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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvadas

Šiuo pasiūlymu dėl teisės akto siekiama pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 304/2003 tuo pačiu 
klausimu, nes remiantis Teisingumo Teismo sprendimu šis reglamentas buvo panaikintas dėl 
teisinių priežasčių1. Teismo nuomone, Reglamentui (EB) Nr. 304/2003 turėjo būti dvigubas 
teisinis pagrindas, o ne tik vienas (t. y. 175 straipsnio 1 dalis), kurį patvirtino Taryba ir 
Europos Parlamentas. Taigi, kaip pasiūlė Teisingumo Teismas, šiuo pasiūlymu siūlomas 
dvigubas teisinis pagrindas – 133 straipsnis ir 175 straipsnio 1 dalis.

Be to, šis pasiūlymas apima keletą techninių pataisymų, kurie laikomi būtinais, bet išlaiko 
panaikinto reglamento turinį, todėl šiuo pasiūlymu siekiama:

a) įgyvendinti Roterdamo konvenciją dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros 
(angl. PIC);

b) nustatyti informavimo apie eksportą procedūrą tokių cheminių medžiagų atveju, kurios 
nepatenka į Roterdamo konvencijos ir sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros 
taikymo apimtį, tačiau yra draudžiamos arba ribojamos Europos Sąjungos teritorijoje;
c) skatinti bendrą atsakomybę ir bendras pastangas, kai tai susiję su pavojingų cheminių 
medžiagų gabenimu tarptautiniais maršrutais;
d) prisidėti skatinant aplinkai nekenkiantį jų panaudojimą;

e) taikyti Bendrijos taisykles dėl aplinkai arba žmogui pavojingų cheminių medžiagų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo etiketėmis reikalavimus visoms cheminėms 
medžiagoms, kai jos eksportuojamos iš valstybės narės į kitas šalis arba valstybes.

Roterdamo konvencija

Svarstomu pasiūlymu įgyvendinama Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį 
pranešama iš anksto, procedūros, taikomos prekiaujant tarptautiniu mastu tam tikromis 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir pesticidais. Roterdamo konvencija buvo patvirtinta 
1998 m. rugsėjo mėnesį. Ji įsigaliojo 2004 m. vasario 24 d. ir buvo skirta bendrai tarptautinėje 
prekyboje pavojingomis cheminėmis medžiagomis dalyvaujančių šalių atsakomybei ir 
bendroms pastangoms skatinti. Tikslas – sumažinti pavojingų cheminių medžiagų pavojų 
žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Logika, kuria paremta Roterdamo sutartis, yra gana paprasta – padėti dalyvaujančioms šalims 
daugiau sužinoti apie potencialiai pavojingų cheminių medžiagų ir pesticidų junginių savybes.
Pagal šią konvenciją šalims suteikiama informacija ir priemonės, skirtos nepageidaujamam 
nuodingų cheminių medžiagų įvežimui sustabdyti. Konvencijoje pateikiamas reikalavimas, 
kad eksportuotojas teiktų informaciją apie pavojingų cheminių medžiagų eksportą, ir 
eksportuojančioji šalis įpareigojama laikytis tos šalies, į kurią atliekos įvežamos, arba tų 

  
1 Reikia pastebėti, kad „Teismas savo lygiagrečiu sprendimu dėl tų pačių priežasčių panaikino 2002 m. gruodžio 

19 d. Tarybos sprendimą 2003/106/EB dėl konvencijos patvirtinimo Bendrijos vardu ... Komisija neseniai šiuo 
tikslu pateikė atskirą pasiūlymą, kurį Taryba priėmė 2006 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimas 2006/730/EB)“ 
(COM(2006)0745. p.3).
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tranzitinių šalių, per kurių teritoriją jos bus vežamos, sprendimų.
Svarstomo pasiūlymo reikalavimai viršija konvencijos reikalavimus. Komisijos 
memorandume apibendrinami skirtumai:
„ – jame nustatytos taisyklės taikomos eksportui į visas valstybes, nepriklausomai nuo to, ar 
jos yra konvencijos šalys, ar ne;
– į metinį pranešimą apie eksportą įtraukiama daugiau cheminių medžiagų;
– IPS cheminių medžiagų ir tų cheminių medžiagų, kurias naudoti Bendrijoje pagal kurią 
nors konvencijos nustatytą naudojimo kategoriją yra uždrausta arba griežtai ribojama, 
eksportuoti negalima, jei negaunama aiškaus importuojančių valstybių sutikimo;
– kai kuriuos gaminius ir chemines medžiagas (pvz., chemines medžiagas, kurioms taip pat 
taikoma Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų) eksportuoti draudžiama;
– visos į trečiąsias valstybes eksportuojamos pavojingos cheminės medžiagos privalo būti 
ženklinamos ir pakuojamos taip, kaip jas privaloma ženklinti ir pakuoti pačioje Bendrijoje.“
(COM(2006)745, p.3).

Šiuo nauju reglamentu siūlomi techniniai pataisymai

Šie pataisymai paremti patirtimi, įgyta įgyvendinant panaikintą Reglamentą (EB) 
Nr. 304/2003, ir skirti teikiamo pasiūlymo veikimui patobulinti. Jūsų pranešėja pateikia toliau 
nurodytas pastabas.

1. Eksportuotojo apibrėžimas yra teisingas ir juo atsižvelgiama į Europos Parlamento 
susirūpinimą, kad fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu pateikiama eksporto deklaracija ir 
kuris privalo įspėti valstybės narės paskirtą nacionalinę instituciją, būtų įsikūręs minėtoje 
valstybėje narėje (3 straipsnio 15 dalis).

2. Preparato (t. y. dviejų arba kelių cheminių medžiagų mišinio arba tirpalo apibrėžimas) yra 
priimtinas ir reiškia „privalomą ženklinimą etiketėmis“, jei to reikalaujama Direktyvoje
1999/45/EB dėl klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo etiketėmis (3 straipsnio 2 dalis ir 1 
straipsnio 2 dalis).

3. Aiškaus sutikimo tvarka, minima pasiūlymo 13 straipsnio 6 dalyje, yra sveikintina, tačiau 
ES prekybininkams sukėlė nerimą. Logika, kuria paremtas 13 straipsnis, teisinga, nes jame 
teigiama, kad minėtojo pasiūlymo I priedo 3 dalyje nurodomos cheminės medžiagos neturėtų 
būti išvežamos neturint aiškaus šalies, į kurią importuojama, sutikimo. Toks pats požiūris 
taikomas visoms cheminėms medžiagoms, kurios Bendrijoje uždraustos arba ribojamos ir 
joms taikoma sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūra (angl. PIC).
Tačiau „maždaug puse visų ligšiolinių atvejų, nepaisant eksportuojančių valstybių narių PNI 
pastangų gauti aiškų sutikimą, negaunama importuojančios valstybės atsakymo, kai kada 
daugelį mėnesių ar netgi metų.“ (COM(2006)745, p.5). Pagal naujai siūlomą reglamentą 
bandoma pataisyti padėtį taikant terminus ir laikinas priemones arba lanksčiau aiškinant 
padėtį.

4. Muitinių vykdomos eksportuojamų ir importuojamų cheminių medžiagų kontrolės
stiprinimas buvo nuolatinis rūpestis ir Europos Sąjungoje, ir jos valstybėse narėse. Valstybių 
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narių muitinės institucijų vaidmuo svarbus, nes jos atsakingos už tai, kad būtų laikomasi 
tokios rūšies reglamentuose pateikiamų reikalavimų. Siūlomo reglamento 17 straipsnyje 
minimi keli veiksmai, pvz., cheminių medžiagų, turinčių „kodo numerį“ klasifikavimas pagal 
eksporto deklaracijas bei Komisijos EDEXIM duomenų bazės kūrimas. Abi priemonės padės 
lengviau suprasti papildomus reikalavimus, kurie ES numatyti taikant sutikimo, apie kurį 
pranešama iš anksto, procedūrą. Tačiau išlieka klausimas, ar šis siūlomas reglamentas 
sumažins administracines kliūtis, su kuriomis susiduria ir muitinės, ir eksportuotojai.

Logika, kuria paremti siūlomi pakeitimai

Šių pakeitimų logika labai paprasta – būtina pritarti siūlomam teisiniui pagrindui; būtina 
laikytis ir subsidiarumo, ir proporcingumo principų; administracines išlaidas būtina sumažinti 
iki minimumo; sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis privalo atitikti galiojančius šios srities 
Europos Sąjungos teisės aktus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
13 straipsnio 7 dalis įžanginė dalis

7. Eksportuotojo valstybės paskirtoji 
nacionalinė institucija gali, pasikonsultavusi 
su Komisija, nuspręsti, kad cheminė 
medžiaga gali būti eksportuojama, jeigu
pasitelkus visas realistiškas priemones
nebuvo gautas atsakymas į prašymą suteikti 
aiškų sutikimą pagal 6 dalies (a) punktą per 
vieną iš šių terminų:

7. Eksportuotojo valstybės paskirtoji 
nacionalinė institucija gali, pasikonsultavusi 
su Komisija, nuspręsti, kad cheminė 
medžiaga gali būti eksportuojama, jeigu
nebuvo gautas atsakymas į prašymą suteikti 
aiškų sutikimą pagal 6 dalies (a) punktą per 
vieną iš šių terminų:

Pagrindimas

Pirminė formuluotė yra pernelyg neapibrėžta, kadangi sąvoka „realistiškos priemonės“ gali 
būti aiškinama įvairiai.
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Pakeitimas 2
13 straipsnio 7 dalies a ir b punktai

(a) 60 dienų, jeigu importuojančios 
Konvencijos šalies arba kitos valstybės 
oficialūs šaltiniai pateikia įrodymų, kad 
cheminė medžiaga importo metu yra 
licencijuota, užregistruota arba patvirtinta ar 
kad ji neseniai buvo naudojama 
importuojančioje Konvencijos šalyje ar 
kitoje importuojančioje valstybėje arba 
importuota į ją ir nebuvo imtasi jokių 
reguliavimo priemonių jai uždrausti;

a) 30 dienų nuo pirmo prašymo pateikimo 
datos, jeigu importuojančios Konvencijos 
šalies arba kitos valstybės oficialūs šaltiniai 
pateikia įrodymų, kad cheminė medžiaga 
importo metu yra licencijuota, užregistruota 
arba patvirtinta ar kad ji neseniai buvo 
naudojama importuojančioje Konvencijos 
šalyje ar kitoje importuojančioje valstybėje 
arba importuota į ją ir nebuvo imtasi jokių 
reguliavimo priemonių jai uždrausti;

(b) visais kitais atvejais – 90 dienų. b) visais kitais atvejais – 60 dienų nuo 
pirmo prašymo pateikimo datos.

Pagrindimas

Neaišku, kada pradedamas taikyti terminas. Trumpesni terminai palengvins prekybą ir padės 
Europos bendrovėms išvengti padėties, kurioje jos būtų mažiau konkurencingos, palyginti su 
ne Europoje esančiomis pramonės įmonėmis.

Pakeitimas 4
13 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktai

(a) kai gaunamas aiškus sutikimas pagal 6 
straipsnio a punktą, naują aiškų sutikimą 
privaloma gauti iki trečiųjų kalendorinių 
metų nuo tada, kai buvo duotas sutikimas, 
pabaigos, jeigu to sutikimo sąlygose 
nereikalaujama kitaip;

a) kai gaunamas aiškus sutikimas pagal 6 
straipsnio a punktą, naują aiškų sutikimą 
privaloma gauti iki penktųjų kalendorinių 
metų nuo tada, kai buvo duotas sutikimas, 
pabaigos, jeigu to sutikimo sąlygose 
nereikalaujama kitaip;

(b) jeigu per tą laiką negaunama atsakymo į 
prašymą, kiekvienas atleidimas pagal 7 
dalies a punktą galioja ilgiausiai dvejus 
kalendorinius metus, kuriems pasibaigus 
privaloma gauti aiškų sutikimą;

b) jeigu per tą laiką negaunama atsakymo į 
prašymą, kiekvienas atleidimas pagal 7 
dalies a punktą galioja ilgiausiai ketverius 
kalendorinius metus, kuriems pasibaigus 
privaloma gauti aiškų sutikimą;

(c) jeigu per tą laiką negaunama atsakymo į 
prašymą, kiekvienas atleidimas pagal 7 
dalies b punktą galioja ilgiausiai 12 
mėnesių, kuriems pasibaigus privaloma 
gauti aiškų sutikimą.

c) jeigu per tą laiką negaunama atsakymo į 
prašymą, kiekvienas atleidimas pagal 7 
dalies b punktą galioja ilgiausiai 2 metus, 
kuriems pasibaigus privaloma gauti aiškų 
sutikimą.

Pagrindimas

Dėl nuolatinių persvarstymų kyla teisinis neapibrėžtumas ir administracinių kliūčių. Gavus 
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aiškų sutikimą, jo galiojimas neturėtų baigtis pernelyg greitai.

Pakeitimas 4
13 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

(c) punkte nurodytu atveju eksportas negali 
tęstis pasibaigus atitinkamam laikotarpiui, 
jeigu negaunama aiškaus sutikimo arba
netenkinamos 7 dalies (a) punkto sąlygos,
kai pateikiamas naujas prašymas duoti aiškų 
sutikimą.

(c) punkte nurodytu atveju eksportas negali 
tęstis pasibaigus atitinkamam laikotarpiui, 
nebent gaunamas aiškus sutikimas arba
tenkinama kuri nors iš 7 dalies a punkte
minimų salygų, kai pateikiamas naujas 
prašymas duoti aiškų sutikimą, arba jei 
importuojanti šalis per 30 dienų laikotarpį 
nepateikia atsakymo į naują prašymą duoti 
aiškų sutikimą.

Pagrindimas

Laukiant atsakymo į prašymą, reikėtų leisti tęsti eksportą. Priešingu atveju Europos 
eksportuotojai bus baudžiami dėl tam tikrų šalių neveiklumo.
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