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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Cieľom tohto legislatívneho návrhu, ktorý je predmetom posúdenia, je nahradiť nariadenie 
304/2003 týkajúce sa tej istej témy na základe rozsudku Súdneho dvora, ktorým bolo toto 
nariadenie zrušené z právnych dôvodov.1 Súdny dvor sa domnieval, že by mal existovať 
dvojitý právny základ, a nielen jeden (t. j. článok 175 ods. 1), prijatý Radou a Európskym 
parlamentom pre nariadenie 304/2003. Preto sa v tomto návrhu navrhuje dvojitý právny 
základ: články 133 a 175 ods. 1 navrhované Súdnym dvorom.

Navyše návrh zahŕňa viacero technických úprav, ktoré sa považujú za potrebné, pričom 
zachováva podstatu zrušeného nariadenia; cieľom návrhu je preto:

a) vykonávať Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom 
ohlásení (PIC);

b) stanoviť postup vývozného oznámenia týkajúci sa chemikálií, ktoré nespadajú do 
pôsobnosti Rotterdamského dohovoru a PIC, ale ktoré sa zakazujú alebo obmedzujú na účely 
PIC v rámci EÚ;
c) podporovať spoločnú zodpovednosť a spoločné úsilie pri spolupráci súvisiacej 
s medzinárodným pohybom nebezpečných chemikálií;
d) prispievať k takému spôsobu použitia, ktoré nie je škodlivé pre životné prostredie;

e) uplatňovať ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania
chemikálií nebezpečných pre človeka alebo životné prostredie na všetky takéto chemikálie, 
keď sa vyvážajú z členských štátov do iných zmluvných strán alebo krajín.

Rotterdamský dohovor

Posudzovaným návrhom sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného 
súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC) pre niektoré nebezpečné chemikálie a pesticídy v 
medzinárodnom obchode. Rotterdamský dohovor bol prijatý v septembri 1998. 24. februára 
2004 nadobudol účinnosť, pričom jeho cieľom bola podpora spoločnej zodpovednosti a úsilia 
o spoluprácu medzi jednotlivými stranami v rámci medzinárodného obchodu s nebezpečnými 
chemikáliami. Cieľom je znížiť riziko nebezpečných chemikálií pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Základný zmysel Rotterdamského dohovoru je jednoduchý: pomôcť zúčastneným krajinám, 
aby získali viac informácií o vlastnostiach potenciálne nebezpečných chemikálií a 
pesticídnych prípravkov. Dohovor poskytuje krajinám informácie a prostriedky na zastavenie 
neželaného dovozu toxických chemikálií. Na základe tohto dohovoru sa od vývozcu požaduje, 
aby ohlásil vývoz nebezpečných látok, a stanovuje sa povinnosť vyvážajúcej krajiny 
rešpektovať rozhodnutia dovážajúcich krajín a tranzitných krajín, cez ktorých územie sa 

  
1 Treba poznamenať, že „súd v súbežnom rozsudku zrušil z rovnakých dôvodov rozhodnutie Rady 2003/106/ES 
z 19. decembra 2002 o schválení dohovoru v mene Európskeho spoločenstva.  Komisia nedávno predložila 
samostatný návrh, ktorý prijala Rada 25. septembra 2006 (rozhodnutie 2006/730/ES).“ [KOM(2006)0745, str. 
3].
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odpad preváža.
Predmetný návrh presahuje rámec požiadaviek dohovoru. Memorandum Komisie uvádza 
súhrn jednotlivých rozdielov:
„— Pravidlá sa vzťahujú na vývoz do všetkých krajín bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú 
zmluvnými stranami dohovoru;
— Každoročné oznamovanie vývozu sa vzťahuje na širšie spektrum chemikálií.
— PIC chemikálie a chemikálie, ktoré sú v Spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené v 
kategórii použitia podľa dohovoru, sa nemôžu vyvážať bez výslovného súhlasu dovážajúcich 
krajín.
— Vývoz určitých výrobkov a chemikálií (napr. chemikálií, na ktoré sa vzťahuje aj 
Štokholmský dohovor o perzistentných organických znečisťujúcich látkach) je zakázaný.
— Všetky nebezpečné chemikálie vyvážené do tretích krajín sa musia označiť a zabaliť 
rovnakým spôsobom ako v rámci Spoločenstva.“ [KOM(2006)0745, str. 3]

Technické úpravy navrhované týmto novým nariadením

Tieto úpravy vychádzajú zo skúseností pri vykonávaní zrušeného nariadenia 304/2003 a ich 
cieľom je zdokonaliť fungovanie predloženého návrhu. Spravodajkyňa považuje za potrebné 
uviesť tieto pripomienky:

1. Definícia vývozcu je správna a zohľadňuje záujem EP, aby fyzické alebo právnické osoby, 
v mene ktorých sa uskutoční colné vyhlásenie a od ktorých sa požaduje, aby informovali 
poverený národný orgán členského štátu, mali sídlo v spomínanom členskom štáte (článok 3 
ods. 15).

2. Definícia prípravku (t. j. zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok) je 
prijateľná a znamená povinné označovanie, ak ho požaduje smernica 1999/45/ES o 
klasifikácii, balení a označovaní (články 3 ods. 2 a 1 ods. 2).

3. Postup výslovného súhlasu podľa článku 13 ods. 6 návrhu je vítaný, spôsobil však 
znepokojenie u obchodníkov v EÚ. Zmysel článku 13 je správny, pretože podľa neho by sa 
chemikálie uvedené v časti 3 prílohy I predmetného návrhu nemali vyvážať bez výslovného 
súhlasu dovážajúcej krajiny. Rovnaký prístup sa uplatňuje pre každú chemikáliu, ktorá je v 
Spoločenstve zakázaná alebo obmedzená a spĺňa podmienky PIC oznamovania.

Uvádza sa však, že „V približne polovici doterajších prípadov neprišla napriek úsiliu, ktoré 
vynaložili PNO vyvážajúcich členských štátov na získanie výslovného súhlasu, žiadna 
odpoveď z dovážajúcej krajiny, v niektorých prípadoch mnoho mesiacov alebo dokonca 
rokov“ [KOM(2006)0745, str. 5]. Cieľom novo navrhovaného nariadenia je napraviť túto 
situáciu prostredníctvom stanovených lehôt a dočasných opatrení alebo pružnejšej 
interpretácie.
4. Posilňovanie colných kontrol vyvážaných a dovážaných chemikálií je pre EÚ a členské 
štáty predmetom stáleho záujmu. Colné úrady členských štátov zohrávajú dôležitú úlohu, 
pretože sú zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania nariadení tohto druhu. Navrhované 
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nariadenie zahŕňa v článku 17 viaceré opatrenia, ako napríklad klasifikáciu chemikálií s 
kódovým označením v ich colných vyhláseniach a vypracovanie databázy Komisie EDEXIM.
Obe opatrenia pomôžu objasniť dodatočné požiadavky stanovené Európskou úniou pre PIC.
Naďalej však zostáva otvorená otázka, či by sa týmto navrhovaným nariadením znížilo 
administratívne zaťaženie colných úradov a vývozcov.

Zmysel predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Zmysel pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je veľmi jednoduchý: mal by sa podporovať 
navrhovaný právny rámec, mala by sa dodržiavať zásada subsidiarity a zásada 
proporcionality, administratívne náklady by sa mali udržiavať na minimálnej úrovni a úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia musí byť v súlade s existujúcimi právnymi predpismi 
EÚ.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 13 odsek 7 úvodná časť

7. Poverený národný orgán vývozcu môže 
po porade s Komisiou rozhodnúť, že vývoz 
sa môže uskutočniť, pokiaľ napriek 
všetkému úsiliu nebola odpoveď na žiadosť 
o výslovný súhlas podľa odseku 6 písm. a) 
doručená v rámci týchto lehôt: 

7. Poverený národný orgán vývozcu môže 
po porade s Komisiou rozhodnúť, že vývoz 
sa môže uskutočniť, pokiaľ nebola odpoveď 
na žiadosť o výslovný súhlas podľa odseku 6 
písm. a) doručená v rámci týchto lehôt:

Odôvodnenie

Pôvodné znenie je príliš nejasné, keďže „všetko úsilie“ možno interpretovať rôzne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 13 odsek 7 písmená a) a b)

(a) 60 dní, ak z úradných zdrojov 
dovážajúcej krajiny alebo dovážajúcej inej 

(a) 30 dní odo dňa pôvodnej žiadosti, ak 
z úradných zdrojov dovážajúcej krajiny 
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krajiny existujú dôkazy o tom, že v čase 
dovozu bola chemikália licencovaná, 
zaregistrovaná alebo povolená v dovážajúcej 
zmluvnej strane alebo dovážajúcej inej 
krajine, alebo že v nej bola nedávno použitá, 
alebo do nej dovezená, a že nebolo prijaté 
žiadne regulačné opatrenie na zákaz jej 
použitia; 

alebo dovážajúcej inej krajiny existujú 
dôkazy o tom, že v čase dovozu bola 
chemikália licencovaná, zaregistrovaná 
alebo povolená v dovážajúcej zmluvnej 
strane alebo dovážajúcej inej krajine, alebo 
že v nej bola nedávno použitá, alebo do nej 
dovezená, a že nebolo prijaté žiadne 
regulačné opatrenie na zákaz jej použitia;

(b) 90 dní vo všetkých ostatných prípadoch. (b) 60 dní odo dňa pôvodnej žiadosti vo 
všetkých ostatných prípadoch.

Odôvodnenie

Nie je jasné, aké opatrenie je na začiatku plynutia lehoty. Kratšie lehoty uľahčujú obchod a 
napomôžu zabrániť tomu, aby boli európske spoločnosti v konkurenčnej nevýhode v 
porovnaní s neeurópskym priemyslom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 13 odsek 8 pododsek 1 písmená a), b) a c)

(a) v prípade každého výslovného súhlasu 
získaného podľa odseku 6 písm. a) sa do 
konca tretieho kalendárneho roka po 
udelení súhlasu vyžaduje nový výslovný 
súhlas, pokiaľ v podmienkach daného 
súhlasu nie je stanovené inak;

(a) v prípade každého výslovného súhlasu 
získaného podľa odseku 6 písm. a) sa do 
konca piateho kalendárneho roka po 
udelení súhlasu vyžaduje nový výslovný 
súhlas, pokiaľ v podmienkach daného 
súhlasu nie je stanovené inak;

(b) pokiaľ medzičasom nebola doručená 
odpoveď na žiadosť, každé oslobodenie od 
povinnosti súhlasu udelené podľa odseku 7 
ods. a) platí maximálne počas obdobia 
dvoch kalendárnych rokov, po uplynutí 
ktorého je opäť potrebný výslovný súhlas; 

(b) pokiaľ medzičasom nebola doručená 
odpoveď na žiadosť, každé oslobodenie od 
povinnosti súhlasu udelené podľa odseku 7 
písm. a) platí maximálne počas obdobia 
štyroch kalendárnych rokov, po uplynutí 
ktorého je opäť potrebný výslovný súhlas;

(c) pokiaľ medzičasom nebola doručená 
odpoveď na žiadosť, každé oslobodenie od 
povinnosti súhlasu udelené podľa odseku 7 
ods. a) platí maximálne počas obdobia 
dvoch kalendárnych rokov, po uplynutí 
ktorého je opäť potrebný výslovný súhlas.

(c) pokiaľ medzičasom nebola doručená 
odpoveď na žiadosť, každé oslobodenie od 
povinnosti súhlasu udelené podľa odseku 7 
písm. b) platí maximálne počas obdobia 
dvoch rokov, po uplynutí ktorého je opäť 
potrebný výslovný súhlas;

Odôvodnenie

Zavedenie pravidelného preskúmania vedie k právnej neistote a administratívnemu zaťaženiu.
V prípade získania výslovného súhlasu by jeho platnosť nemala uplynúť príliš rýchlo.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 13 odsek 8 pododsek 3

V prípade uvedenom v písmene c) sa dovoz
po uplynutí príslušného obdobia nemôže 
uskutočňovať, kým sa nezíska výslovný 
súhlas alebo nie sú po podaní novej žiadosti 
o výslovný súhlas splnené podmienky
odseku 7 písm. a).

V prípade uvedenom v písmene c) sa vývoz
po uplynutí príslušného obdobia nemôže 
uskutočňovať, kým sa nezíska výslovný 
súhlas alebo nie je po podaní novej žiadosti 
o výslovný súhlas splnená jedna z
podmienok uvedených v odseku 7 písm. a) 
alebo ak dovážajúca zmluvná strana 
odpovedala do 30 dní na novú žiadosť o 
výslovný súhlas.

Odôvodnenie

Počas čakania na odpoveď na žiadosť treba zabezpečiť, aby vývoz mohol prebiehať ďalej.
Inak dôjde k uloženiu sankcií európskym vývozcom za to, že niektoré krajiny nepodnikli 
žiadne kroky.
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