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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av 
farliga kemikalier
(KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0745)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0439/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 7, punkt 6

6. De skyldigheter som anges i punkterna 
2, 3 och 4 skall upphöra när

6. De skyldigheter som anges i punkterna 
2, 3 och 4 skall upphöra när

a) kemikalien har blivit en kemikalie som 
omfattas av PIC-förfarandet,

a) kemikalien har blivit en kemikalie som 
omfattas av PIC-förfarandet,

b) det importerande landet, som är part i 
konventionen, har lämnat ett svar i enlighet 
med artikel 10.2 i konventionen till 
sekretariatet om huruvida landet kommer 
att godkänna import av kemikalien eller ej, 
och

b) det importerande landet, som är part i 
konventionen, har lämnat ett svar i enlighet 
med artikel 10.2 i konventionen till 
sekretariatet om huruvida landet kommer 
att godkänna import av kemikalien eller ej, 
och

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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c) kommissionen har informerats av 
sekretariatet om svaret och vidarebefordrat 
det till medlemsstaterna.

c) kommissionen har informerats av 
sekretariatet om svaret och vidarebefordrat 
det till medlemsstaterna.

Första stycket skall inte tillämpas om det 
importerande landet, som är part i 
konventionen, t.ex. genom sitt 
importbeslut eller på annat sätt 
uttryckligen kräver att exporterande 
parter även fortsättningsvis gör 
exportanmälan.
De skyldigheter som anges i punkterna 2, 
3 och 4 skall också upphöra när
a) den behöriga myndigheten i den 
importerande parten eller ett annat land har 
gjort ett undantag från kravet att den skall 
underrättas innan kemikalien exporteras, 
och

ca) den behöriga myndigheten i den 
importerande parten eller ett annat land har 
gjort ett undantag från kravet att den skall 
underrättas innan kemikalien exporteras, 
och

b) kommissionen har fått denna 
information från sekretariatet eller den 
behöriga myndigheten i den importerande 
parten eller ett annat land, och har 
vidarebefordrat informationen till 
medlemsstaterna och gjort den tillgänglig 
på Internet.

cb) kommissionen har fått denna 
information från sekretariatet eller den 
behöriga myndigheten i den importerande 
parten eller ett annat land, och har 
vidarebefordrat informationen till 
medlemsstaterna och gjort den tillgänglig 
på Internet.

Led a skall inte tillämpas om det 
importerande landet, som är part i 
konventionen, t.ex. genom sitt 
importbeslut eller på annat sätt 
uttryckligen kräver att exporterande 
parter även fortsättningsvis gör 
exportanmälan.

Motivering

Hänvisningen till ”första stycket” är inte helt klar. Av omsorg om klarhet i detta hänseende 
hänvisas det i ändringsförslaget till led a. Det är mera logiskt att denna text placeras in i 
slutet av punkt 6, så att orden ”De skyldigheter som anges i (...) skall också upphöra när”
kan utgå. 

Ändringsförslag 2
Artikel 13, punkt 7

7. Exportörens utsedda nationella 
myndighet får, i samråd med 

7. Exportörens utsedda nationella 
myndighet får, i samråd med 
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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

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 60 dagar, om officiella 
källor i den importerande parten eller ett 
importerande annat land kan bevisa att 
kemikalien vid importtillfället är 
licenserad, registrerad eller tillåten.

a) 60 dagar, om officiella källor i den 
importerande parten eller ett importerande 
annat land kan bevisa att kemikalien vid 
importtillfället är licenserad, registrerad 
eller tillåten eller att den nyligen har 
använts i eller importerats till den 
importerande parten eller det 
importerande andra landet och ingen lag 
eller annan författning har antagits för 
att förbjuda att den används, eller
b) 90 dagar, i alla andra fall.

Motivering

Denna nya bestämmelse är så pass flexibel att den inte motsvarar syftet för denna förordning, 
alltså att skydda stater som inte i lika hög grad eller rentav inte alls kan bedöma dessa farliga 
kemikalier. I sådana fall bör det inte förekomma något tyst medgivande. För att okontrollerad 
import av farliga kemikalier (alltså sådana som i EU är förbjudna eller underkastade stränga 
restriktioner) till tredjeländer skall kunna undvikas föreslås det vissa inskränkningar i denna
nya bestämmelse.

Ändringsförslag 3
Artikel 13, punkt 8

8. Kommissionen skall i samråd med de 
berörda medlemsstaterna regelbundet se 
över giltigheten hos varje uttryckligt 
medgivande som erhållits i enlighet med 
punkt 6 a eller undantag som beviljats i 
enlighet med punkt 7 på följande sätt:

8. Kommissionen skall i samråd med de 
berörda medlemsstaterna regelbundet se 
över giltigheten hos varje uttryckligt 
medgivande som erhållits i enlighet med 
punkt 6 a eller undantag som beviljats i 
enlighet med punkt 7 på följande sätt:

a) För varje uttryckligt medgivande som 
erhållits i enlighet med punkt 6 a skall ett 
nytt uttryckligt medgivande krävas innan 
det tredje kalenderåret efter det att 
medgivandet gavs löper ut, såvida inget 
annat anges i villkoren för medgivandet.

a) För varje uttryckligt medgivande som 
erhållits i enlighet med punkt 6 a skall ett 
nytt uttryckligt medgivande krävas innan 
det tredje kalenderåret efter det att 
medgivandet gavs löper ut, såvida inget 
annat anges i villkoren för medgivandet.
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b) Varje undantag som beviljats i enlighet 
med punkt 7 a skall gälla i högst två 
kalenderår om inget svar under tiden har 
mottagits på en begäran; när den tidsfristen 
löper ut skall uttryckligt medgivande 
krävas.

b) Varje undantag som beviljats i enlighet 
med punkt 7 skall gälla i högst tolv 
månader om inget svar under tiden har 
mottagits på en begäran; när den tidsfristen 
löper ut skall uttryckligt medgivande 
krävas.

c) Varje undantag som beviljats i enlighet 
med punkt 7 b skall gälla i högst tolv 
månader om inget svar under tiden har 
mottagits på en begäran; när den 
tidsfristen löper ut skall uttryckligt 
medgivande krävas.
I fall som omfattas av punkterna a och b 
får emellertid exporten fortsätta när 
tidsfristen i fråga har löpt ut, i väntan på 
ett svar på en ny begäran om uttryckligt 
medgivande.
I fall som omfattas av punkt c får 
exporten inte fortsätta när tidsfristen i 
fråga har löpt ut, såvida inte uttryckligt 
medgivande har givits eller villkoren i 
punkt 7 a uppfylls efter en ny begäran om 
uttryckligt medgivande.
En ny begäran skall alltid gå via 
kommissionen.

En ny begäran skall alltid gå via 
kommissionen.

Motivering

Tyst medgivande för en längre period motsvarar inte syftet för denna förordning, alltså att 
skydda stater som inte i lika hög grad eller rentav inte alls kan bedöma dessa farliga 
kemikalier. För att okontrollerad import av farliga kemikalier (alltså sådana som i EU är 
förbjudna eller underkastade stränga restriktioner) till tredjeländer skall kunna undvikas 
föreslås det vissa inskränkningar i denna bestämmelse.

Ändringsförslag 4
Artikel 19, punkt 3, inledningen

3. När det gäller informationsflödet enligt 
denna förordning, och utan att det påverkar 
tillämpningen av rådets 
direktiv 90/313/EEG, skall följande inte 
betraktas som konfidentiellt:

3. När det gäller informationsflödet enligt 
denna förordning, och utan att det påverkar 
tillämpningen av rådets 
direktiv 90/313/EEG, skall åtminstone
följande inte betraktas som konfidentiellt:
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Motivering

Också annan information än sådan som anges i artikel 19.3 kunde betraktas såsom 
icke-konfidentiell. För att undvika missförstånd i detta hänseende föreslås ett uttryckligt 
klarläggande av att texten i denna punkt inte är någon uttömmande förteckning.

Ändringsförslag 5
Artikel 22, punkt 4

Beslut i enlighet med punkt 2 om 
förteckning av en kemikalie i del 1 eller 2 i 
bilaga I med anledning av lagar eller andra 
författningar i gemenskapslagstiftningen 
skall fattas med tillämpning av det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 24.3.

Beslut i enlighet med punkt 2 om 
förteckning av en kemikalie i del 1 eller 2 i 
bilaga I med anledning av lagar eller andra 
författningar i gemenskapslagstiftningen 
skall fattas med tillämpning av det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 24.3.

Förteckning av en kemikalie som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 850/2004 i bilaga V 
skall omfattas av samma förfarande.

Förteckning av en kemikalie som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 850/2004 i bilaga V
eller någon annan kemikalie skall 
omfattas av samma förfarande.

Andra ändringar i bilaga I, inbegripet 
ändring av uppgifter i bilagan, ändring av 
bilagorna II–IV och VI, samt ändring av 
uppgifter i bilaga V, skall ske med 
tillämpning av det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 24.2.

Andra ändringar i bilaga I, inbegripet 
ändring av uppgifter i bilagan, ändring av 
bilagorna II–IV och VI, samt ändring av 
uppgifter i bilaga V, skall ske med 
tillämpning av det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 24.3.

Motivering

Den första ändringen innebär att också andra kemikalier än långlivade organiska 
föroreningar kunde tilläggas till bilaga V, till exempel exportförbud mot kvicksilver, något 
som nu är uppe till behandling enligt medbeslutandeförfarandet.

Den andra ändringen ger Europaparlamentet och rådet rätt till kontroll, vilket är viktigt med 
tanke på framtida förslag avsedda att ändra de väsentliga bilagorna. 

Ändringsförslag 6
Artikel 24, stycke 1

Kommissionen skall biträdas av den 
kommitté som inrättats enligt artikel 29 i 
rådets direktiv 67/548/EEG.

Kommissionen skall biträdas av den 
kommitté som inrättats enligt artikel 133 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 



PE 392.247v01-00 10/17 PR\678478SV.doc

SV

18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) och
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet¹.
––––––––––––––
¹EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättelse i 
EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

Motivering

I artikel 24 föreslås det att den kommitté som inrättats enligt artikel 29 i rådets 
direktiv 67/548/EEG skall kvarstå. Men denna kommitté kommer dock, med stöd av förslaget 
till förordning av den 27 juni 2007 om det globalt harmoniserade systemet
(KOM(2007)0355), att läggas ned 2010. Under tiden har det redan inrättats en kommitté med 
stöd av artikel 133 i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. För att föregripa den framtida 
utvecklingen är det bättre att anlita samma kommitté som i REACH-förordningen.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, del 1, tabell, rad 15

Kommissionens förslag

Arsenikföreningar p(2) sr

Parlamentets ändringar

Arsenik och 
arsenikföreningar

p(2) sr

Motivering

Också själva metallen arsenik måste nämnas i denna bilaga.

Ändringsförslag 8
Bilaga I, del 1, tabell, rad 28a (ny)

Parlamentets ändringar

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

Kemikalien klordekon finns omnämnd i bilaga IV till förordning (EG) nr 850/2004 om 
långlivade organiska föroreningar och bör därför tilläggas åtminstone till del 1 i bilaga I till 
denna förordning. Eftersom klordekon inte konsekvensbedömts kan det inte tilläggas till del 2 
i bilaga I (förteckning över kemikalier för vilka PIC-anmälan skall ske).

Ändringsförslag 9
Bilaga I, del 1, tabell, rad 61a (ny)

Parlamentets ändringar

Hexabromobifenyl 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr

Motivering

Kemikalien hexabromobifenyl finns omnämnd i bilaga IV till förordning (EG) nr 850/2004 om 
långlivade organiska föroreningar och bör därför tilläggas åtminstone till del 1 i bilaga I till 
denna förordning. Eftersom hexabromobifenyl inte konsekvensbedömts kan det inte tilläggas 
till del 2 i bilaga I (förteckning över kemikalier för vilka PIC-anmälan skall ske).

Ändringsförslag 10
Bilaga I, del 1, tabell, rad 68

Kommissionens förslag

Kvicksilverföreningar, 
inbegripet oorganiska 
och alkyl-, 
alkyloxyalkyl- samt 
arylkvicksilverföre-
ningar

10112-91-1, 
21908-53-2 
med flera

233-307-5, 
244-654-7 
med flera

2827 39 80, 
2825 90 50 
med flera

p(1)–p(2) b–sr Se PIC-
cirkuläret på 
www.pic.int/

Parlamentets ändringar

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar, 
inbegripet oorganiska 
och alkyl-, 
alkyloxyalkyl- samt 
arylkvicksilverföre-
ningar

10112-91-1,
21908-53-2 
med flera

233-307-5, 
244-654-7 
med flera

2827 39 80, 
2825 90 50 
med flera

p(1)–p(2) b–sr Se PIC-
cirkuläret på 
www.pic.int/
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Motivering

Också själva metallen kvicksilver måste nämnas i denna bilaga.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, del 3, tabell, rad 20

Kommissionens förslag

Kvicksilverföreningar, 
inbegripet oorganiska 
kvicksilverföreningar och 
alkyl-, alkyloxyalkyl- samt 
arylkvicksilverföreningar

Bekämpningsmedel

Parlamentets ändringar

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar, 
inbegripet oorganiska 
kvicksilverföreningar och 
alkyl-, alkyloxyalkyl- samt 
arylkvicksilverföreningar

Bekämpningsmedel

Motivering

Också själva metallen kvicksilver måste nämnas i denna bilaga.

Ändringsförslag 12
Bilaga V, rad 1a (ny)

Parlamentets ändringar

Kvicksilver EG-nr 231-106-7, CAS-nr 7439-97-6, 
KN-nr 28 05 40

Motivering

Förteckningen är i behov av komplettering och uppdatering. Detta innebär tillägg av 
kemikalier som vid en känd tidpunkt i framtiden kommer att omfattas av EU-exportförbud, till 
exempel kvicksilver. Det framstår nu redan som klart att exporten av kvicksilver i en nära 
framtid kommer att förbjudas (nästan säkert innan denna förordning träder i kraft).
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MOTIVERING

1. Bakgrund

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats 
för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel fastställdes i 
september 1998 och trädde i kraft den 24 februari 2004. Genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga 
kemikalier1 tillämpas Rotterdamkonventionen.

Efteråt har kommissionen ansett sig föranlåten att inför EG-domstolen inleda förfaranden mot 
rådet och Europaparlamentet, eftersom det inte rått enighet om ändringen av rättslig grund 
(från gemensam handelspolitik till miljö). I sin dom av den 10 januari 2006 ogiltigförklarade 
domstolen förordningen, eftersom den hade bort ha en dubbel rättslig grund, nämligen både 
artikel 133 och artikel 175.1 i fördraget2. Domstolen har yttermera beslutat att förordningens 
verkningar skall kvarstå till dess att en ny förordning har antagits med stöd av de korrekta 
rättsliga grunderna, vilket skall ske inom rimlig tid. Kommissionen har därför lagt fram ett 
nytt förslag för att åstadkomma en förordning på basis av den ovannämnda dubbla rättsliga 
grunden. Samtidigt föreslås vissa tekniska ändringar mot bakgrund av en rapport om 
erfarenheterna hittills av förfarandena. 

2. Innehållet i kommissionens förslag

Till sitt innehåll är texten nära nog identisk med förordning (EG) nr 304/2003, bortsett från 
den nya dubbla rättsliga grunden och vissa teknisk-innehållsliga ändringar i anledning av en 
rapport om tillämpningen (KOM(2006)0747).

Genom förordningen tillämpas Rotterdamkonventionen i Europeiska gemenskapen. Syftet 
med förordningen är att främja delat ansvar mellan parterna vid internationell handel med 
kemikalier som annars är underkastade stränga restriktioner eller förbjudna. Genom 
informationsutbyte mellan parterna och obligatoriskt beslutsfattande på nationell nivå om 
huruvida det är acceptabelt eller inte med import och export av dessa kemikalier väcks de 
berörda länderna till medvetande. Förordningen innefattar bilagor med förteckning över 
sådana kemikalier i fråga om vilka exporten årligen skall anmälas till de importerande 
länderna. För en del av dessa kemikalier krävs det importerande landets uttryckliga 
medgivande innan någon export får ske. Detta kallas för PIC-förfarandet, enligt den engelska 
termen prior informed consent (på svenska: förhandsgodkännande sedan information 
lämnats).

Av vikt med tanke på insikterna i förordningen är att veta att kemikalierna indelas i fyra olika 
kategorier:

1. ”Kemikalie för vilken exportanmälan skall ske”: kemikalie som i gemenskapen är 

  
1 EUT L 67, 6.3.2003, s. 1.
2 Mål C-178/03.
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förbjuden eller underkastad stränga restriktioner inom minst en kategori eller 
underkategori eller kemikalie som omfattas av PIC-förfarandet och som anges i del 1 i 
bilaga I.

2. ”Kemikalie för vilken PIC-anmälan skall ske”: kemikalie som i gemenskapen eller i 
en medlemsstat är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner inom minst en 
kategori; kemikalier som i gemenskapen är förbjudna eller underkastade stränga 
restriktioner inom en eller flera kategorier anges i del 2 i bilaga I.

3. ”Kemikalie som omfattas av PIC-förfarandet”: kemikalie som anges i del 3 i bilaga I 
till denna förordning (och i bilaga III till Rotterdamkonventionen) och på vilken PIC-
förfarandet enligt Rotterdamkonventionen skall tillämpas.

4. Kemikalier eller varor belagda med exportförbud, förtecknade i bilaga V i 
förordningen.

Endast kategori 3 förekommer bokstavligen i Rotterdamkonventionen. Övriga kategorier 
följer av mer långtgående gemenskapslagstiftning samt av en strävan att föregripa eventuella 
utvidgningar av Rotterdamkonventionen. Därefter kan konstateras att systemet blir allt 
strängare från och med kategori 1 till och med kategori 4.

Det är logiskt att EU vidtar mer långtgående åtgärder än vad som skett inom ramen för 
Rotterdamkonventionen. I dagens läge omfattas 39 kemikalier av PIC-förfarandet enligt 
bilaga III till Rotterdamkonventionen. Detta innebär således att länderna har rätt att avvisa 
import av dessa kemikalier. Efter 2004 har inga ytterligare kemikalier tillagts denna 
förteckning. Nästa år kommer sannolikt bekämpningsmedlet endosulfan och biociden 
tributyltenn (TBT) att tilläggas. På två års sikt torde fyra andra kemikalier ytterligare komma 
att tilläggas, nämligen benzidin och dess salter, endrin, metamidofos och mirex. Sedan finns 
det ännu en förteckning över 160 kemikalier som väntar på beslut. Beslutsfattandet går dock 
mycket omständligt och långsamt. Som exempel kan nämnas att man trots upprepade 
påstötningar inte lyckats få med vit asbest (krysotil asbest) på förteckningen över ämnen som 
skall omfattas av PIC-förfarandet.

Kommissionsförslagets viktigaste ändringar i den nu gällande förordningen handlar om 
följande:

1. Ändring av den rättsliga grunden: från artikel 175.1 i EG-fördraget (miljö) till en 
dubbel rättslig grund: artikel 133 i EG-fördraget (gemensam handelspolitik) och 
artikel 175.1 i EG-fördraget (miljö).

2. Ändring av definitionen på begreppet exportör, så att också exportörer som inte är 
etablerade i gemenskapen, men bedriver export från EU, omfattas av förordningen.

3. Anpassning av bestämmelserna om uttryckligt medgivande, för att möjliggöra export i 
sådana fall där en begäran om uttryckligt medgivande för import av ett ämne inte 
besvarats i tid.
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4. Ansvaret för att utverka importbeslut från tredjeländer överförs från medlemsstaterna 
till kommissionen.

5. Bättre möjligheter för tullväsendet att hantera bestämmelserna i förordningen, med 
hjälp bland annat av att det införs ett eget klassificeringsnummer för varje berörd 
kemikalie i Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur, samt möjlighet att 
”varningsflagga” i Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (TARIC), som 
innehåller gemenskapens alla åtgärder i fråga om tulltaxor, handelsåtgärder och 
jordbruk som är tillämpliga inom handelsutbytet, samt en modul om tullformaliteter på 
Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats, där tulltjänstemän kan söka bekräftelse 
på uppgifter om att förordningen följts.

Punkt 1 är en ofrånkomlig konsekvens av domstolens dom, medan de övriga punkterna 
framför allt handlar om tekniska ändringar i anledning av den tidigare nämnda 
utvärderingsrapporten.

3. Synpunkter på kommissionens förslag

Det är viktigt att vi både i världsomfattande skala och på gemenskapsnivå får adekvata 
bestämmelser som tar sikte på en hög nivå av skydd för miljön och folkhälsan. Problematiken 
kring den internationella handeln med farliga ämnen ställer krav på detta. Kommissionens 
förslag bidrar till att utveckla den politiska infrastrukturen i mindre utvecklade länder. På så 
sätt kan oansvarig användning av kemikalier med negativa konsekvenser för miljön, 
ekonomin och arbetsförhållandena motverkas.

Föredraganden kan instämma med flertalet ändringar. Det enda som vållar svårigheter i detta 
hänseende är anpassningen av bestämmelserna om uttryckligt medgivande för att möjliggöra 
export. Till detta kommer att förordningen inte helt och hållet ansluter sig till 
REACH-förordningen.

3.1 Tillstånd till transporter utan uttryckligt medgivande

För näringslivet är situationen i dag besvärlig, om en europeisk exportör inte får något svar 
från det importerande landets sida på en begäran om export av kemikalier som ingår i del 1 i 
bilaga I. Det är kemikalier som i gemenskapslagstiftningen omfattas av PIC-förfarandet, men 
som ännu inte kommit att omfattas av Rotterdamkonventionen. EU kräver hittills (alltså i den 
nu gällande förordningen) ensidigt att export av dessa kemikalier förutsätter uttryckligt 
medgivande från det importerande landets sida. Exportörer från länder utanför EU får leverera 
sådana kemikalier utan något uttryckligt medgivande från det importerande landets sida.

Kommissionens förslag tar sikte på att exporten tillfälligt skall kunna genomföras i de fall att 
något uttryckligt medgivande inte givits. Följden av detta är att europeiska exportörer lättare 
kan exportera kemikalier som är underkastade stränga restriktioner. Om ett importerande land 
inte inom 90 dygn kan ge svar på en begäran om export kan export äga rum under en tid av 
12 månader. Därefter måste det göras en ny begäran om uttryckligt medgivande. Nackdelen 
med detta mera flexibla förfarande är att ett land som inte hinner ge sitt svar inom 90 dygn
inte längre har något skydd mot import av en kemikalie som i EU är underkastad stränga 
restriktioner. Ur miljöhygienisk synpunkt är detta varken önskvärt eller ändamålsenligt. 
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Utgångspunkten måste snarare vara den, att det tas hänsyn till skyddet av de minst utvecklade 
länderna. Det finns ett par acceptabla kriterier för att de utsedda myndigheterna i en 
medlemsstat skall kunna besluta att export trots allt kan äga rum, nämligen att kemikalien i 
fråga bedömts och tillåtits i det importerande landet eller att det importerande landet är ett 
OECD-land. Däremot stöder föredraganden inte argumentet om att export trots allt får äga 
rum om kemikalien i fråga tidigare har exporterats till samma importerande land utan att 
landet i sin lagstiftning vidtagit några åtgärder mot detta. Lagstiftningen har ju som mål att 
stimulera förvaltningen i mindre utvecklade länder till att vidta åtgärder.

3.2 Anknytning till annan lagstiftning

Det är av vikt att sådana förbud eller restriktioner mot användningen av kemikalier som följer 
av nya eller anpassade direktiv eller förordningar adekvat behandlas i denna förordning. 
Förteckningen över kemikalier, måste vara uttömmande. Det är framför allt utgående från de 
nedanstående EU-rättsakterna som det måste ses efter om det finns några kemikalier som bör 
tilläggas till bilagorna till denna förordning:

• Bilaga IV till förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar.
• Bilaga XVII till REACH-förordningen, (EG) nr 1907/2006.
• Bilaga I till direktiv 67/548/EG.


