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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Tento posuzovaný legislativní návrh má za účel nahradit nařízení 304/2003 týkající se 
stejného tématu na základě soudního rozhodnutí Soudního dvora, kterým bylo nařízení 
z právních důvodů zrušeno1. Soud dospěl k názoru, že se mělo jednat o dvojí právní základ, 
nikoli o jeden (tj. podle čl. 175 odst. 1) přijatý Radou a Parlamentem pro nařízení 304/2003.
Proto posuzovaný legislativní návrh navrhuje dvojí právní základ: Soud navrhl článek 133 a 
čl. 175 odst. 1.

Návrh dále zahrnuje řadu technických úprav, které jsou považovány za nutné, a zároveň 
zachovává podstatu zrušeného nařízení;  má proto za cíl:

a) provádět Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu (PIC);
b) stanovit postup pro fázi před oznámením pro vývozce, jejichž chemické látky nespadají do 
rámce Rotterdamské úmluvy a PIC, ale jsou zakázané, omezené nebo se nacházejí na 
seznamu pro postup předchozího souhlasu (PIC) v rámci EU;

c) podporovat úsilí o sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodní přepravě 
nebezpečných chemických látek;

d) přispívat k jejich používání, které je šetrné k životnímu prostředí;
e) používat předpisy Společenství pro klasifikaci, balení a označování chemických látek 
nebezpečných pro člověka nebo životní prostředí pro všechny takové chemické látky, které 
jsou použitelné rovněž, když se vyvážejí z členských států do jiných smluvních stran nebo 
jiných zemí.

Rotterdamská úmluva

Posuzovaný návrh provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu (PIC) pro 
určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Rotterdamská 
úmluva byla přijata v září 1998. Vstoupila v platnost 24. února 2004 a má za cíl podporovat 
úsilí o sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodní přepravě nebezpečných chemických 
látek. Cílem je snížení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, které 
představují nebezpečné chemické látky. 

Smysl Rotterdamské úmluvy je jednoduchý: 
„pomoci zúčastněným zemím získat více informací o vlastnostech formulací potencionálně 
nebezpečných chemických látek a pesticidů“.
Poskytuje zemím informace a prostředky sloužící k zastavení nechtěných dovozů toxických 
chemických látek. Úmluva vyžaduje na vývozci, aby informoval o vývozu nebezpečných 
látek a ukládá vývozní zemi povinnost podřídit se rozhodnutí dovážejících států a transitních 
zemí, přes jejichž území bude tento odpad převážen.

  
1 Je třeba poznamenat, že „kromě zrušení uvedeného nařízení Soudní dvůr v souběžném rozsudku z týchž 
důvodů rovněž zrušil rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení úmluvy jménem 
Evropského společenství. Komise nedávno za tímto účelem předložila zvláštní návrh, který Rada přijala dne 
25. září 2006 (rozhodnutí 2006/730/ES)“ (KOM(2006)0745 strana 3).
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Dané nařízení významně přesahuje požadavky úmluvy. Vysvětlující dopis Komise shrnul 
následující rozdíly:

„ – pravidla se vztahují na vývozy do všech zemí bez ohledu na to, zda jsou smluvními 
stranami úmluvy, či nikoli;
– každoročnímu oznámení o vývozu podléhá širší rozsah chemických látek;
– chemické látky, na něž se vztahuje postup PIC, a chemické látky, které jsou zakázány nebo 
přísně omezeny ve Společenství v kategorii použití podle úmluvy, nelze vyvážet bez výslovného 
souhlasu dovážejících zemí;
– některé výrobky a chemické látky (jako jsou chemické látky, které podléhají také 
Stockholmské úmluvě o perzistentních organických znečišťujících látkách) jsou pro vývoz 
zakázány;
– všechny nebezpečné chemické látky vyvážené do třetích zemí musí být označeny a baleny 
stejným způsobem jako v rámci Společenství“ (KOM (2006) 745 strana 3).

Technické úpravy navrhované novým nařízením

Tyto úpravy jsou založeny na zkušenostech s prováděním zrušeného nařízení 304/2003 a jsou 
určeny ke zlepšení fungování předkládaného návrhu. Vaše navrhovatelka má následující 
poznámky:

1. definice „vývozce“ je správná a bere v úvahu zájem EP na tom, aby fyzická či právnická 
osoba, jejímž jménem je vyhotoveno vývozní prohlášení, a jež má povinnost podat oznámení 
určenému vnitrostátnímu orgánu členského státu byla usazena v daném členském státě (čl. 3 
odst. 15).

2. definice „přípravku“ (tj. směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek) je přijatelná a 
znamená „povinné označování“ ve smyslu směrnice 1999/45/ES o klasifikaci, balení 
a označování (čl. 3 odst. 2 a čl. 1 odst. 2).

3. postup výslovného souhlasu podle čl. 13 odst. 6 návrhu je vítán, ale u obchodníků EU 
vyvolává znepokojení. Smysl článku 13 je správný, protože stanoví, že chemické látky 
uvedené v přílohy 1 části 3 daného návrhu by neměly být vyváženy bez výslovného souhlasu 
dovážející země. Tentýž přístup se použije na jakoukoli chemickou látku, která je zakázána 
nebo omezena v rámci Společenství a na kterou se vztahuje oznámení v rámci postupu PIC. 

Avšak „přes úsilí určených vnitrostátních orgánů vyvážejících členských států o získání 
výslovného souhlasu dosud asi v polovině případů nepřichází z dovážejících zemí odpověď, 
v některých případech po mnoho měsíců nebo dokonce roků“(KOM(2006)745 strana 5).
Nový návrh nařízení usiluje o napravení situace prostřednictvím stanovení časových omezení 
a dočasných opatření nebo flexibilnějšího výkladu.
4. Posílení „celních kontrol“ vyvážených a dovážených chemických látek je oblastí stálého 
zájmu jak v EU taky i v členských státech. Úloha celních orgánů členských států je důležitá, 
protože jsou odpovědné za zajištění souladu s nařízeními tohoto typu. Navrhované nařízení 
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obsahuje v článku 17 několik činností jako klasifikaci chemických látek, které mají „kódové 
číslo“ ve svých vývozních prohlášeních, a vývoj databáze Komise EDEXIM. Obě opatření 
mohou objasnit dodatečné požadavky EU týkající se postupu PIC. Zůstává jedna otázka: je 
nejasné, zda-li by navrhované nařízení snížilo správní břemeno pro celní úřady a vývozce.

Smysl navrhovaných pozměňovacích návrhů 

Smysl navrhovaných pozměňovacích návrhů je velmi jednoduchý: podpořit navrhovaný 
právní rámec; dodržovat zásady subsidiarity a proporcionality; omezit správní výdaje na 
minimum; provázat úroveň ochrany zdraví a životního prostředí se stávajícími právními 
předpisy EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 13 odst. 7 úvodní část

Určený vnitrostátní orgán vývozce smí po 
poradě s Komisí rozhodnout, že se vývoz 
může uskutečnit, pokud po vynaložení 
veškerého přiměřeného úsilí nebyla 
odpověď obdržena na žádost o výslovný 
souhlas podle odst. 6 písm. a) v jedné 
z těchto lhůt:

Určený vnitrostátní orgán vývozce smí po 
poradě s Komisí rozhodnout, že se vývoz 
může uskutečnit, pokud nebyla odpověď 
obdržena na žádost o výslovný souhlas podle 
odst. 6 písm. a) v jedné z těchto lhůt:

Odůvodnění

Původní formulace je příliš neurčitá, vzhledem k tomu, že výklad „přiměřeného úsilí“ se může 
lišit. 

Pozměňovací návrh 2
Čl. 13 odst. 7 písm. a) a b)

a) 60 dní, pokud existují důkazy z úředních 
zdrojů dovážející smluvní strany nebo jiné 
dovážející země o tom, že na chemickou 
látku byla na dobu dovozu vydána licence, je 

a) 30 dní od data původní žádosti, pokud
existují důkazy z úředních zdrojů dovážející 
smluvní strany nebo jiné dovážející země o 
tom, že na chemickou látku byla na dobu 
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v době dovozu registrována nebo povolena 
nebo byla nedávno v dovážející smluvní 
straně nebo jiné dovážející zemi použita 
nebo do ní dovezena, a o tom, že nebyla 
přijata žádná regulativní opatření s cílem 
zakázat její použití; 

b) 90 dní ve všech ostatních případech.

dovozu vydána licence, je v době dovozu 
registrována nebo povolena nebo byla 
nedávno v dovážející smluvní straně nebo 
jiné dovážející zemi použita nebo do ní 
dovezena, a o tom, že nebyla přijata žádná 
regulativní opatření s cílem zakázat její 
použití; 
b) 60 dní od data původní žádosti, ve všech 
ostatních případech.

Odůvodnění

Není jasné, v souvislosti s jakou činností je časové omezení zahájeno. Kratší časová omezení 
usnadňují obchod a pomohou zabránit tomu, aby se evropské podniky dostaly do postavení, 
které je znevýhodňuje vůči konkurenci v porovnání mimo evropský průmysl.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 13 odst. 8 pododstavec 1 písm. a), b) a c)

a) v případě každého výslovného souhlasu 
obdrženého podle odst. 6 písm. a) se nový 
výslovný souhlas požaduje do konce třetího 
kalendářního roku poté, co byl souhlas 
udělen, pokud podmínky tohoto souhlasu 
nestanoví jinak;

b) pokud nebyla mezitím obdržena odpověď 
na žádost, platí upuštění podle odst. 7 písm. 
a) maximálně po dobu dvou kalendářních 
let a po jejím uplynutí se požaduje výslovný 
souhlas; 
c) pokud nebyla mezitím obdržena odpověď 
na žádost, platí upuštění podle odst. 7 písm. 
b) maximálně po dobu dvanácti měsíců a po 
jejím uplynutí se požaduje výslovný souhlas.

a) v případě každého výslovného souhlasu 
obdrženého podle odst. 6 písm. a) se nový 
výslovný souhlas požaduje do konce pátého 
kalendářního roku poté, co byl souhlas 
udělen, pokud podmínky tohoto souhlasu 
nestanoví jinak;

b) pokud nebyla mezitím obdržena odpověď 
na žádost, platí upuštění podle odst. 7 písm. 
a) maximálně po dobu čtyř kalendářních let
a po jejím uplynutí se požaduje výslovný 
souhlas; 
c) pokud nebyla mezitím obdržena odpověď 
na žádost, platí upuštění podle odst. 7 písm. 
b) maximálně po dobu 2 let a po jejím 
uplynutí se požaduje výslovný souhlas.

Odůvodnění

Zavedení pravidelného přezkoumávání povede k právní nejistotě a zátěži správy. V okamžiku, 
kdy byl výslovný souhlas obdržen, by jeho platnost neměla zaniknout příliš rychle.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 13 odst. 8 pododstavec 3
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V případě uvedeném v písmeni c) smějí 
vývozy po uplynutí příslušného období 
pokračovat, pouze pokud je obdržen 
výslovný souhlas nebo jsou po nové žádosti 
o výslovný souhlas splněny podmínky odst. 
7 písm. a).

V případě uvedeném v písmeni c) nesmějí 
vývozy pokračovat po uplynutí příslušného 
období, pokud není obdržen výslovný 
souhlas nebo nejsou splněny některé
z podmínek uvedených v odst. 7 písm. a po 
nové žádosti o výslovný souhlas anebo 
dovážející smluvní strana neodpověděla do 
30 dnů na novou žádost o výslovný souhlas.

Odůvodnění

Vývoz by měl pokračovat po dobu čekání na obdržení odpovědi na žádost. V opačném případě 
budou evropští vývozci penalizováni za nečinnost některých států.
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