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INDOKOLÁS

Bevezetés

A tárgyalás alatt álló jogalkotási javaslat az azonos témában készült, 304/2003 sz. rendelet 
helyébe lép, mivel azt a Bíróság határozata jogi indokokkal megsemmisítette1. A Bíróság 
szerint a Tanács és az EP által a 304/2003 sz. rendelet esetében elfogadott egy helyett (azaz a 
175. cikk (1) bekezdése) kettős jogalap lett volna szükséges. A tárgyalt javaslat ezért kettős 
jogalapot javasol: a Bíróság javaslatának megfelelően a 133. cikket és a 175. cikk (1) 
bekezdését. 

Számos szükségesnek vélt technikai kiigazítást is tartalmaz, ugyanakkor megőrzi a 
megsemmisített rendelet lényegét; a fentiek fényében céljai tehát a következők:

a) az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rotterdami egyezmény 
végrehajtása;

b) az exportőrök értesítésére vonatkozó eljárás kidolgozása azokhoz a vegyi anyagokhoz,
amelyek nem tartoznak a rotterdami egyezmény és az előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyási (PIC) eljárás hatálya alá, de az EU-n belül tilalom vagy korlátozás alá esnek;
c) a felelősségmegosztás és az együttműködési törekvések előmozdítása a veszélyes vegyi 
anyagok nemzetközi forgalmában;
d) a szóban forgó anyagok környezetkímélő felhasználásához való hozzájárulás; 

e) az emberre vagy a környezetre veszélyes vegyi anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és 
címkézéséről szóló közösségi rendelkezések alkalmazása minden ilyen vegyi anyag esetében, 
ha azokat a tagállamokból más felek vagy országok számára exportálják.

A rotterdami egyezmény

A tárgyalt javaslat a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi 
anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási 
(PIC) eljárásról szóló rotterdami egyezmény végrehajtását célozza. A rotterdami egyezményt 
1998 szeptemberében fogadták el. 2004. február 24-én lépett hatályba, és célja a felek közötti 
felelősségmegosztás és együttműködési törekvések előmozdítása a veszélyes vegyi anyagok 
nemzetközi kereskedelmében. A végső cél a veszélyes vegyi anyagok által az emberi 
egészség és környezet számára okozott kockázat csökkentése. 

A rotterdami egyezmény logikája egyszerű: „a résztvevő országoknak segítséget kell nyújtani 
ahhoz, hogy minél többet megtudhassanak a feltehetően veszélyes vegyi anyagok és 
peszticidek jellemzőiről”. Biztosítja az országok számára a mérgező vegyi anyagok nem 
kívánt behozatalának leállításához szükséges információkat és eszközöket. Az egyezmény az 
exportőrtől követeli meg a veszélyes anyagok kivitelével kapcsolatos értesítést, illetve az 

  

1 Meg kell jegyezni, hogy „párhuzamos ítéletében a Bíróság ugyanezen okból megsemmisítette az 
Egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyására vonatkozó 2002. december 19-i 106/2003/EK tanácsi 
határozatot is.  A Bizottság ezért nemrég külön javaslatot nyújtott be, amelyet a Tanács 2006. szeptember 25-én 
fogadott el (2006/730/EK határozat)” (COM(2006)0745, 3. o.).
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exportáló országot terheli az a felelősség, hogy megfeleljen az importáló ország, valamint 
azon tranzitországok határozatainak, amelyek területén áthalad a hulladék.
A szóban forgó javaslat túlmegy az egyezmény követelményein. A bizottsági dokumentum 
ekképp foglalja össze a különbségeket:

„- A szabályozás az összes országba irányuló kivitelre vonatkozik, akár részesei az 
Egyezménynek, akár nem; 
- A vegyi anyagok szélesebb körére vonatkozik az éves kiviteli bejelentési kötelezettség. 
- Az importáló ország kifejezett jóváhagyása nélkül nem lehet PIC-vegyi anyagokat és a 
Közösségben az egyezmény értelmében tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi 
anyagokat exportálni;
- Egyes árukra és vegyi anyagokra (pl. a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról (POP) szóló stockholmi egyezményben felsorolt vegyi anyagok) exporttilalom 
vonatkozik;
- Valamennyi harmadik országba exportált veszélyes vegyi anyagot úgy kell felcímkézni és 
csomagolni, mint a Közösségen belül” (COM (2006)0745, 3. oldal).

Az új rendeletben javasolt technikai kiigazítások:

E kiigazítások alapjául a megsemmisített 304/2003 sz. rendelet végrehajtása során nyert 
tapasztalatok szolgáltak, és céljuk, hogy a javaslat működését javítsák. Az előadó az alábbi 
észrevételekkel él:

1. Az exportőr meghatározása helyes, és figyelembe veszi az EP azzal kapcsolatos aggályait, 
hogy annak a természetes vagy jogi személynek, aki nevében kiviteli nyilatkozatot tesznek, és 
akinek a tagállam kijelölt nemzeti hatóságát értesítenie kell, az említett tagállamban kell 
székhellyel rendelkeznie (3. cikk (15) bekezdés).

2. A készítmény (azaz két vagy több vegyi anyagból készített keverék vagy oldat) 
meghatározása elfogadható, és kötelező címkézést von maga után, ha az osztályozásról, 
csomagolásról és címkézésről szóló 1999/45/EK irányelv (3. cikk (2) bekezdés és 1. cikk (2) 
bekezdés) azt előírja.

3. A 13. cikk (6) bekezdése szerinti, kifejezett jóváhagyási eljárást üdvözöljük, bár az uniós 
kereskedők körében aggodalmat keltett. A 13. cikk logikája helyes, mivel kimondja, hogy az 
említett javaslat I. mellékletének 3. részében felsorolt vegyi anyagok nem exportálhatók az 
importáló ország egyértelmű jóváhagyása nélkül. Ugyanez a megközelítés alkalmazandó 
azokra a vegyi anyagokra, amelyeket a Közösségen belül betiltottak vagy korlátoztak, és 
amelyek esetében a PIC-bejelentés indokolt. 

Azonban „eddig az esetek nagyjából felében a tagállamok KNH-inak erőfeszítései ellenére 
néha hónapokon, sőt éveken keresztül sem érkezett válasz az importáló országoktól a kifejezett 
jóváhagyás iránti kérelmekre” (COM(2006)0745, 5.o.). Az új rendeletre irányuló javaslat ezt 
a helyzetet igyekszik orvosolni előírt határidők és átmeneti intézkedések, illetve rugalmasabb 
értelmezés révén. 
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4. Az exportált és importált vegyi anyagok vámellenőrzésének megerősítése az EU-t és 
tagállamait is folyamatosan aggasztotta. A tagállamok vámhatóságai kulcsszerepet játszanak, 
mivel ők felelősek az ilyen jellegű rendeletek betartatásáért. A rendeletre irányuló javaslat 17. 
cikke számos fellépést ír elő, többek között a kiviteli nyilatkozatban azonosító számmal 
rendelkező vegyi anyagok osztályozását, illetve a bizottsági EDEXIM-adatbázis létrehozását. 
Mindkét intézkedés a PIC-ben tervezett további uniós követelmények megvilágítását 
szolgálja. Egy kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan marad: nem egyértelmű, hogy a 
rendeletre irányuló javaslat mind a vám, mind az export tekintetében csökkenti-e az 
adminisztratív terheket.

A javasolt módosítások logikája 

A módosítások logikája igen egyszerű: a javasolt jogi keretet támogatni kell; mind a 
szubszidiaritás, mind az arányosság elvét tiszteletben kell tartani;  az adminisztratív 
költségeket a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani; az egészség és a környezet 
védelmének összhangban kell állnia az EU-ban jelenleg hatályos jogi szabályozással.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi javaslatokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
13. cikk (7) bekezdés, bevezető rész

(7) Az exportőr kijelölt nemzeti hatósága – a 
Bizottsággal konzultálva – határozhat úgy, 
hogy a kivitelre sor kerülhet abban az 
esetben, ha a (6) bekezdés a) pontja szerinti, 
kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre 
minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem
érkezett válasz az alábbi határidők egyikén 
belül: 

(7) Az exportőr kijelölt nemzeti hatósága – a 
Bizottsággal konzultálva – határozhat úgy, 
hogy a kivitelre sor kerülhet abban az 
esetben, ha a (6) bekezdés a) pontja szerinti, 
kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre nem
érkezett válasz az alábbi határidők egyikén 
belül sem: 

Indokolás

Az eredeti szövegezés nem elég egyértelmű, mivel az „ésszerű erőfeszítés” többféleképpen 
értelmezhető. 

Módosítás: 2
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13. cikk (7) bekezdés a) és b) pont

a) hatvan nap abban az esetben, ha az 
importáló részes fél vagy az importáló egyéb 
ország hivatalos forrásának tanúsága szerint 
a vegyi anyag a behozatal idején 
engedélyezve van, be van jegyezve vagy 
megengedett az importáló részes fél 
területén vagy az importáló egyéb 
országban, vagy a közelmúltban ott 
használták vagy oda bevitték az adott vegyi 
anyagot, és használatának betiltására nem 
hoztak jogszabályt; 

a) az eredeti kérelmet követő harminc nap 
abban az esetben, ha az importáló részes fél 
vagy az importáló egyéb ország hivatalos 
forrásának tanúsága szerint a vegyi anyag a 
behozatal idején engedélyezve van, be van 
jegyezve vagy megengedett az importáló 
részes fél területén vagy az importáló egyéb 
országban, vagy a közelmúltban ott 
használták vagy oda bevitték az adott vegyi 
anyagot, és használatának betiltására nem 
hoztak jogszabályt; 

b) kilencven nap minden más esetben. b) az eredeti kérelem dátumától számított 
hatvan nap minden más esetben.

Indokolás 

Nem egyértelmű, hogy melyik eseménytől számítják a határidőt. A rövidebb határidők a 
kereskedelemnek kedveznek és megelőzhetővé teszik azt, hogy az európai cégek a nem európai 
iparhoz képest versenyhátrányba kerüljenek.

Módosítás: 3
13. cikk (8) bekezdés első albekezdés a), b) és c) pont

a) a (6) bekezdés a) pontja alapján 
megszerzett kifejezett hozzájárulások 
esetében újabb kifejezett hozzájárulásért kell 
folyamodni a hozzájárulás megadását követő 
harmadik naptári év végéig, a hozzájárulás 
ellenkező kikötése hiányában;

a) a (6) bekezdés a) pontja alapján 
megszerzett kifejezett hozzájárulások 
esetében újabb kifejezett hozzájárulásért kell 
folyamodni a hozzájárulás megadását követő 
ötödik naptári év végéig, a hozzájárulás 
ellenkező kikötése hiányában;

b) hacsak időközben nem érkezik válasz a 
kérelemre, a (7) bekezdés a) pontja alapján 
adható mentesítés időtartama legfeljebb két
naptári év, amelynek elteltével kifejezett 
hozzájárulás válik szükségessé; 

b) hacsak időközben nem érkezik válasz a 
kérelemre, a (7) bekezdés a) pontja alapján 
adható mentesítés időtartama legfeljebb 
négy naptári év, amelynek elteltével 
kifejezett hozzájárulás szükséges; 

c) hacsak időközben nem érkezik válasz a 
kérelemre, a (7) bekezdés b) pontja alapján 
adható mentesítés időtartama legfeljebb 
tizenkét hónap, amelynek elteltével 
kifejezett hozzájárulás válik szükségessé.

c) hacsak időközben nem érkezik válasz a 
kérelemre, a (7) bekezdés b) pontja alapján 
adható mentesítés időtartama legfeljebb két 
év, amelynek elteltével kifejezett 
hozzájárulás szükséges.

Indokolás 

A rendszeres felülvizsgálat bevezetése jogi bizonytalanságot és adminisztratív terheket 
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eredményez. Amennyiben kifejezett hozzájárulást megadják, annak érvényessége nem járhat le 
túl hamar.

Módosítás: 4
13. cikk (8) bekezdés harmadik albekezdés 

A c) pontban említett esetben az adott 
időtartam eltelte után már nem folytatódhat a 
kivitel, kivéve kifejezett hozzájárulás 
megszerzése esetén, vagy ha újabb,
kifejezett hozzájárulás iránti kérelem 
benyújtása folytán teljesülnek a (7) 
bekezdés a) pontja szerinti feltételek.

A c) pontban említett esetben az adott 
időtartam eltelte után már nem folytatódhat a 
kivitel, kivéve kifejezett hozzájárulás 
megszerzése esetén, vagy ha újabb kifejezett 
hozzájárulás iránti kérelem benyújtása 
folytán a (7) bekezdés a) pontjában említett 
feltételek valamelyike teljesül, vagy az 
importáló az újabb kifejezett hozzájárulás 
iránti kérelemre harminc napon belül nem 
adott választ.

Indokolás 

A kivitel folyamatosságát mindaddig engedélyezni kell, amíg a kérelemre nem érkezik válasz. 
Az európai exportőrök ennek hiányában kárt szenvedhetnek egyes országok hanyagsága 
miatt.
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