
Ekstern oversættelse

PR\678478DA.doc PE 392.247v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

FORELØBIG
2006/0246(COD)

24.7.2007

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksport og import 
af farlige kemikalier
(KOM(2006)0745 – C6–0439/2006 – 2006/0246 (COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Johannes Blokland



Ekstern oversættelse

PE 392.247v01-00 2/16 PR\678478DA.doc

DA

PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksport og import af 
farlige kemikalier
(KOM (2006)0745 – C6–0439/2006 – 2006/0246 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM 
(2006)0745)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0439/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 7, stk. 6

6. De i stk. 2, 3 og 4 omhandlede 
forpligtelser ophører, når følgende 
betingelser er opfyldt:

6. De i stk. 2, 3 og 4 omhandlede 
forpligtelser ophører, når følgende 
betingelser er opfyldt:

(a) kemikaliet er omfattet af PIC-
proceduren

(a) kemikaliet er omfattet af PIC-
proceduren

(b) importlandet, der er part i 
konventionen, har tilsendt sekretariatet et 
svar i henhold til konventionens artikel 10, 
stk. 2, om tilladelse til eller forbud mod 

(b) importlandet, der er part i 
konventionen, har tilsendt sekretariatet et 
svar i henhold til konventionens artikel 10, 
stk. 2, om tilladelse til eller forbud mod 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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import af kemikaliet import af kemikaliet
(c) Kommissionen har fået meddelelse fra 
sekretariatet om svaret og sendt 
oplysningerne videre til medlemsstaterne.

(c) Kommissionen har fået meddelelse fra 
sekretariatet om svaret og sendt 
oplysningerne videre til medlemsstaterne.

Første afsnit finder ikke anvendelse, når 
importlandet, der er part i konventionen, 
udtrykkeligt kræver fortsat 
eksportanmeldelse fra eksportparternes 
side, f.eks. gennem sin importbeslutning 
eller på anden måde.
De i stk. 2, 3 og 4 omhandlede 
forpligtelser ophører endvidere, når 
følgende betingelser er opfyldt:
(a) den importerende parts eller det 
importerende andet lands kompetente 
myndighed har fraveget kravet om 
anmeldelse inden eksport af kemikaliet

(ca) den importerende parts eller det 
importerende andet lands kompetente 
myndighed har fraveget kravet om 
anmeldelse inden eksport af kemikaliet

(b) Kommissionen har modtaget 
oplysningerne herom fra sekretariatet eller 
fra den importerende parts eller det 
importerende andet lands kompetente 
myndighed og videresendt dem til 
medlemsstaterne og offentliggjort dem på 
internettet.

(cb) Kommissionen har modtaget 
oplysningerne herom fra sekretariatet eller 
fra den importerende parts eller det 
importerende andet lands kompetente 
myndighed og videresendt dem til 
medlemsstaterne og offentliggjort dem på 
internettet.

Litra a) finder ikke anvendelse, når 
importlandet, der er part i konventionen, 
udtrykkeligt kræver fortsat 
eksportanmeldelse fra eksportparternes 
side, f.eks. gennem sin importbeslutning 
eller på anden måde.

Begrundelse

Henvisningen til "første afsnit" er ikke helt klar. For at gøre teksten klarere henvises der med 
dette ændringsforslag til litra a). Det er mere logisk at indsætte denne tekst i slutningen af stk. 
6, så sætningen " de i stk… omhandlede forpligtelser… er opfyldt" kan slettes.

Ændringsforslag 2
Artikel 13, stk. 7

7. Eksportørens udpegede nationale 
myndighed kan i samråd med 
Kommissionen beslutte, at eksporten kan 

7. Eksportørens udpegede nationale 
myndighed kan i samråd med 
Kommissionen beslutte, at eksporten kan 
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finde sted, hvis der trods alle anstrengelser 
ikke er modtaget noget svar på en 
anmodning om udtrykkeligt samtykke efter 
stk. 6, litra a), inden for følgende 
tidsfrister:

finde sted, hvis der trods alle anstrengelser 
ikke er modtaget noget svar på en 
anmodning om udtrykkeligt samtykke efter 
stk. 6, litra a), inden for følgende 
tidsfrister:

(a) 60 dage, hvis det fra officielle kilder i 
den importerende part eller det 
importerende andet land forlyder, at 
kemikaliet på tidspunktet for import er 
omfattet af en importlicens, er registreret 
eller tilladt eller for nylig har været 
benyttet i eller importeret i den 
importerende part eller det importerende 
andet land, og der ikke foretaget noget 
reguleringsindgreb for at forbyde dets 
anvendelse

(a) 60 dage, hvis det fra officielle kilder i 
den importerende part eller det 
importerende andet land forlyder, at 
kemikaliet på tidspunktet for import er 
omfattet af en importlicens, er registreret 
eller tilladt.

(b) 90 dage i alle andre tilfælde.

Begrundelse

Denne nye bestemmelse er så fleksibel, at den ikke stemmer overens med formålet med 
forordningen, dvs. beskyttelse af stater, som kun vanskeligt eller slet ikke kan vurdere disse 
farlige kemikalier. I disse tilfælde skal der ikke være noget stiltiende samtykke. For at undgå 
ukontrolleret import af farlige kemikalier (som er forbudte eller underlagt strenge 
restriktioner i EU) i tredjelande foreslås en delvis begrænsning af denne nye bestemmelse.

Ændringsforslag 3
Artikel 13, stk. 8, første, andet og tredje afsnit

8. Kommissionen foretager regelmæssigt 
en gennemgang af de enkelte tilfælde af 
udtrykkeligt samtykke, der er modtaget 
efter stk. 6, litra a), og fravigelser, der er 
indrømmet efter stk. 7, i samråd med de 
pågældende medlemsstater som følger:

8. Kommissionen foretager regelmæssigt 
en gennemgang af de enkelte tilfælde af 
udtrykkeligt samtykke, der er modtaget 
efter stk. 6, litra a), og fravigelser, der er 
indrømmet efter stk. 7, i samråd med de 
pågældende medlemsstater som følger:

(a) for hvert udtrykkeligt samtykke, der er 
modtaget efter stk. 6, litra a), kræves der et 
nyt udtrykkeligt samtykke ved udgangen af 
det tredje kalenderår efter, at samtykket er 
givet, medmindre der i samtykket er 
bestemt andet

(a) for hvert udtrykkeligt samtykke, der er 
modtaget efter stk. 6, litra a), kræves der et 
nyt udtrykkeligt samtykke ved udgangen af 
det tredje kalenderår efter, at samtykket er 
givet, medmindre der i samtykket er 
bestemt andet

(b) fravigelser, der indrømmes efter stk. 7, 
litra a), gælder i højst to kalenderår, 
medmindre anmodningen i mellemtiden er 

(b) fravigelser, der indrømmes efter stk. 7, 
gælder i højst tolv måneder, medmindre 
anmodningen i mellemtiden er besvaret, 
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besvaret, efter hvilken periode der kræves 
udtrykkeligt samtykke

efter hvilken periode der kræves 
udtrykkeligt samtykke.

(c) fravigelser, der indrømmes efter stk. 7, 
litra b), gælder i højst 12 måneder, 
medmindre anmodningen i mellemtiden 
er besvaret, efter hvilken periode der 
kræves udtrykkeligt samtykke.
I de i litra a) og b) omhandlede tilfælde 
kan eksport dog fortsætte efter udløbet af 
den pågældende periode, hvis der afventes 
svar på en ny anmodning om udtrykkeligt 
samtykke.
I det i litra c) omhandlede tilfælde, må 
eksport ikke fortsætte efter udløbet af den 
pågældende periode, medmindre der er 
modtaget udtrykkeligt samtykke eller 
betingelserne i stk. 7, litra a), er til stede, 
efter at der på ny er anmodet om 
udtrykkeligt samtykke.

Begrundelse

Stiltiende samtykke over en længere periode er ikke i overensstemmelse med formålet med 
denne forordning, dvs. beskyttelse af stater, som kun vanskeligt eller slet ikke kan vurdere 
disse farlige kemikalier. For at undgå ukontrolleret import af farlige kemikalier (som er 
forbudte eller underlagt strenge restriktioner i EU) i tredjelande foreslås en delvis 
begrænsning af denne nye bestemmelse.

Ændringsforslag 4
Artikel 19, stk. 3, indledning

Med hensyn til videregivelse af 
oplysninger i henhold til denne forordning 
betragtes følgende oplysninger ikke som 
fortrolige, dog uden at Rådets direktiv 
90/313/EØF tilsidesættes:

Med hensyn til videregivelse af 
oplysninger i henhold til denne forordning 
betragtes bl.a. følgende oplysninger ikke 
som fortrolige, dog uden at Rådets direktiv 
90/313/EØF tilsidesættes:

Begrundelse

Oplysninger ud over dem, der er anført i artikel 19, stk. 3, kan også betragtes som værende 
ikke-fortrolige. For at undgå misforståelser foreslås det, at det udtrykkeligt angives, at teksten 
i dette stykke ikke er en udtømmende liste.
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Ændringsforslag 5
Artikel 22, stk. 4, andet og tredje afsnit

Optagelse af et kemikalie, der er omfattet 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 850/2004, i bilag V, 
finder sted efter samme procedure.

Optagelse af et kemikalie, der er omfattet 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 850/2004, eller et 
andet kemikalie, i bilag V, finder sted efter 
samme procedure.

Alle andre ændringer af bilag I, herunder 
ændringer i angivelserne om allerede 
opførte kemikalier, ændringer af bilag II, 
III, IV og VI, samt ændringer af 
angivelserne om allerede opførte 
kemikalier i bilag V finder sted efter 
rådgivningsproceduren i artikel 24, stk. 2.

Alle andre ændringer af bilag I, herunder 
ændringer i angivelserne om allerede 
opførte kemikalier, ændringer af bilag II, 
III, IV og VI, samt ændringer af 
angivelserne om allerede opførte 
kemikalier i bilag V finder sted efter 
lovgivningsproceduren med kontrol i 
artikel 24, stk. 3.

Begrundelse

Den første ændring betyder, at det også er muligt at tilføje andre kemikalier end persistente 
organiske miljøgifte til bilag V, f.eks. et eksportforbud mod kviksølv, som på nuværende 
tidspunkt er genstand for en fælles beslutningsprocedure. 

Anden ændring giver Europa-Parlamentet og Rådet ret til at foretage kontrol, hvilket er 
vigtigt i forbindelse med fremtidige forslag om ændringer af afgørende bilag.

Ændringsforslag 6
Artikel 24, stk. 1

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 29 i Rådets direktiv 
67/548/EØF.

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 133 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(Reach) og om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur 1.

___________
1 EUT L 396 af 30.12.2006, s 1. Rettet i EUT L 
136 af 29.5.2007, s. 3.

Begrundelse

I artikel 24 foreslås det at bevare det udvalg, som er nedsat ved artikel 29 i Rådets direktiv 
67/548/EØF. Ifølge forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det globale 
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harmoniserede system (KOM(2007)0355 af 27. juni 2007) vil dette udvalg imidlertid blive 
nedlagt i 2010. I mellemtiden er der allerede nedsat et udvalg ved artikel 133 i Reach-
forordningen (EF) nr. 1907/2006. For at foregribe fremtiden er det bedre at benytte det 
samme udvalg, som nedsættes i Reach-forordningen.

Ændringsforslag 7
Bilag I, del 1, tabel, række 15

Kommissionens forslag

arsenforbindelser p(2) sr

Ændringsforslag

arsen og 
arsenforbindelser

p(2) sr

Begrundelse

Selve metallet arsen skal også nævnes i dette bilag.

Ændringsforslag 8
Bilag I, del 1, tabel, række 28 a (ny)

Ændringsforslag

chlordecon 143-50-0 205-601-3 p(2) sr

Begrundelse

Kemikaliet chlordecon nævnes i bilag IV i POP-forordning (EF) nr. 850/2004 og bør derfor 
som minimum tilføjes til bilag I, del 1, i nærværende forordning. Da der ikke foreligger en 
konsekvensanalyse af chlordecon, kan dette kemikalie ikke tilføjes til bilag I, del 2, (som 
indeholder en liste over kemikalier, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse).

Ændringsforslag 9
Bilag I, del 1, tabel, række 61 a (ny)

Ændringsforslag

hexabrombiphenyl 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr
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Begrundelse

Kemikaliet hexabromobiphenyl nævnes i bilag IV i POP-forordning (EF) nr. 850/2004 og bør 
derfor som minimum tilføjes til bilag I, del 1, i nærværende forordning. Da der ikke foreligger 
en konsekvensanalyse af hexabromobiphenyl, kan dette kemikalie ikke tilføjes til bilag I, del 2, 
(som indeholder en liste over kemikalier, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse).

Ændringsforslag 10
Bilag I, del 1, tabel, række 68

Kommissionens forslag

kviksølvforbindelser, 
herunder uorganiske 
kviksølvforbindelser, 
alkylkviksølvforbindel
ser og alkyloxyalkyl-
og arylkviksølvfor-
bindelser#

10112-91-1, 
21908-53-2 

og andre

233-307-5, 
244-654-7 
og andre

2827 39 80, 
2825 90 50 
og andre

p(1)- p(2) b - sr Jf. PIC-cirkulære på 
www.pic.int/

Ændringsforslag

kviksølv og
kviksølvforbindelser, 
herunder uorganiske 
kviksølvforbindelser, 
alkylkviksølvforbindel
ser og alkyloxyalkyl-
og arylkviksølvfor-
bindelser#

10112-91-1, 
21908-53-2 

og andre

233-307-5, 
244-654-7 
og andre

2827 39 80, 
2825 90 50 
og andre

p(1)- p(2) b - sr Jf. PIC-cirkulære på 
www.pic.int/

Begrundelse

Selve metallet kviksølv skal også nævnes i dette bilag.

Ændringsforslag 11
Bilag I, del 3, tabel, række 20

Kommissionens forslag

kviksølvforbindelser, herunder 
uorganiske kviksølv-
forbindelser, alkylkviksølv-
forbindelser og alkyloxyalkyl-

pesticid
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og arylkviksølvforbindelser

Ændringsforslag

kviksølv og 
kviksølvforbindelser, herunder 
uorganiske kviksølv-
forbindelser, alkylkviksølv-
forbindelser og alkyloxyalkyl-
og arylkviksølvforbindelser

pesticid

Begrundelse

Selve metallet kviksølv skal også nævnes i dette bilag.

Ændringsforslag 12
Bilag V, række 1 a (ny)

Ændringsforslag

Kviksølv EF nr. 231-106-7, CAS-nr. 7439-97-6, 
KN-kode 280540

Begrundelse

Det er nødvendigt at fuldstændiggøre og opdatere listen. Det betyder, at der skal tilføjes 
kemikalier, som på et nærmere bestemt tidspunkt i fremtiden vil blive underlagt et EU-
eksportforbud, f.eks. kviksølv. Det står allerede nu klart, at det i den nærmeste fremtid vil 
blive forbudt at eksportere kviksølv (højst sandsynligt inden nærværende forordning træder i 
kraft).
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke (PIC) for visse 
farlige kemikalier og pesticider i international handel blev vedtaget i september 1998 og trådte 
i kraft den 24. februar 2004. Konventionen blev gennemført med Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af farlige 
kemikalier1.

Kommissionen så sig nødsaget til at indlede en sag mod Rådet og Europa-Parlamentet ved 
Domstolen, da den ikke kunne godkende ændringen af retsgrundlaget (fra den fælles 
handelspolitik til miljøpolitikken). Domstolen annullerede forordningen i sin dom af 10. 
januar 2006 med den begrundelse, at den burde have været udstedt i henhold til både artikel 
133 og artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten2. Domstolen fastslog samtidig, at forordningens 
retsvirkninger opretholdes, indtil der under anvendelse af de korrekte hjemmelsbestemmelser 
og inden for en rimelig frist vedtages en ny forordning. Kommissionen fremlagde derfor et 
nyt forslag til en forordning på grundlag af de to ovennævnte retsgrundlag. Kommissionen 
foreslog samtidig, at der i lyset af rapporten om de erfaringer, der indtil nu er gjort med 
proceduren, foretages visse tekniske ændringer af forslaget.

2. Indholdet af Kommissionens forslag

Teksten er grundlæggende identisk med teksten i forordning (EF) nr. 304/2003 med 
undtagelse af det nye dobbelte retsgrundlag og enkelte ændringer af indholdet, som tager 
udgangspunkt i en gennemførelsesrapport (KOM(2006)0747).

Med den nye forordning gennemføres Rotterdam-konventionen i EU. Forordningen har til 
formål at fremme det fælles ansvar mellem parterne i forbindelse med international handel 
med kemikalier, som andre steder er forbudte eller underlagt strenge restriktioner. Det er 
nødvendigt, at der skabes større bevidsthed om dette emne i de berørte lande, dels gennem 
udveksling af oplysninger mellem parterne, dels ved hjælp af en obligatorisk national 
beslutningsproces om, hvorvidt import og eksport af disse kemikalier kan accepteres. 
Forordningen indeholder bilag med lister over farlige stoffer, hvor det er nødvendigt årligt at 
indberette eksport til importerende lande. Ved visse stoffer skal der indhentes en udtrykkelig 
tilladelse fra det importerende land, før stoffet må importeres. Dette gælder proceduren for 
forudgående informeret samtykke (PIC).

For at give et klart overblik over forordningen skal der gøres opmærksom på, at der er fire 
kategorier af kemikalier:

1. 1. "eksportanmeldelsespligtigt kemikalie": et kemikalie, som er forbudt eller 
underkastet strenge restriktioner i Fællesskabet i en eller flere kategorier eller 
underkategorier, og et kemikalie, der er omfattet af PIC-proceduren og opført i del 1 i 
bilag I, 

2. "kemikalie, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse": kemikalie, som er forbudt 
eller underkastet strenge restriktioner i Fællesskabet eller i en medlemsstat i en eller 
flere kategorier,
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3. "kemikalie, der er omfattet af PIC-proceduren": et kemikalie, der er opført i del 3 i bilag 
I til denne forordning (og I Rotterdam-konventionens bilag III), og som i henhold til 
Rotterdam-konventionen henhører under PIC-proceduren, 

4. kemikalier og artikler, som ikke må eksporteres, og som er opført i bilag V til 
forordningen.

Det er kun kategori 3, der er taget direkte fra Rotterdam-konventionen. De andre kategorier er 
afledt fra anden EU-lovgivning eller fra forsøg på at foregribe eventuelle udvidelser af 
Rotterdam-konventionen. Det skal i øvrigt nævnes, at kategori 1-4 modsvarer stadig strengere 
regler.

Det siger sig selv, at EU i denne forbindelse bør vedtage mere vidtrækkende foranstaltninger 
end de foranstaltninger, der fastsættes i Rotterdam-konventionen. På nuværende tidspunkt er 
der opført 39 stoffer, som hører under anvendelsesområdet for PIC-proceduren, i bilag III til 
Rotterdam-konventionen. Dette betyder, at lande kan nægte at tillade import af disse stoffer.
Der er ikke blevet føjet nye stoffer til denne liste siden 2004. Til næste år vil pesticidet 
endosulfan og biocidet tribytyltin (TBT) sandsynligvis blive føjet til listen. Om ca. to år vil 
der muligvis blive tilføjet yderligere fire kemikalier: Benzidin og dets salte, endrin, 
methamidofos og mirex. Derudover er der en liste over 160 kemikalier, som der endnu ikke er 
truffet beslutning om. Beslutningsprocessen er imidlertid meget tung og langsommelig. På 
trods af gentagne forsøg har det endnu ikke været muligt at føje hvid asbest (chrysotil) til 
listen over stoffer, der er omfattet af PIC-proceduren.

De største ændringer, som Kommissionens forslag medfører for den nuværende forordning, er 
følgende:

1. Ændring af retsgrundlaget: Artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten (miljø) erstattes af et dobbelt 
retsgrundlag: EF-traktatens artikel 133 (fælles handelspolitik) og artikel 175, stk. 1, (miljø).

2. Definitionen af "eksportør" ændres til også at omfatte eksportører, som ikke kommer fra 
EU, men som eksporterer fra EU.

3. Bestemmelserne om udtrykkeligt samtykke ændres, så det bliver muligt at eksportere, hvis 
ansøgninger om udtrykkelig tilladelse til at importere et stof ikke besvares hurtigt nok.

4. Ansvaret for at opnå importbeslutninger fra tredjelande overdrages fra medlemsstaterne til 
Kommissionen.

5. Der er indført instrumenter, som skal gøre det nemmere for toldmyndighederne at 
håndhæve forordningens bestemmelser vedrørende eksport. Dette omfatter indførelse af 
fælles harmoniserede nomenklaturkoder, der indgår i De Europæiske Fællesskabers 
integrerede Toldtarif (Taric), som indeholder alle fællesskabsforanstaltninger vedrørende 
toldtariffer, handelsforanstaltninger og landbrugsforanstaltninger, som finder anvendelse på 
handel, samt et toldmodul på det europæiske kemikalieagenturs websted, som giver 
toldembedsmænd mulighed for at kontrollere oplysninger om overholdelse af forordningen.

Første punkt er en uundgåelig konsekvens af Domstolens dom. De øvrige punkter vedrører 
hovedsageligt tekniske ændringer, som tager udgangspunkt i ovennævnte evalueringsrapport.
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3. Bemærkninger til Kommissionens forslag

Det er vigtigt, at der vedtages hensigtsmæssige regler både internationalt og på EU-plan for at 
sikre en effektiv beskyttelse af miljøet og den offentlige sundhed. Det er en nødvendighed på 
grund af de problemer, som er forbundet med international handel med farlige stoffer.
Kommissionens forslag støtter udviklingen af den politiske infrastruktur i mindre udviklede 
lande. Dette vil medvirke til at bekæmpe uansvarlig anvendelse af kemikalier, som skader 
miljøet, økonomien og arbejdsforholdene.

Ordføreren godkender de fleste af ændringerne. Det eneste punkt, hvor ordføreren har 
indsigelser, er ændringen af bestemmelserne om udtrykkelig tilladelse til eksport. Forslaget 
stemmer heller ikke fuldt ud overens med Reach-forordningen.

3.1 Tilladelse til transport uden udtrykkelig tilladelse
Ud fra et økonomisk synspunkt er den nuværende situation utilfredsstillende for europæiske 
eksportører, hvis de ikke modtager svar fra importerende lande vedrørende stoffer, som er 
opført i bilag I, del 1. Der er tale om stoffer, som i medfør af EU-lovgivningen er omfattet af 
PIC-proceduren, men som endnu ikke henhører under Rotterdam-konventionen. EU kræver 
indtil videre (f.eks. i henhold til forordningen i dens nuværende udformning) ensidigt en 
udtrykkelig tilladelse fra importerende lande, for så vidt angår disse stoffer. Eksportører fra 
lande uden for EU kan levere disse stoffer uden at skulle indhente en forhåndstilladelse fra 
importlandet.

Med Kommissionens forslag får eksportørerne mulighed for midlertidigt at gå videre, hvis der 
ikke modtages en udtrykkelig tilladelse. Det betyder, at europæiske eksportører af kemikalier, 
som er underlagt strenge restriktioner i Europa, får lettere ved at eksportere disse stoffer. Hvis
et importland ikke kan besvare en eksportansøgning inden for 90 dage, kan eksporten 
fortsætte i op til 12 måneder. Derefter skal der igen søges om tilladelse. Ulempen ved denne 
mere fleksible procedure er, at et land, som ikke kan levere et svar inden for 90 dage, ikke 
længere er beskyttet mod import af det pågældende stof, som er underlagt strenge restriktioner 
i EU. Ud fra et miljømæssigt synspunkt er dette ikke ønskværdigt, og det er heller ikke det 
resultat, der er tilsigtet. Udgangspunktet bør imidlertid være at sikre, at de mindst udviklede 
lande beskyttes. Der er to forsvarlige kriterier, som kan lægges til grund for, at 
medlemsstaternes kompetente myndigheder kan give tilladelse til eksport efter en periode 
uden svar: Der foreligger en vurdering og en godkendelse af stoffet i importlandet, eller 
importlandet er et OECD-land. Ordføreren kan imidlertid ikke acceptere påstanden om, at 
stoffer kan eksporteres, hvis de tidligere er blevet importeret til det pågældende land, uden at 
myndighederne i landet har truffet nogen form for reguleringsindgreb. Formålet med 
lovgivningen er dog trods alt at fremme indførelsen af administrative foranstaltninger i 
mindre udviklede lande.

3.2 Tilknytning til anden lovgivning
Det er vigtigt, at forordningen også kommer til at omfatte forbud mod eller begrænsninger af 
anvendelsen af kemikalier, som udspringer af nye eller ændrede direktiver og forordninger.
Der skal foreligge en komplet liste over kemikalier. Det er især vigtigt, at man i forbindelse 
med nedenstående EU-lovgivning vurderer, hvorvidt der skal føjes relevante kemikalier til 
bilagene til nærværende forordning:

• POP-forordning (EF) nr. 850/2004, Bilag IV
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• Reach-forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag XVII

• Direktiv 67/548/EØF, Bilag I
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