljudi in živali ter na okolje, kar
se v kratkem času pokaže po enkratni ali 
večkratni izpostavljenosti v pogojih uporabe;

Or. pl

Obrazložitev

Pesticidi izjemno škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in živali ter na okolje, kar se pokaže v 
kratkem času po enkratni ali večkratni izpostavljenosti (neposredni izpostavljenosti) ali po 
daljšem obdobju (posredni izpostavljenosti).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 20
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 4

Vsako obvestilo o izvozu se vnese v zbirko 
podatkov pri Komisiji in dodeli se mu 
referenčna številka, javnosti pa je na voljo 
posodobljen seznam zadevnih kemikalij ter 
pogodbenic uvoznic in drugih držav za 
vsako koledarsko leto, ki se pošlje 
imenovanim nacionalnim organom držav 
članic, kakor je primerno.

Vsako obvestilo o izvozu se vnese v zbirko 
podatkov pri Komisiji, javnosti pa da prek 
interneta na voljo posodobljen seznam 
zadevnih kemikalij, izvoznika, države 
članice izvoznika, izvoženih količin ter 
pogodbenic uvoznic in drugih držav za 
vsako koledarsko leto, ki se pošlje 
imenovanim nacionalnim organom držav 
članic, kakor je primerno. Komisija 
obvestila o izvozu vseh izvoznikov neke 
kemikalije vsako leto pošlje državam 
uvoznicam. 

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje s kemikalijami, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena, bi se moralo 
odvijati v preglednih okoliščinah. Preglednost je nujno potrebna, da se državam uvoznicam, 
industriji in skupinam, ki delujejo v javnem interesu, omogoči iskanje drugačnih možnosti. 

Težko je razumeti, zakaj bi hotela Komisija v vsakem koledarskem letu obveščati državo 
uvoznico samo o prvem, ne pa o vseh izvoznikih (glej obrazložitev, stran 8). Za državo 
uvoznico je pomembno, da je seznanjena z vsemi izvozniki, ki na njeno ozemlje izvažajo 
kemikalije, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 21
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1

1. Vsak izvoznik snovi iz Priloge I ali 
pripravkov, ki vsebujejo te snovi v 
koncentraciji, ki bi lahko sprožila obveznosti 
glede označevanja v okviru Direktive 
199/45/ES, ne glede na to, ali so prisotne 
katere koli druge snovi, v prvem četrtletju 
vsakega leta imenovani nacionalni organ 
svoje države članice obvesti o količini 
kemikalije, v obliki snovi ali kot sestavina 
pripravkov, posredovane posameznim 
pogodbenicam ali drugim državam v 
predhodnem letu. Te informacije se 
navedejo skupaj s seznamom imen in 
naslovov posameznih uvoznikov, katerim so 
bile v tem času poslane pošiljke.

1. Vsak izvoznik snovi iz Priloge I ali 
pripravkov, ki vsebujejo te snovi v 
koncentraciji, ki bi lahko sprožila obveznosti 
glede označevanja v okviru Direktive 
199/45/ES, ne glede na to, ali so prisotne 
katere koli druge snovi, v prvem četrtletju 
vsakega leta imenovani nacionalni organ 
svoje države članice obvesti o količini 
kemikalije, v obliki snovi ali kot sestavina 
pripravkov ali izdelkov, posredovane 
posameznim pogodbenicam ali drugim 
državam v predhodnem letu. Te informacije 
se navedejo skupaj s seznamom imen in 
naslovov posameznih uvoznikov, katerim so 
bile v tem času poslane pošiljke.

Or. en

Obrazložitev

Za „izdelke”, ki vsebujejo snovi, naštete v drugem in tretjem delu priloge I, je tako kot za 
snovi in pripravke potrebno obvestilo o izvozu v skladu s členom 14(1). Zato mora določba o 
obveščanju o trgovanju s kemikalijami obsegati tudi izdelke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 22
Člen 9, odstavek 3

3. Vsaka država članica Komisiji vsako leto 
zagotovi zbirne informacije v skladu s 
Prilogo IV. Komisija povzame te informacije 
na ravni Skupnosti in da nezaupne
informacije na voljo javnosti v svoji zbirki 
podatkov na internetu.

3. Vsaka država članica Komisiji vsako leto 
zagotovi informacije v skladu s Prilogo IV. 
Komisija zbere te informacije na ravni 
Skupnosti in da po državah razporejene
informacije, ki niso zaupne, na voljo javnosti 
v svoji zbirki podatkov/na internetu.

Or. en
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Obrazložitev

Trgovanje s kemikalijami, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena, bi se moralo 
odvijati v preglednih okoliščinah. Preglednost je nujno potrebna, da se državam uvoznicam, 
industriji in skupinam, ki delujejo v javnem interesu, omogoči iskanje drugačnih možnosti. 
Informacija mora biti na voljo kot taka, ne pa v strnjeni obliki ali kot povzetek, ki vodi v 
izgubo informacij. Zaradi jasnosti morajo biti informacije razporejene po državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 23
Člen 10, odstavek 4, pododstavek 2

Če kemikalija izpolnjuje pogoje za 
obveščanje PIC, vendar zaradi nepopolnosti 
informacij ne morejo biti izpolnjene zahteve 
iz Priloge II, nekateri izvozniki ali uvozniki 
na zahtevo Komisije zagotovijo vse ustrezne 
informacije, ki so jim na voljo, vključno s
tistimi iz drugih nacionalnih ali 
mednarodnih programov za nadzorovanje 
kemikalij.

Če kemikalija izpolnjuje pogoje za 
obveščanje PIC, vendar zaradi nepopolnosti 
informacij ne morejo biti izpolnjene zahteve 
iz Priloge II, nekateri izvozniki ali uvozniki 
na zahtevo Komisije v 60 dneh zagotovijo 
vse ustrezne informacije, ki so jim na voljo, 
vključno s tistimi iz drugih nacionalnih ali 
mednarodnih programov za nadzorovanje 
kemikalij.

Or. en

Obrazložitev

Da ne bi pretirano odlašali z obveščanjem, je treba določiti rok, v katerem se zagotovijo 
informacije, ki so potrebne za izpolnitev zahtev iz priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 24
Člen 13, odstavek 1

1. Komisija informacije, ki jih prejme od 
sekretariata v obliki okrožnice ali drugače o 
kemikalijah, za katere velja postopek PIC, in 
odločitve pogodbenic uvoznic o uvoznih 
pogojih za te kemikalije, nemudoma 
posreduje državam članicam in evropskim 
industrijskim združenjem. Državam 
članicam prav tako nemudoma posreduje 
informacije o vseh primerih, ko ni sledil 
odgovor. Komisija hrani vse informacije o 

1. Komisija informacije, ki jih prejme od 
sekretariata v obliki okrožnice ali drugače o 
kemikalijah, za katere velja postopek PIC, in 
odločitve pogodbenic uvoznic o uvoznih 
pogojih za te kemikalije, nemudoma 
posreduje državam članicam in evropskim 
industrijskim združenjem ter nevladnim 
organizacijam, ki so izkazale zanimanje 
zanje. Državam članicam prav tako 
nemudoma posreduje informacije o vseh 
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uvoznih odločitvah, od katerih vsaki dodeli 
referenčno številko, v svoji zbirki podatkov, 
ki je javno dostopna na internetu, in jo 
vsakemu na zahtevo zagotovi.

primerih, ko ni sledil odgovor. Komisija 
hrani vse informacije o uvoznih odločitvah, 
ki jim dodeli referenčno številko, v svoji 
zbirki podatkov, ki je javno dostopna na 
internetu, in jo vsakemu na zahtevo 
zagotovi.

Or. en

Obrazložitev

Pomembnih informacij ne bi smeli pošiljati le državam članicam in evropskim industrijskim 
združenjem, ampak tudi nevladnim organizacijam. Da se ugotovi, kdo so prejemniki v 
industriji in nevladnih organizacijah, bi morali slednji izkazati svoj interes.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 25
Člen 13, odstavek 7, uvodni del

7. Imenovani nacionalni organ izvoznika 
lahko, v posvetovanju s Komisijo, odloči, da 
se izvoz lahko nadaljuje, kadar kljub vsem 
razumnim naporom odgovor na zahtevo za 
izrecno soglasje v skladu z odstavkom 6(a) 
ni prejet v obdobju naslednjih rokov: 

7. Za snovi iz drugega dela priloge I lahko 
imenovani nacionalni organ izvoznika, v 
posvetovanju s Komisijo, odloči, da se izvoz 
lahko nadaljuje, kadar kljub vsem razumnim 
naporom odgovor na zahtevo za izrecno 
soglasje v skladu z odstavkom 6(a) ni prejet 
v obdobju naslednjih rokov:

Or. en

Obrazložitev

V drugem delu priloge I so naštete snovi, ki še niso vključene v postopek soglasja po 
predhodnem obveščanju (PIC), katerih uporaba v EU pa je omejena ali celo prepovedana.  
Ker niso vključene v rotterdamsko konvencijo, ostaja zahteva po izrecnem soglasju za te snovi 
pogosto neizpolnjena. Za imenovane nacionalne organe je to delo zelo zamudno, hkrati pa 
resno ovira konkurenčnost izvoznika. Z navedenim odstopanjem naj bi te snovi obravnavali 
bolj prožno, vendar v skladu z rotterdamsko konvencijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 26
Člen 14, odstavek 2

2. Kemikalije in izdelki iz Priloge V, katerih 2. Kemikalije in izdelki iz Priloge V, katerih 
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uporaba je v Skupnosti zaradi varovanja 
zdravja ljudi in okolja prepovedana, se ne 
smejo izvažati.

uporaba je v Skupnosti zaradi neposrednih 
in posrednih nevarnosti za zdravje ljudi in 
živali ter za okolje prepovedana, se ne smejo 
izvažati.

Or. pl

Obrazložitev

Zdravju ljudi in živali ter okolju je treba pripisati večji pomen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 27
Člen 18, odstavek 1 a (novo)

Komisija hrani vse informacije o sankcijah 
v svoji zbirki podatkov, ki je javno dostopna 
na internetu, in te informacije na zahtevo 
zagotovi vsakomur.

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje s kemikalijami, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena, bi se moralo 
odvijati v preglednih okoliščinah. Zato morajo biti informacije o sankcijah javno dostopne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 28
Člen 19, odstavek 3, točka (a)

(a) podatki iz Priloge II in Priloge III; (a) podatki iz prilog II, III in IV;

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje s kemikalijami, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena, bi se moralo 
odvijati v preglednih okoliščinah. Zato bi morali informacije o trgovanju s kemikalijami iz 
priloge IV obravnavati kot informacije, ki niso zaupne.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 29
Člen 19, odstavek 3, točka (f a) (novo)

(fa) informacije o ravnanju z embalažo po 
odstranitvi kemikalij.

Or. pl

Obrazložitev

Zaradi neposredne nevarnosti za zdravje in okolje so informacije o ravnanju z embalažo, ki 
ne vsebuje več kemikalij, za uporabnike zelo pomembne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 30
Priloga I, del 1, novi vnosi

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

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

Kadusafos + 95465-99-9 ni podatkov 2930 90 85 p(1) p

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

p-p

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

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

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

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

Dimetenamid + 87674-68-8 ni podatkov 2934 99 90 p(1) p

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

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

Haloksifop-R + 
*

95977-29-0
(72619-32-

ni podatkov
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 

p(1) p
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(Haloksifop-P-
metil ester) 

0) 99)

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

Oksidemeton-
metil +

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

Perfluorooktan 
sulfonati
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
kovinska sol 
(O–M+), halid, 
amid in drugi 
derivati, 
vključno s 
polimeri)**

1763-23-1
2795-39-3
in druge

ni podatkov 2904 90 20
2904 90 20
in druge

i(1) so 

Fosalon + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) p

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

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

p-p

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

*Vnos začne veljati 19. decembra 2007.
**Vnos začne veljati 27. junija 2008.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko upoštevali ureditvene ukrepe, ki so bili za nekatere kemikalije sprejeti v skladu z 
direktivo 76/769/EGS v zvezi s trženjem in uporabo nekaterih nevarnih snovi in pripravkov, 
direktivo 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, direktivo 98/8/ES o 
dajanju biocidnih pripravkov v promet in drugo zakonodajo Skupnosti, je treba prilogo I te 
uredbe spremeniti. Te kemikalije je treba vključiti v obstoječo uredbo 304/2003 po sklepu 
komitologije (ki ga je treba sprejeti še letos).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 31
Priloga I, del 2, novi vnosi

Alaklor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p p
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Kadusafos 95465-99-9 ni podatkov 2930 90 85 p p

Karbaril 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p p

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

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

Dimetenamid 87674-68-8 ni podatkov 2934 99 90 p p

Haloksifop-R
(Haloksifop-P-
metil ester)

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

ni podatkov
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p p

Oksidemeton-
metil

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

Perfluorooktan 
sulfonati
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, kovinska 
sol (O-M+), 
halid, amid in 
drugi derivati, 
vključno s 
polimeri)

1763-23-1
2795-39-3
in druge

ni podatkov 2904 90 20
2904 90 20
in druge

i so

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

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

Triklorfon 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p p

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko upoštevali ureditvene ukrepe, ki so bili za nekatere kemikalije sprejeti v skladu z 
direktivo 76/769/EGS v zvezi s trženjem in uporabo nekaterih nevarnih snovi in pripravkov, 
direktivo 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, direktivo 98/8/ES o 
dajanju biocidnih pripravkov v promet in drugo zakonodajo Skupnosti, je treba prilogo I te 
uredbe spremeniti. Te kemikalije je treba vključiti v obstoječo uredbo 304/2003 po sklepu 
komitologije (ki ga je treba sprejeti še letos).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 32
Priloga II, odstavek 2, točka (d), točka (ii), alinea 2 a (novo)

- alternativne snovi, pripravki ali izdelki.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o drugačnih možnosti se ne bi smele omejevati na celostne strategije zatiranja 
škodljivcev ter industrijske prakse in postopke, ampak bi morale vključevati tudi alternativne 
snovi, pripravke ali izdelke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 33
Priloga III, odstavek 2 a (novo)

2a. Opis izdelka, ki se izvaža:
(a) trgovsko ime in označitev izdelka;
(b) za vsako snov iz priloge I odstotek in 
podatki, kot so našteti v točki 1.

Or. en

Obrazložitev

Za „izdelke”, ki vsebujejo snovi, naštete v drugem in tretjem delu priloge I, je tako kot za 
snovi in pripravke potrebno obvestilo o izvozu v skladu s členom 14(1). Da se omogoči 
izpolnitev zahtev iz člena 14 (obvestilo o izvozu za nekatere izdelke), je treba izdelke vključiti 
v obrazec za obveščanje o izvozu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 34
Priloga IV, odstavek 1

1. Podatek o količini kemikalij (v obliki 
snovi in pripravkov) iz Priloge I, izvoženih v 
predhodnem letu.

1. Podatek o količini kemikalij (v obliki 
snovi, pripravkov in izdelkov) iz Priloge I, 
izvoženih v predhodnem letu.

(a) Leto izvoza (a) Leto izvoza

(b) Tabela, v kateri so združene količine (b) Tabela, v kateri so združene količine 
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izvoženih kemikalij (v obliki snovi in
pripravkov), kot je prikazano spodaj.

izvoženih kemikalij (v obliki snovi,
pripravkov in izdelkov), kot je prikazano 
spodaj.

Or. en

Obrazložitev

Za „izdelke”, ki vsebujejo snovi, naštete v drugem in tretjem delu priloge I, je tako kot za 
snovi in pripravke potrebno obvestilo o izvozu v skladu s členom 14(1). Zato bi morali 
imenovani nacionalni organi zaradi doslednosti zagotavljati Komisiji tudi informacije o 
izvozu takih izdelkov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 35
Priloga IV, odstavek 2 a (novo)

2a. Seznam izvoznikov

Kemikalija Izvoznik ali izvozno podjetje Naslov in drugi ustrezni podatki 
o izvozniku ali izvoznem 
podjetju

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje s kemikalijami, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena, bi se moralo 
odvijati v preglednih okoliščinah. Po zgledu seznama uvoznikov v prilogi IV je treba sestaviti 
tudi seznam izvoznikov. 
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