
AM\684920SV.doc PE394.050v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

20.9.2007 PE394.050v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 13-35

Förslag till betänkande (PE392.247v01-00)
Johannes Blokland
Export och import av farliga kemikalier

Förslag till förordning (KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 13
Skäl 6

(6) Export av farliga kemikalier som är 
förbjudna eller underkastade stränga 
restriktioner i gemenskapen bör även 
fortsättningsvis omfattas av ett gemensamt 
exportanmälningsförfarande. Farliga 
kemikalier (oavsett om de förekommer som 
ett ämne för sig eller i en beredning) som är 
förbjudna eller underkastade stränga 
restriktioner i gemenskapen när de fungerar 
som växtskyddsmedel, andra 
bekämpningsmedel eller industrikemikalier 
och som är avsedda för yrkesmän eller 
allmänheten, bör därför omfattas av samma 
regler för exportanmälan som gäller för de 
farliga kemikalierna när de är förbjudna eller 
underkastade stränga restriktioner i någon av 
konventionens användningskategorier, dvs. 
vid användning som bekämpningsmedel 

(6) Export av farliga kemikalier som är 
förbjudna eller underkastade stränga 
restriktioner i gemenskapen bör även 
fortsättningsvis omfattas av ett gemensamt 
exportanmälningsförfarande. Farliga 
kemikalier (oavsett om de förekommer som 
ett ämne för sig eller i en beredning eller i 
en artikel) som är förbjudna eller 
underkastade stränga restriktioner i 
gemenskapen när de fungerar som 
växtskyddsmedel, andra bekämpningsmedel 
eller industrikemikalier och som är avsedda 
för yrkesmän eller allmänheten, bör därför 
omfattas av samma regler för exportanmälan 
som gäller för de farliga kemikalierna när de 
är förbjudna eller underkastade stränga 
restriktioner i någon av konventionens 
användningskategorier, dvs. vid användning 
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eller för industriellt bruk. Samma regler bör 
gälla kemikalier som omfattas av det 
internationella PIC-förfarandet. Detta 
exportanmälningsförfarande bör gälla all 
export från gemenskapen till tredjeländer, 
även när det är fråga om länder som inte är 
parter i konventionen eller inte tillämpar 
förfarandena i konventionen. 
Medlemsstaterna bör få ta ut en 
administrativ avgift för att täcka kostnaderna 
för förfarandet..

som bekämpningsmedel eller för industriellt 
bruk. Samma regler bör gälla kemikalier 
som omfattas av det internationella 
PIC-förfarandet. Detta 
exportanmälningsförfarande bör gälla all 
export från gemenskapen till tredjeländer, 
även när det är fråga om länder som inte är 
parter i konventionen eller inte tillämpar 
förfarandena i konventionen. 
Medlemsstaterna bör få ta ut en 
administrativ avgift för att täcka kostnaderna 
för förfarandet.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”artikel” läggs till här, liksom det gjorts i artikel 14, där det föreskrivs 
exportanmälan för varor (i den definitoriska artikel 3.3 dock på svenska benämnda 
”artiklar”) som innehåller ämnen som förtecknas i delarna 2 och 3 i bilaga I. På det sättet 
kommer överensstämmelse att råda mellan skälet och lagstiftningsdelen av texten.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 14
Skäl 21

(21) Framför allt bör kommissionen ha 
befogenhet att anta åtgärder för att lägga till 
ytterligare kemikalier till bilaga I och 
kemikalier som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 850/2004 till bilaga V. Eftersom 
dessa åtgärder är av allmän räckvidd och 
avsedda som tillägg till den här förordningen 
genom att nya icke väsentliga delar läggs 
till, bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
anges i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(21) Framför allt bör kommissionen ha 
befogenhet att anta åtgärder för att lägga till 
ytterligare kemikalier till bilaga I och 
kemikalier som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 850/2004 till bilaga V och ändra 
bilagorna I–VI. Eftersom dessa åtgärder är 
av allmän räckvidd och avsedda som tillägg 
till den här förordningen genom att nya icke 
väsentliga delar läggs till, bör de antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som anges i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Anknutet till ändringsförslag 5 från föredraganden.
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Skälen med angivande av i vilka fall det nya föreskrivande förfarandet med kontroll skall 
tillämpas bör återspegla lagstiftningsdelen av texten. I och med att föredraganden med rätta 
föreslagit att föreskrifterna i artikel 22 om tillämpning av det nya föreskrivande förfarandet 
med kontroll skall utvidgas till att också omfatta ändringar av alla bilagor bör det 
motsvarande skälet ändras enligt detta.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 15
Artikel 2, punkt 2, led h

(h) kemikalier som importeras i forsknings-
eller analyssyfte i kvantiteter som sannolikt
inte påverkar människors hälsa eller miljön, 
och i alla händelser inte överstiger 10 kg.

(h) kemikalier som importeras i forsknings-, 
analys- eller utvecklingssyfte i kvantiteter 
som inte påverkar människors hälsa (i 
synnerhet hos barn, gravida kvinnor, 
foster, spädbarn, äldre personer och 
personer som tillfrisknar efter sjukdom) 
eller djurs hälsa eller miljön, och i alla 
händelser inte överstiger 10 kg.

Or. pl

Motivering

Kemikalier kan inte bara ha en negativ påverkan på människors och djurs hälsa eller miljön, 
utan de kan också utgöra ett direkt eller indirekt hot. Hänsynstagande till gravida och 
ammande kvinnor och likaså till barn, spädbarn och foster och personer som tillfrisknar efter 
sjukdom är mycket viktigt med beaktande av människors hälsa och behovet av att kunna vistas 
i en ren miljö, där det inte finns några farliga kemikalier.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 16
Artikel 3, punkt 1, inledningen

(1) kemikalie: ett ämne enligt definitionen i 
direktiv 67/548/EEG, för sig eller i 
beredning, eller en beredning, tillverkad
eller utvunnen från naturen, med undantag 
för levande organismer, som hör till någon 
av följande kategorier:

(1) kemikalie: ett kemiskt ämne enligt 
definitionen i direktiv 67/548/EEG, för sig 
eller i beredning, eller en beredning, som 
kan utvinnas med hjälp av 
produktionsprocesser eller naturliga 
metoder, med undantag för levande 
organismer, som hör till någon av följande 
kategorier:

Or. pl
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge texten en exaktare lydelse.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 17
Artikel 3, punkt 2

(2) beredning: blandning eller lösning som 
består av två eller flera ämnen, 

(2) beredning: blandning eller lösning som 
består av minst två eller flera kemiska
ämnen, om beredningen motsvarar 
definitionen på begreppet preparat i 
direktiv 1999/45/EG, och omfattas av 
gemenskapslagstiftningens märkningskrav 
vad gäller förekomsten av något av dessa 
ämnen,

Or. pl

Motivering

En beredning i form av blandning eller lösning som består av kemiska ämnen bör av 
säkerhetsskäl omfattas av märkningskrav.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 18
Artikel 3, punkt 3

(3) artikel: en färdig produkt som 
innehåller en kemikalie vars användning i 
den särskilda produkten är förbjuden eller 
underkastad stränga restriktioner enligt 
gemenskapslagstiftningen,

(3) artikel: ett föremål som under 
produktionen får en särskild form, yta eller 
design, vilken i
större utsträckning än dess kemiska 
sammansättning bestämmer dess funktion,

Or. en

Motivering

Termen ”artikel” bör ges en allmänt hållen definition och inte definieras med hjälp av 
hänvisningar till några förbud och begränsningar. Detta behövs för att man skall kunna 
precisera definitionen i de föreskrifter som ges i artikel 14 och inte belasta den med onödigt 
innehåll. Definitionen av termen ”artikel” bör vara samma som den som antogs i 
REACH-förordningen. (Observeras bör, att i den svenska versionen av kommissionens förslag 
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till förordning har den engelska termen ”article” återgivits med ”artikel” i artikel 3.3, men
med ”vara” i artikel 14).

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 19
Artikel 3, punkt 13

(13) mycket farligt bekämpningsmedel: en 
kemikalie som beretts för användning som 
bekämpningsmedel och som vid användning 
ger upphov till allvarliga hälso- eller 
miljöeffekter som kan konstateras inom kort 
tid efter en enstaka eller mångfaldig 
exponering,

(13) mycket farligt bekämpningsmedel: en 
kemikalie som beretts för användning som 
bekämpningsmedel och som vid användning 
ger upphov till negativa effekter på 
människors och djurs hälsa eller på miljön,
som kan konstateras inom kort tid efter en 
enstaka eller mångfaldig exponering,

Or. pl

Motivering

Bekämpningsmedel har mycket negativa effekter på människors och djurs hälsa och på 
miljön, något som kan konstateras inom kort tid efter en enstaka eller mångfaldig exponering
(direkt exponering) och likaså efter en längre tid (indirekt exponering).

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 20
Artikel 7, punkt 2, stycke 4

Alla exportanmälningar skall registreras i 
kommissionens databas och en uppdaterad 
förteckning för varje kalenderår över berörda 
kemikalier och importerande parter och 
andra länder skall hållas tillgänglig för 
allmänheten, och på lämpligt sätt 
distribueras till medlemsstaternas utsedda 
nationella myndigheter.

Alla exportanmälningar skall registreras i 
kommissionens databas och en uppdaterad 
förteckning för varje kalenderår över berörda 
kemikalier, exportören, exportörens 
medlemsstat, de exporterade mängderna
och importerande parter och andra länder 
skall göras tillgänglig för allmänheten via 
Internet, och på lämpligt sätt distribueras till 
medlemsstaternas utsedda nationella 
myndigheter. Kommissionen skall varje
kalenderår vidarebefordra
exportanmälningarna från alla exportörer 
av någon kemikalie till det importerande 
landet.

Or. en
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Motivering

Handeln med kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner bör 
bedrivas uteslutande med insyn. Insynen är ett oeftergivligt villkor för att de importerande 
länderna, näringslivet och grupper som företräder allmänhetens intresse skall kunna bidra 
med att leta fram alternativ.

Man har svårt att förstå varför kommissionen vill gå ut med information till det importerande 
landet endast om den första exportören av en kemikalie under varje kalenderår (se 
motiveringen, sida 8). Det är viktigt att det importerande landet känner till alla exportörer 
som exporterar kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner till 
landet i fråga.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 21
Artikel 9, punkt 1, stycke 1

1. En exportör av de ämnen som förtecknas i 
bilaga I eller beredningar som innehåller de 
ämnena i en sådan koncentration att 
märkning skulle kunna krävas i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG oberoende av om andra 
ämnen förekommer, skall under det första 
kvartalet varje år informera den utsedda 
nationella myndigheten i sin medlemsstat 
om vilken kvantitet av kemikalien, som 
enskilt ämne och del av en beredning, som 
har levererats till varje part eller annat land 
under det föregående året. Informationen 
skall åtföljas av en förteckning med namn 
och adress över de importörer som 
kemikalierna skickades till under samma 
period.

1. En exportör av de ämnen som förtecknas i 
bilaga I eller beredningar som innehåller de 
ämnena i en sådan koncentration att 
märkning skulle kunna krävas i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG oberoende av om andra 
ämnen förekommer, skall under det första 
kvartalet varje år informera den utsedda 
nationella myndigheten i sin medlemsstat 
om vilken kvantitet av kemikalien, som 
enskilt ämne och del av en beredning eller i 
artiklar, som har levererats till varje part 
eller annat land under det föregående året. 
Informationen skall åtföljas av en 
förteckning med namn och adress över de 
importörer som kemikalierna skickades till 
under samma period.

Or. en

Motivering

I artikel 14.1 föreskrivs exportanmälan för artiklar som innehåller ämnen som förtecknas i 
delarna 2 och 3 i bilaga I, precis som för ämnen och beredningar. (Observeras bör, att i den 
svenska versionen av kommissionens förslag till förordning har den engelska termen 
”article” återgivits med ”artikel” i artikel 3.3, men med ”vara” i artikel 14). Föreskriften om 
information om handeln med kemikalier bör därför också omfatta artiklar.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 22
Artikel 9, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall årligen 
tillhandahålla kommissionen samlad
information i enlighet med bilaga IV. 
Kommissionen skall sammanfatta
informationen på gemenskapsnivå och 
offentliggöra icke-konfidentiell information 
via sin databas på Internet.

3. Medlemsstaterna skall årligen 
tillhandahålla kommissionen information i 
enlighet med bilaga IV. Kommissionen skall 
sammanställa informationen på 
gemenskapsnivå och offentliggöra 
icke-konfidentiell information via sin 
databas på Internet och informationen skall 
vara uppställd medlemsstat för 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Handeln med kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner bör 
bedrivas uteslutande med insyn. Insynen är ett oeftergivligt villkor för att de importerande 
länderna, näringslivet och grupper som företräder allmänhetens intresse skall kunna bidra 
med att leta fram alternativ. Informationen bör finnas tillgänglig i sin ursprungliga form och 
alltså inte i samlad eller sammanfattad form, där information går förlorad. Av tydlighetsskäl 
bör informationen vara uppställd medlemsstat för medlemsstat.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 23
Artikel 10, punkt 4, stycke 2

Om en kemikalie enligt kriterierna skall 
omfattas av PIC-förfarandet men 
informationen inte innehåller alla de 
uppgifter som anges i bilaga II, skall kända 
exportörer och importörer på kommissionens 
begäran tillhandahålla all den relevanta 
information de har tillgång till, även 
information från nationella eller 
internationella program för 
kemikaliekontroll.

Om en kemikalie enligt kriterierna skall 
omfattas av PIC-förfarandet men 
informationen inte innehåller alla de 
uppgifter som anges i bilaga II, skall kända 
exportörer och importörer på kommissionens 
begäran tillhandahålla all den relevanta 
information de har tillgång till, även 
information från nationella eller 
internationella program för 
kemikaliekontroll inom 60 dagar.

Or. en
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Motivering

För att anmälningarna inte skall bli oskäligt försenade behövs det en tidsfrist för när den 
information som behövs för att uppfylla kraven i bilaga II skall ha tillhandahållits.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 24
Artikel 13, punkt 1

1. När kommissionen från sekretariatet får 
information i form av cirkulär eller på annat 
sätt om kemikalier som omfattas av PIC-
förfarandet och om importerande parters 
beslut om importvillkor för dessa 
kemikalier, skall kommissionen omedelbart 
vidarebefordra informationen till 
medlemsstaterna och europeiska 
branschorganisationer. Kommissionen skall 
också till medlemsstaterna omedelbart 
vidarebefordra information om fall där inget 
svar har lämnats in. Kommissionen skall 
bevara all information om importbeslut i sin 
databas, där varje importbeslut tilldelas ett 
eget referensnummer, och skall ge 
informationen till den som begär det; 
databasen skall vara tillgänglig via Internet.

1. När kommissionen från sekretariatet får 
information i form av cirkulär eller på annat 
sätt om kemikalier som omfattas av PIC-
förfarandet och om importerande parters 
beslut om importvillkor för dessa 
kemikalier, skall kommissionen omedelbart 
vidarebefordra informationen till 
medlemsstaterna och europeiska 
branschorganisationer samt icke-statliga 
organisationer som anmält intresse. 
Kommissionen skall också till 
medlemsstaterna omedelbart vidarebefordra 
information om fall där inget svar har 
lämnats in. Kommissionen skall bevara all 
information om importbeslut i sin databas, 
där varje importbeslut tilldelas ett eget 
referensnummer, och skall ge informationen 
till den som begär det; databasen skall vara 
tillgänglig via Internet.

Or. en

Motivering

Relevant information bör vidarebefordras, inte bara till medlemsstaterna och europeiska 
branschorganisationer, utan också till icke-statliga organisationer. För att man skall veta 
vilka som bör komma i fråga som mottagare inom näringslivet och de icke-statliga 
organisationerna bör mottagarna göra intresseanmälan.  

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 25
Artikel 13, punkt 7, inledningen

7. Exportörens utsedda nationella myndighet 7. Exportörens utsedda nationella myndighet 
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får, i samråd med kommissionen, besluta att 
exporten när alla skäliga ansträngningar 
gjorts får fortsätta om inget svar på ett sökt 
uttryckligt medgivande i enlighet med punkt 
6 a har mottagits inom

får, i samråd med kommissionen, besluta att 
exporten av ämnen som förtecknats i del 2 i 
bilaga I, när alla skäliga ansträngningar 
gjorts, får fortsätta om inget svar på ett sökt 
uttryckligt medgivande i enlighet med punkt 
6 a har mottagits inom

Or. en

Motivering

I del 2 i bilaga I förtecknas ämnen som ännu inte omfattas av PIC-förfarandet, men som är 
underkastade begränsningar eller rentav förbjudna inom EU. Eftersom de inte omfattas av 
Rotterdamkonventionen händer det mycket ofta att en ansökan om uttryckligt medgivande för 
dessa ämnen inte får något svar. Detta är mycket tidsödande för den utsedda nationella 
myndigheten och lägger stora hinder i vägen för exportörens konkurrenskraft. Därför föreslås 
det i detta undantag att dessa ämnen skall behandlas mera flexibelt, låt vara att undantaget 
fortfarande följer grundtanken i Rotterdamkonventionen. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 26
Artikel 14, punkt 2

2. Kemikalier och varor som anges i bilaga 
V och som inte får användas i gemenskapen 
för att skydda människors hälsa eller miljön
får inte exporteras.

2. Kemikalier och varor som anges i bilaga 
V och som inte får användas i gemenskapen 
på grund av det direkta eller indirekta hot 
de kan utgöra mot människors eller djurs
hälsa eller miljön får över huvud taget inte 
exporteras.

Or. pl

Motivering

Människors och djurs hälsa samt miljön bör väga tyngst.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 27
Artikel 18, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall göra all information 
om påföljder tillgänglig på sin databas, 
avsedd att offentliggöras via Internet samt 
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tillhandahålla information till var och en 
som begär att få det.

Or. en

Motivering

Handeln med kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner bör 
bedrivas uteslutande med insyn. Informationen om påföljderna bör offentliggöras.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 28
Artikel 19, punkt 3, led a

(a) Information som anges i bilagorna II och
III.

(a) Information som anges i bilagorna II, III
och IV.

Or. en

Motivering

Handeln med kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner bör 
bedrivas uteslutande med insyn. Informationen om handel med kemikalier av det slag som 
avses i bilaga IV bör anses som icke-konfidentiell.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 29
Artikel 19, punkt 3, led fa (nytt)

(fa) Information om hur 
kemikalieförpackningar skall hanteras
efter att de tömts på sitt innehåll.

Or. pl

Motivering

Med tanke på vad direkt exponering kan innebära för hälsan och miljön är det mycket viktigt 
med information till användarna om hur kemikalieförpackningar skall hanteras efter att de 
tömts på sitt innehåll.



AM\684920SV.doc 11/15 PE394.050v01-00

SV

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 30
Bilaga I, del 1, tabell (nytt)

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

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

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

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

b–b

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

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

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

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

Dimetenamid + 87674-68-8 n.a. 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 

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

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

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

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

Oxidmetonmetyl 
+

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

Perfluorooktan
sulfonater
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
Metallsalt (O-
M+), halid, 
amid, och andra
derivat, inklusive
polymerer)**

1763-23-1
2795-39-3
och andra

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
och andra

i(1) sr 

Fosalon + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b
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Tiodikarb +* 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p(1) b 

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

b-b

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

* Skall gälla från och med den 19 december 2007.
**Skall gälla från och med den 27 juni 2008.

Or. en

Motivering

Bilaga I till denna förordning bör ändras av omsorg om den lagstiftning med avseende på 
vissa kemikalier, vilken tillkommit med stöd av direktiv 76/769/EEG om begränsning av 
användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat 
(beredningar), direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, 
direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden samt annan 
gemenskapslagstiftning. Dessa kemikalier kommer att tilläggas till den nuvarande förordning 
(EG) nr 304/2003 med hjälp av ett beslut enligt kommittéförfarandet (avsett att fattas i år).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 31
Bilaga I, del 2, tabell (nytt)

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

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

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

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

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

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

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
metylester)

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

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemeton-
metyl

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

Perfluorooktasul
fonater
(PFOS) 

1763-23-1
2795-39-3
och andra

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
och andra

i sr
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C8F17SO2X (X
= OH, metallsalt 
(O-M+), halid, 
amid, och andra 
derivat inklusive 
polymerer)
Fosalon 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b

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

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

Or. en

Motivering

Bilaga I till denna förordning bör ändras av omsorg om den lagstiftning med avseende på 
vissa kemikalier, vilken tillkommit med stöd av direktiv 76/769/EEG om begränsning av 
användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat 
(beredningar), direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, 
direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden samt annan 
gemenskapslagstiftning. Dessa kemikalier kommer att tilläggas till den nuvarande förordning 
(EG) nr 304/2003 med hjälp av ett beslut enligt kommittéförfarandet (avsett att fattas i år).

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 32
Bilaga II, punkt 2, led d, led (ii), strecksats 2a (ny)

− alternativa ämnen, beredningar eller 
artiklar,

Or. en

Motivering

Informationen om alternativ bör inte inskränka sig till enbart integrerade 
sjukdomsbekämpningsstrategier och industriella metoder och processer, utan också innefatta 
alternativa ämnen, beredningar eller artiklar.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 33
Bilaga III, punkt 2a (ny)

2a. Identifikationsuppgifter för den artikel 
som skall exporteras;
(a) Handelsnamn eller beteckning,
(b) För de ämnen som anges i bilaga 1: 
halt i procent och uppgifter enligt 1.

Or. en

Motivering

I artikel 14.1 föreskrivs exportanmälan för artiklar som innehåller ämnen som förtecknas i 
delarna 2 och 3 i bilaga I, precis som för ämnen och beredningar. För att kraven i artikel 14 
(exportanmälan för vissa varor) skall kunna uppfyllas, måste artiklarna tas med på blanketten 
för exportanmälan. (Observeras bör, att i den svenska versionen av kommissionens förslag till 
förordning har den engelska termen ”article” återgivits med ”artikel” i artikel 3.3, men med 
”vara” i artikel 14).

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 34
Bilaga IV, punkt 1

1.En sammanfattning av exportkvantiteterna 
under föregående år av de kemikalier (i form 
av ämne eller beredning) som anges i bilaga 
I.

1. En sammanfattning av exportkvantiteterna 
under föregående år av de kemikalier (i form 
av ämne, beredning eller artikel) som anges 
i bilaga I.

a) Exportår. a) Exportår.
b) En tabell enligt mallen nedan med en 
sammanfattning av exportkvantiteterna av 
kemikalier (i form av ämne eller beredning).

b) En tabell enligt mallen nedan med en 
sammanfattning av exportkvantiteterna av 
kemikalier (i form av ämne, beredning eller 
artikel).

Or. en

Motivering

I artikel 14.1 föreskrivs exportanmälan för artiklar som innehåller ämnen som förtecknas i 
delarna 2 och 3 i bilaga I, precis som för ämnen och beredningar. I konsekvensens namn bör 
den utsedda nationella myndigheten därför också tillhandahålla kommissionen information 
om exporten av sådana artiklar.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 35
Bilaga IV, punkt 2a (ny)

2a. Förteckning över importörer.
Kemikalie Exportör eller exportföretag Adress och andra relevanta 

uppgifter om exportören 
eller det exporterande 
företaget.

Or. en

Motivering

Handeln med kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner bör 
bedrivas uteslutande med insyn. Precis som det i bilaga IV föreskrivs en förteckning över 
importörer bör det också tillhandahållas en förteckning över exportörer.


