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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie
Niniejszy wniosek legislacyjny ma na celu zastąpienie rozporządzenia 304/2003 dotyczącego 
tej samej kwestii w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości, który anulował to 
rozporządzenie ze względów prawnych.1 Trybunał był zdania, że dla rozporządzenia 
304/2003 powinna była istnieć podwójna podstawa prawna, nie zaś tylko jedna (tzn. art. 175 
ust. 1) przyjęta przez Radę i Parlament Europejski. Stąd w rozważanym wniosku proponuje 
się podwójną podstawę prawną: art. 133 i art. 175 ust. 1, jak sugerował Trybunał.
Ponadto wniosek wprowadza szereg niezbędnych zmian technicznych, przy jednoczesnym 
zachowaniu istoty anulowanego rozporządzenia. Jego celem jest zatem:
(a) wdrożenie Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim 
poinformowaniu (PIC);
(b) ustanowienie procedury informowania o wywozie substancji chemicznych, które nie 
wchodzą w zakres Konwencji rotterdamskiej oraz PIC, ale które są zabronione lub 
ograniczone na terytorium UE;

(c) wspieranie wspólnej odpowiedzialności oraz współpracy w zakresie międzynarodowego 
przepływu niebezpiecznych substancji chemicznych;

(d) przyczynianie się do ich stosowania w sposób przyjazny dla środowiska;
(e) stosowanie przepisów wspólnotowych w zakresie klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji chemicznych niebezpiecznych dla człowieka lub środowiska do wszystkich takich 
substancji chemicznych w przypadku ich wywozu z państw członkowskich do innych stron 
lub państw.

Konwencja rotterdamska

Niniejszy wniosek ma na celu wdrożenie Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury 
zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektórymi 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami. Konwencja rotterdamska została 
przyjęta we wrześniu 1998 r. Weszła ona w życie dnia 24 lutego 2004 r., a jej celem było 
wspieranie wspólnej odpowiedzialności oraz współpracy między stronami 
w międzynarodowym handlu niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Celem konwencji 
jest ograniczenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska powodowanych przez 
niebezpieczne substancje chemiczne.

Konwencja opiera się na prostym przesłaniu: „udzielanie pomocy krajom będącym jej 
stronami w zakresie uzyskiwania dodatkowych informacji na temat cech niebezpiecznych 
substancji chemicznych oraz form użytkowych pestycydów”. Dostarcza ona krajom 
informacji oraz środków pozwalających na zatrzymanie niepożądanego przywozu 
toksycznych substancji chemicznych. Konwencja nakłada na eksporterów wymóg 

  
1 Należy zauważyć, że „w równoległym wyroku, Trybunał stwierdził nieważność z tych samych powodów 
decyzji Rady 2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzania, w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej, Konwencji. Komisja wystąpiła niedawno z osobnym wnioskiem na ten temat, który został przyjęty 
przez Radę dnia 25 września 2006 r. (Decyzja 2006/730/WE)” (COM(2006)0745, str. 3).
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informowania o wywozie niebezpiecznych substancji, zaś na kraje wywozu wymóg 
stosowania się do decyzji krajów przywozu oraz tych krajów tranzytowych, przez których 
terytorium przewożone będą odpady.
Omawiany wniosek wykracza poza wymogi określone w konwencji. Różnice podsumowano 
w memorandum Komisji:

„ - zasady stosują się do wywozu do wszystkich państw bez względu na to, czy są one 
stronami konwencji, czy nie;
- szerszy asortyment substancji chemicznych podlega rocznemu powiadomieniu o wywozie;
- substancje chemiczne podlegające PIC oraz substancje chemiczne zakazane lub podlegające 
surowym ograniczeniom we Wspólnocie w kategorii zastosowania określonej w konwencji nie 
mogą być wywożone bez wyraźnej zgody krajów przywozu;
- niektóre wyroby i substancje chemiczne (jak substancje chemiczne podlegające również 
Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych) objęte są 
zakazem wywozu;
- wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne wywożone do krajów trzecich muszą być 
etykietowane i pakowane w taki sam sposób, jak we Wspólnocie” (COM(2006)745, str. 3).

Zmiany techniczne proponowane w nowym rozporządzeniu

Zmiany te opierają się na doświadczeniach zdobytych w procesie wdrażania anulowanego 
rozporządzenia 304/2003, a ich celem jest poprawa funkcjonowania proponowanego wniosku.
Sprawozdawczyni ma następujące uwagi:

1. Definicja terminu eksporter jest prawidłowa i uwzględnia obawy Parlamentu 
Europejskiego, czy osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której sporządzane jest zgłoszenie 
wywozowe i która zobowiązana jest do powiadomienia wyznaczonego organu krajowego 
państwa członkowskiego, powinna posiadać siedzibę w tym państwie członkowskim (art. 3 
ust. 15).

2. Definicja preparatu (tzn. mieszanina lub roztwór złożony z dwu lub więcej substancji) jest 
zadowalająca i wiąże się z wymogiem obowiązkowego etykietowania, jeśli stanowi tak 
dyrektywa 1999/45/WE w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania (art. 3 ust. 2 oraz 
art. 1 ust. 2)

3. Pozytywnie ocenić można procedurę wyraźnej zgody przewidzianą na mocy art. 13 ust. 6 
wniosku, choć wzbudza ona niepokoje handlowców unijnych. Logika art. 13 jest prawidłowa, 
ponieważ stwierdza on, że substancje chemiczne wymienione w części 3 załącznika I 
omawianego wniosku nie powinny być eksportowane bez wyraźnej zgody kraju przywozu.
To samo podejście stosuje się do każdej innej substancji chemicznej, której stosowanie jest 
zabronione lub ograniczone na terenie Wspólnoty i która kwalifikuje się do powiadomienia 
PIC.

Jednak „w około połowie dotychczasowych przypadków, pomimo wysiłków dokonywanych 
przez wyznaczony organ krajowy państw członkowskich wywozu w celu uzyskania wyraźnej 
zgody, odpowiedź z państwa przywozu nie nadchodzi, w niektórych przypadkach przez wiele 
miesięcy lub nawet lat.” (COM(2006)745, str. 5). W proponowanym rozporządzeniu dąży się 
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do naprawy tej sytuacji poprzez ustalanie terminów oraz środki tymczasowe lub bardziej 
elastyczną interpretację.
4. Wzmocnienie kontroli celnych wywożonych i przywożonych substancji chemicznych jest 
powodem nieustannych obaw zarówno na szczeblu UE, jak i jej państw członkowskich.
Organy celne państw członkowskich odgrywają ważną rolę, ponieważ są one odpowiedzialne 
za zagwarantowanie zgodności z przepisami tego typu. Proponowane rozporządzenie 
przewiduje w art. 17 szereg działań, takich jak klasyfikacja substancji chemicznych 
opatrzonych „numerem kodowym” w zgłoszeniach wywozowych oraz opracowanie bazy 
danych Komisji (EDEXIM). Oba te środki pomogą rzucić światło na dodatkowe wymogi 
przewidziane przez UE dla PIC. Pozostaje jednak pytanie: czy proponowane rozporządzenie 
przyczyni się do zmniejszenia obciążenia administracyjnego — zarówno dla organów 
celnych, jak i dla eksporterów.

Założenia proponowanych poprawek

Poprawki opierają się na następujących, podstawowych założeniach: należy wspierać
proponowane ramy prawne, należy przestrzegać zarówno zasady pomocniczości, jak 
i proporcjonalności; należy utrzymać na minimalnym poziomie koszty administracyjne;
poziom ochrony zdrowia i środowiska musi być zgodny z obowiązującym prawodawstwem 
unijnym.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 13 ustęp 7 część wprowadzająca

7. Wyznaczony organ krajowy eksportera, 
po konsultacji z Komisją, może zdecydować 
o dokonaniu wywozu, jeżeli, mimo 
wszelakich odpowiednich starań, nie 
otrzymano odpowiedzi na wniosek 
o wyraźną zgodę na mocy ust. 6 lit. a) 
w jednym z następujących terminów:

7. Wyznaczony organ krajowy eksportera, 
po konsultacji z Komisją, może zdecydować 
o dokonaniu wywozu, jeżeli nie otrzymano 
odpowiedzi na wniosek o wyraźną zgodę na 
mocy ust. 6 lit. a) w jednym z następujących 
terminów:

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie nie jest wystarczająco jasne, ponieważ wyrażenie „wszelakie 
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starania” można interpretować na wiele sposobów.

Poprawka 2
Artykuł 13 ustęp 7 litera (a) i (b)

(a) 60 dni, w przypadku gdy są dowody 
z oficjalnych źródeł w Stronie przywozu lub 
w innym państwie przywozu, że chemikalia 
w chwili ich przywozu są certyfikowane, 
zarejestrowane lub dozwolone, lub były 
niedawno zastosowane w Stronie przywozu 
lub innym państwie przywozu lub 
przywiezione do Strony przywozu lub 
innego państwa przywozu i nie podjęto 
żadnych środków regulacyjnych w celu 
zakazania ich stosowania;

(a) 30 dni po terminie złożenia pierwotnego 
wniosku, w przypadku gdy są dowody 
z oficjalnych źródeł w stronie przywozu lub 
w innym państwie przywozu, że chemikalia 
w chwili ich przywozu są certyfikowane, 
zarejestrowane lub dozwolone, lub były 
niedawno zastosowane w stronie przywozu 
lub innym państwie przywozu lub 
przywiezione do strony przywozu lub 
innego państwa przywozu i nie podjęto 
żadnych środków regulacyjnych w celu 
zakazania ich stosowania;

(b) 90 dni we wszystkich pozostałych 
przypadkach.

(b) 60 dni po terminie złożenia pierwotnego 
wniosku we wszystkich pozostałych 
przypadkach.

Uzasadnienie

Nie jest jasne, od którego działania zaczyna obowiązywać ustalony termin. Krótsze terminy 
ułatwiają wymianę handlową oraz pozwolą uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorstwa 
europejskie mogłyby stać się mniej konkurencyjne w stosunku do przemysłu 
pozaeuropejskiego.

Poprawka 3
Artykuł 13 ustęp 8 akapit 1 litera (a), (b) i (c)

(a) w odniesieniu do każdej wyraźnej zgody 
otrzymanej na mocy ust. 6 lit. a) potrzebne 
jest uzyskanie nowej wyraźnej zgody do 
końca trzeciego roku kalendarzowego po 
wydaniu pierwszej zgody, chyba że warunki 
zgody przewidują inaczej;

(a) w odniesieniu do każdej wyraźnej zgody 
otrzymanej na mocy ust. 6 lit. a) potrzebne 
jest uzyskanie nowej wyraźnej zgody do 
końca piątego roku kalendarzowego po 
wydaniu pierwszej zgody, chyba że warunki 
zgody przewidują inaczej;

(b) jeżeli w międzyczasie nie otrzymano 
odpowiedzi na wniosek o zgodę, każde 
zwolnienie z obowiązku przyznane na mocy 
ust. 7 lit. a) obowiązuje przez okres 
maksymalnie dwóch lat kalendarzowych, po 
upłynięciu których wymagane jest uzyskanie 
wyraźnej zgody;

(b) jeżeli w międzyczasie nie otrzymano 
odpowiedzi na wniosek o zgodę, każde 
zwolnienie z obowiązku przyznane na mocy 
ust. 7 lit. a) obowiązuje przez okres 
maksymalnie czterech lat kalendarzowych, 
po upływie których wymagane jest 
uzyskanie wyraźnej zgody;

(c) jeżeli w międzyczasie nie otrzymano 
odpowiedzi na wniosek o zgodę, każde 
zwolnienie z obowiązku przyznane na mocy 

(c) jeżeli w międzyczasie nie otrzymano 
odpowiedzi na wniosek o zgodę, każde 
zwolnienie z obowiązku przyznane na mocy 
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ust. 7 lit. b) obowiązuje przez okres 
maksymalnie dwunastu miesięcy, po 
upłynięciu których wymagane jest uzyskanie 
wyraźnej zgody.

ust. 7 lit. b) obowiązuje przez okres 
maksymalnie dwóch lat, po upływie których 
wymagane jest uzyskanie wyraźnej zgody.

Uzasadnienie

Wprowadzenie okresowego przeglądu jest źródłem niepewności prawnej oraz skutkuje 
obciążeniami administracyjnymi. Ważność otrzymanej wyraźnej zgody nie powinna wygasać 
zbyt szybko.

Poprawka 4
Artykuł 13 ustęp 8 akapit 3

W przypadku, o którym mowa w lit. c), nie 
można kontynuować wywozu po upływie 
odpowiedniego terminu bez otrzymania 
wyraźnej zgody lub spełnienia warunków 
zawartych w ust. 7 lit. a) w następstwie 
nowego wniosku o wyraźną zgodę.

W przypadku, o którym mowa w lit. c), nie 
można kontynuować wywozu po upływie 
odpowiedniego terminu bez otrzymania 
wyraźnej zgody lub spełnienia 
któregokolwiek z warunków zawartych 
w ust. 7 lit. a) w następstwie nowego 
wniosku o wyraźną zgodę lub w przypadku 
nieotrzymania w terminie 30 dni 
odpowiedzi strony przywozu na nowy 
wniosek o wyraźną zgodę.

Uzasadnienie

W okresie oczekiwania na odpowiedź na wniosek, powinna być dozwolona kontynuacja 
wywozu. W przeciwnym wypadku brak działania ze strony niektórych krajów postawi 
eksporterów europejskich w niekorzystnej sytuacji.
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