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BILAGA 2-E
KEMIKALIER
1. Parterna, som erinrar om sina skyldigheter enligt WTO-avtalet, särskilt TBT-avtalet, och som är medvetna om bety
delsen av hållbar utveckling och handel för båda parter, bekräftar följande gemensamma mål och principer:
a) Att skapa konkurrenskraftiga marknadsvillkor som bygger på principerna om öppenhet, icke-diskriminering och
insyn.
b) Att stärka samarbetet för att främja en fortsatt ömsesidigt fördelaktig utveckling av handeln.
c) Att säkerställa en hög folkhälso- och miljöskyddsnivå.
d) Att främja alternativa metoder för att bedöma hur farliga ämnen är och minska antalet djurförsök.
e) Att genomföra lämpliga regleringsmekanismer och skydda konfidentiella uppgifter.
f) Att bidra till genomförandet av strategin för internationell kemikaliehantering.
g) Att utveckla och främja bästa praxis för bedömning och hantering av kemikalier på internationell nivå.
2. På grundval av målen och principerna i punkt 1 och i syfte att underlätta och främja handel, erkänner parterna vikten
av att
a) säkerställa öppenhet när det gäller innehållet i deras lagar och andra författningar samt andra åtgärder med allmän
tillämpning på kemikalieområdet,
b) garantera öppenhet och korrekt hantering vid reglering och genomförande av deras ordningar för kemikaliehan
tering,
c) när så är möjligt, tillämpa bästa praxis vid antagande och genomförande av lagstiftning samt när det gäller
riskbedömningar, registrering, godkännande, anmälan och behandling av konfidentiell affärsinformation, och
d) samarbeta i fråga om god laboratoriesed och prövningsriktlinjer för att finna en mer harmoniserad metod för
bedömning och hantering av kemikalier i syfte att åstadkomma en internationell harmonisering av sådana metoder.
3. Parterna är överens om att i god tro diskutera eventuella problem som uppstår vid tillämpningen av en parts
föreskrifter om kemikalier och som har betydande verkningar för den andra partens handel.
4. En arbetsgrupp för kemikalier inrättas i enlighet med artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper) i syfte att främja samarbetet inom
de områden som omfattas av denna bilaga och vara ett forum för diskussionerna enligt punkt 3. Arbetsgruppen ska
sammanträda minst en gång vartannat år, om man inte kommer överens om något annat, eller när sådana problem
som avses i punkt 3 uppstår.
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