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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0745)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0439/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
7. cikk, (6) bekezdés

(6) A (2), (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségek megszűnnek 
az alábbi feltételek teljesülésekor:

(6) A (2), (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségek megszűnnek 
az alábbi feltételek teljesülésekor:

a) a vegyi anyag a PIC-eljárás hatálya alá 
került;

a) a vegyi anyag a PIC-eljárás hatálya alá 
került;

b) az importáló ország az Egyezményben 
részes félként – az Egyezmény 10. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően – eljuttatta 
válaszát a Titkársághoz, hogy hozzájárul-e 

b) az importáló ország az Egyezményben 
részes félként – az Egyezmény 10. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően – eljuttatta 
válaszát a Titkársághoz, hogy hozzájárul-e 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
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vagy sem a vegyi anyag behozatalához; vagy sem a vegyi anyag behozatalához;
c) a Titkárság a válaszról tájékoztatta a 
Bizottságot, a Bizottság pedig továbbította 
az információt a tagállamoknak.

c) a Titkárság a válaszról tájékoztatta a 
Bizottságot, a Bizottság pedig továbbította 
az információt a tagállamoknak.;

Az első albekezdés nem alkalmazandó 
abban az esetben, ha az importáló ország, 
amely részes fele az Egyezménynek, 
megköveteli – például behozatali 
határozatában vagy más módon –, hogy az 
exportáló részes felek továbbra is kiviteli 
bejelentést tegyenek.
A (2), (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségek az alábbi 
feltételek teljesülésekor is megszűnnek:
a) az importáló részes fél vagy egyéb 
ország illetékes hatósága mentesítést adott 
a vegyi anyag kivitele előtti bejelentés alól; 

ca) az importáló részes fél vagy egyéb 
ország illetékes hatósága mentesítést adott 
a vegyi anyag kivitele előtti bejelentés alól; 

b) a Bizottság erről tájékoztatást kapott a 
Titkárságtól, illetőleg az importáló részes 
fél vagy egyéb ország illetékes hatóságától, 
azt továbbította a tagállamokhoz és 
hozzáférhetővé tette az interneten.

cb) a Bizottság erről tájékoztatást kapott a 
Titkárságtól, illetőleg az importáló részes 
fél vagy egyéb ország illetékes hatóságától, 
azt továbbította a tagállamokhoz és 
hozzáférhetővé tette az interneten.

Az a) pont nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha az importáló ország, amely 
részes fele az Egyezménynek, megköveteli 
– például behozatali határozatában vagy 
más módon –, hogy az exportáló részes 
felek továbbra is kiviteli bejelentést 
tegyenek.

Indokolás

Az „első albekezdésre való utalás” nem egészen pontos. Ennek pontosítása érdekében a 
módosítás az a) pontra utal. Logikusabb ezt a szöveget a (6) bekezdés végén elhelyezni, így a 
„A (2), (3) és (4) bekezdésben...megszűnnek” mondat elhagyható.

Módosítás: 2
13. cikk, (7) bekezdés

(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 

(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 
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szerinti, kifejezett hozzájárulás iránti 
kérelemre minden ésszerű erőfeszítés 
ellenére sem érkezett válasz az alábbi 
határidők egyikén belül:

szerinti, kifejezett hozzájárulás iránti 
kérelemre minden ésszerű erőfeszítés 
ellenére sem érkezett válasz hatvan napon 
belül 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.

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;
b) kilencven nap minden más esetben.

Indokolás

Az új rendelkezés annyira rugalmas, hogy már nincs összhangban a rendelet céljával, vagyis 
azon államok védelmével, amelyek kevésbé vagy nem képesek értékelni ezeket a veszélyes 
vegyi anyagokat. Ilyen esetekben nem lehet hallgatólagos beleegyezés. A veszélyes vegyi 
anyagok (amelyek az EU-ban tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek) harmadik
országokba való ellenőrzés nélküli importjának elkerülése érdekében javasoljuk ezen új 
rendelkezés részleges szigorítását.

Módosítás: 3
13. cikk, (8) bekezdés, 1.,2., és 3. albekezdés

(8) A (6) bekezdés a) pontja alapján 
megszerzett kifejezett hozzájárulások, 
illetőleg a (7) bekezdés alapján adott 
mentesítések érvényességét a Bizottság – a 
tagállamokkal konzultálva – rendszeresen 
felülvizsgálja az alábbiak szerint:

(8) A (6) bekezdés a) pontja alapján 
megszerzett kifejezett hozzájárulások, 
illetőleg a (7) bekezdés alapján adott 
mentesítések érvényességét a Bizottság – a 
tagállamokkal konzultálva – rendszeresen 
felülvizsgálja az alábbiak szerint:

a) a (6) bekezdés a) pontja alapján 
megszerzett kifejezett hozzájárulások 
esetében újabb kifejezett hozzájárulásért 

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

kell folyamodni a hozzájárulás megadását 
követő harmadik 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 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 tizenkét hónap, amelynek 
elteltével kifejezett hozzájárulás válik 
szükségessé.
Az a) és a b) pontban említett esetben 
azonban az adott időtartam eltelte után is 
folytatódhat a kivitel, amíg a frissen 
benyújtott, kifejezett hozzájárulás iránti 
kérelemre nem érkezett válasz.
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.

Indokolás

A hosszabb időre szóló hallgatólagos beleegyezés nincs összhangban a rendelet céljával, 
vagyis azon államok védelmével, amelyek kevésbé vagy nem képesek értékelni ezeket a 
veszélyes vegyi anyagokat. A veszélyes vegyi anyagok (amelyek az EU-ban tilalom vagy 
szigorú korlátozás alá esnek) harmadik országokba való ellenőrzés nélküli importjának 
elkerülése érdekében javasoljuk ezen új rendelkezés részleges szigorítását.

Módosítás: 4
19. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) Az e rendelet szerinti információátadás 
szempontjából – a 90/313/EGK tanácsi 
rendeletben1 előírtak sérelme nélkül – az 

(3) Az e rendelet szerinti információátadás 
szempontjából – a 90/313/EGK tanácsi 
rendeletben2 előírtak sérelme nélkül –

  
1 HL L 158., 1990.6.23., 56. o.
2 HL L 158., 1990.6.23., 56. o.
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alábbiak nem minősülnek bizalmasnak: legalább az alábbiak nem minősülnek 
bizalmasnak:

Indokolás

A 19. cikk (3) bekezdésében fel nem sorolt információk sem tekinthetők bizalmasnak. A 
félreértelmezés elkerülése érdekében egyértelműen világossá kell tenni, hogy a bekezdés 
szövege nem taxatív felsorolás.

Módosítás: 5
22. cikk, (4) bekezdés, 2. és 3. albekezdés

A 850/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá eső valamely 
vegyi anyagnak az V. mellékletbe való 
felvételére ugyanez az eljárás vonatkozik 

A 850/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá eső valamely 
vegyi anyagnak vagy egyéb vegyi anyagnál 
az V. mellékletbe való felvételére ugyanez 
az eljárás vonatkozik 

Az I. melléklet minden egyéb 
módosításáról – a meglévő bejegyzések 
módosításáról is –, valamint a II., a III., a 
IV. és a VI. melléklet módosításáról és az 
V. melléklet meglévő bejegyzéseinek 
módosításáról a 24. cikk (2) bekezdési
szerinti tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell határozni.

Az I. melléklet minden egyéb 
módosításáról – a meglévő bejegyzések 
módosításáról is –, valamint a II., a III., a 
IV. és a VI. melléklet módosításáról és az 
V. melléklet meglévő bejegyzéseinek 
módosításáról a 24. cikk (3) bekezdése
szerinti ellenőrzés melletti szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell 
határozni.

Indokolás

Az első változtatás azt jelenti, hogy a maradó szerves szennyeződéseken kívül egyéb vegyi 
anyagok felvehetők az V. mellékletbe, pl. a higany exportjának tilalma, ami most együttdöntés 
eljárás alá tartozik.

A második változtatás ellenőrzési jogot biztosít az Európai Parlament és a Tanács számára, 
ami a lényeges mellékletek jövőbeli módosításának szempontjából fontos.

Módosítás: 6
24. cikk, (1) bekezdés

A Bizottságot a 67/548/EGK irányelv 29. 
cikke alapján létrehozott bizottság segíti.

A Bizottságot 2006. december 18-ai a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) és az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról 
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szóló, 1907/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletének1 133. cikke alapján 
létrehozott bizottság segíti. 

___________
1 HL L 396., 2006. 12. 30., 1. o. Kijavítva: 
HL L 136., 2007. 5. 29, 3. o.

Indokolás

A 24. cikk szerint fenn kell tartani a 67/548/EGK irányelv 29. cikkével létrehozott bizottságot. 
A globális harmonizációs rendszerről szóló rendelet-tervezet (COM (2007) 355, 2007. június 
27.) szerint azonban ez a bizottság 2010-ben megszűnik. Létezik ugyanakkor egy bizottság, 
amelyet a REACH-rendelet (1907/2006/EK rendelet) 133. cikke alapján hoztak létre. A jövőre 
való felkészülés érdekében célszerűbb ugyanazt a bizottságot kijelölni, mint a REACH-
rendelet.

Módosítás: 7
I. melléklet, 1. rész, táblázat, 15. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Arzénvegyületek p(2) szk

A Parlament módosítása

Arzén és 
arzénvegyületek

p(2) szk

Indokolás

Az arzénnek magának is szerepelnie kell ebben a mellékletben.

Módosítás: 8
I. melléklet, 1. rész, táblázat, 28a. sor (új)

A Parlament módosítása

Klórdekón 143-50-0 205-601-3 p(2) szk

Indokolás

A klórdekón szerepel a POP-rendelet (850/2004/EK rendelet) IV. mellékletében, ezért 
legalább a jelen rendelet I. mellékletének 1. részében is fel kell tüntetni. Mivel a klórdekónra 
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nem létezik hatásvizsgálat, ezért nem szerepelhet az I. melléklet 2. részében (PIC-bejelentést 
indokolttá tevő vegyi anyagok jegyzéke).



PE 392.247v01-00 12/17 PR\678478HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás: 9
I. melléklet, 1. rész, táblázat, 61a. sor (új)

A Parlament módosítása

Hexabróm-bifenil 36355-01-8 252-994-2 p(2) szk

Indokolás

A hexabróm-bifenil szerepel a POP-rendelet (850/2004/EK rendelet) IV. mellékletében, ezért 
legalább a jelen rendelet I. mellékletének 1. részében is fel kell tüntetni. Mivel a 
hexabrómbifenilre nem létezik hatásvizsgálat, ezért nem szerepelhet az I. melléklet 2. részében 
(PIC-bejelentést indokolttá tevő vegyi anyagok jegyzéke).

Módosítás: 10
I. melléklet, 1. rész, táblázat, 68. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Higanyvegyületek, a 
szervetlen 
higanyvegyületeket, 
alkil 
higanyvegyületeket és 
alkoxialkil és aril 
higanyvegyületeket is 
beleértve #

10112-91-1, 
21908-53-2 és 

egyéb

233-307-5, 
244-654-7 
és egyéb

2827 39 80, 
2825 90 50 és 
egyéb

p(1)- p(2) t-szk Lásd a PIC-
körlevelet a 
www.pic.int/
internetcímen

A Parlament módosítása

Higany és 
higanyvegyületek, a 
szervetlen 
higanyvegyületeket, 
alkil 
higanyvegyületeket és 
alkoxialkil és aril 
higanyvegyületeket is 
beleértve #

10112-91-1, 
21908-53-2 és 

egyéb

233-307-5, 
244-654-7 
és egyéb

2827 39 80, 
2825 90 50 és 
egyéb

p(1)- p(2) t-szk Lásd a PIC-
körlevelet a 
www.pic.int/
internetcímen

Indokolás

A higanynak magának is szerepelnie kell ebben a mellékletben.
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Módosítás: 11
I. melléklet, 3. rész, táblázat, 20. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Higanyvegyületek, a szervetlen 
higanyvegyületeket, alkil-
higanyvegyületeket és 
alkoxialkil- és aril-
higanyvegyületeket is beleértve

Peszticid

A Parlament módosítása

Higany és higanyvegyületek, a 
szervetlen higanyvegyületeket, 
alkil- higanyvegyületeket és 
alkoxialkil- és aril-
higanyvegyületeket is beleértve

Peszticid

Indokolás

A higanynak magának is szerepelnie kell ebben a mellékletben.

Módosítás: 12
V. melléklet, 1a. sor (új)

A Parlament módosítása

Higany 231-106-7 EK-kód, 7439-97-6 CAS-
kód, 280540 KN-kód

Indokolás

A listát ki kell egészíteni és naprakésszé kell tenni. Ez azt jelenti, hogy bele kell illeszteni 
azokat az anyagokat, amelyek egy jövőbeli ismert időpontban EU-export tilalom alá fognak 
esni, mint például a higany. Már világos, hogy a higany exportját a közeljövőben be fogják 
tiltani (szinte bizonyos, hogy még azelőtt, hogy a rendelet hatályba lépne).
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INDOKOLÁS

1. Háttér

A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és 
növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról 
szóló Rotterdami Egyezményt 1998. szeptemberében fogaták el és 2004. február 24-én lépett 
hatályba. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2003. január 28-i 
304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 hajtotta végre az Egyezményt.

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy köteles a Bíróság előtt eljárást kezdeményezni a Tanács és 
az Európai Parlament ellen, mivel nem értett egyet a jogalap megváltoztatásával (a közös 
kereskedelempolitikáról a környezetvédelmi politikára). Az Európai Bíróság 2006. január 10-i 
ítéletében megsemmisítette a rendeletet és kimondta, hogy a Szerződés 133. cikkére és 175. 
cikkének (1) bekezdésére kellett volna hivatkozni2. A Bíróság ugyanakkor úgy rendelkezett, 
hogy a rendelet joghatásai a megfelelő jogalapokon nyugvó új rendelet ésszerű határidőn 
belül való elfogadásáig. A Bizottság ezért új javaslatot terjesztett elő, a két fent említett 
jogalap szerint. Emellett bizonyos technikai változtatásokat is javasolt, a folyamatban levő 
ügyekről szóló jelentés tapasztalatai alapján.

2. A Bizottság javaslatainak lényege

A szöveg lényegét tekintve szinte megegyezik a 304/2003/EK rendelettel, az új kettős jogalap 
és a COM(2006)747 számú végrehajtási jelentésen alapuló technikai változtatások 
kivételével.

A rendelet hajtja végre a Rotterdami Egyezmény. Az Európai Közösségben. Célja, hogy 
előmozdítsa a felek együttes felelősségét, tekintettel arra, hogy a vegyi anyagok nemzetközi 
kereskedelme másutt szigorú ellenőrzés vagy tilalom alá esik. A felek közötti információcsere 
és az ezen vegyi anyagok importjának és exportjának elfogadhatóságára vonatkozó kötelező 
nemzeti döntéshozatal révén várhatóan nőni fog az érintett országok tudatossága. A rendelet 
mellékletei tartalmazzák azoknak a veszélyes anyagok jegyzékét, amelyeknek exportját
évente be kell jelenteni az importáló országoknak. Bizonyos anyagok esetében be kell 
szerezni az importáló ország kifejezett hozzájárulását az anyag exportja előtt. Ez az előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (PIC).

Annak érdekében, hogy a rendeletről világos képet lehessen adni, fontos megjegyezni, hogy 
az anyagokat négy kategóriába sorolja:

1. „kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyag”: bármely olyan vegyi anyag, 
amely a Közösségben egy vagy több kategória vagy alkategória tekintetében tilalom 
vagy szigorú korlátozás alá esik, vagy amely szerepel a PIC-eljárás alá eső vegyi 
anyagoknak az I. melléklet 1. részében található felsorolásában;

  
1 HL L 67., 2003.3.6., 1. o.
2 C-178/03. sz. ügy
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2. „PIC-bejelentést indokolttá tevő vegyi anyagok”: bármely olyan vegyi anyag, amely a 
Közösségben vagy egyik tagállamában egy vagy több kategória tekintetében tilalom 
vagy szigorú korlátozás alá esik, és az I. melléklet 2. részében szerepel;

3. „PIC-eljárás alá eső vegyi anyag”: a rendelet I. mellékletének 3. részében (és a 
Rotterdami Egyezmény III. mellékletében) , amelyre a Rotterdami Egyezmény szerint a 
PIC-eljárást kell alkalmazni;

4. olyan vegyi anyagok és áruk, amelyeknek exportja tilos és amelyek a rendelet V. 
mellékletében vannak felsorolva.

Csak a 3. kategória van közvetlenül a Rotterdami Egyezményből átvéve. A többi kategóriát az 
EU-jogszabályok, illetve a Rotterdami Egyezmény várható kiterjesztései alapján alakították 
ki. Emellett az is elmondható, hogy az 1-4. kategóriák megfelelnek az egyre szigorodó 
szabályozásnak.

Logikus, hogy az EU-nak messzebbre tekintő intézkedéseket kell elfogadnia e téren, mint a 
Rotterdami Egyezmény rendelkezései. Jelenleg 39 anyag szerepel a Rotterdami Egyezmény 
III. mellékletében, amelyekre a PIC-eljárást kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az országok 
megtagadhatják ezen anyagok importjának engedélyezését. 2004 óta nem került új anyag a 
listára. A jövő évben a peszticid endoszulfán és a biocid tributilin (TBT) valószínűleg felkerül 
a listára. Két éven belül további négy anyag felvételére kerülhet sor: benzidin és sói, endrin, 
metamidofosz és mirex. Emellett még 160 vegyi anyag vár döntésre. A döntéshozatal 
ugyanakkor igen nehézkes és lassú. Több kísérlet ellenére sem sikerült elérni, hogy a fehér 
azbeszt (krizotil) felkerüljön a PIC-eljárás alá eső vegyi anyagok listájára.

A jelenlegi rendelethez képest a Bizottság javaslatában szereplő fő változások a következők:

1. A jogalap változása: az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdését (környezetvédelem) 
kettős jogalap váltotta fel: az EK-Szerződés 133. cikke (közös kereskedelempolitika) és a 175. 
cikk (1) bekezdése (környezetvédelem);

2. Az „exportőr” fogalmának módosítása, úgy, hogy az kiterjedjen azokra az exportőrökre is, 
akik nem közösségi illetőségűek, de az EU-ból exportálnak;

3. A kifejezett hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések módosítása, annak érdekében, hogy 
lehetséges legyen az export, amennyiben egy anyag importjának kifejezett engedélyezésére 
irányuló kérelemre nem érkezik kellő időben válasz;

4. A harmadik országok importdöntései megszerzésének hatásköre átkerül a tagállamoktól a 
Bizottsághoz;

5. Olyan eszközök bevezetése, amelyek lehetővé teszik a vámhatóságok számára a rendelet 
rendelkezéseinek végrehajtását, az export terén. Ez kiterjed az egységes Harmonizált 
Nómenklatúra kódjainak bevezetésére, az Európai Közösségek Integrált Vámtarifájának 
(Taric) alkalmazására, amely tartalmaz minden olyan közösségi intézkedést, amely a 
vámtarifákra, a kereskedelmi intézkedésekre és a mezőgazdaságra alkalmazható a 
kereskedelm területén, illetve olyan vámmodulra a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökség honlapján, amely lehetővé teszi a vámtisztviselők számára, hogy ellenőrizzék a 
rendeletnek való megfeleléssel kapcsoaltos információkat.
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Az 1. pont a Bíróság döntésének elkerülhetetlen következménye, az egyéb pontok pedig 
főként olyan technikai változásokat tartalmaznak, amelyek alapja a fent említett értékelő 
jelentés.
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3. Megjegyzések a Bizottság javaslatához

Fontos, hogy mind világszinten, mind EU-szinten megfelelő szabályokat fogadjanak el, 
amelyek magas szinten védik a környezetet és a közegészséget. A veszélyes anyagok 
nemzetközi kereskedelme terén felmerült problémák is indokolják ezt. A Bizottság javaslata 
hozzájárul a kevésbé fejlett országok politikai infrastruktúráinak fejlődéséhez. Ez elősegítheti 
a vegyi anyagok felelőtlen használata elleni küzdelmet, ami másként veszélyeztetné a 
környezetet, a gazdaságot és a munkakörülményeket. 

Az előadó el tudja fogadni szinte az összes változást. Kizárólag az export engedélyezésére 
vonatkozó kifejezett hozzájárulásról szóló rendelkezést kifogásolja. A javaslat emellett nem 
felel teljesen a REACH-rendeletnek.

3.1 A szállítás engedélyezés kifejezett hozzájárulás nélkül
Gazdasági szempontból a jelenlegi helyzet nem megfelelő az európai exportőrök számára, ha  
nem kapnak semmilyen választ az importáló országokból az I. melléklet 2. részében felsorolt 
anyagok kapcsán. Ezekre az anyagokra az európai jog szerint a PIC-eljárást kell alkalmazni, 
ugyanakkor a Rotterdami Egyezmény hatálya nem terjed ki rájuk. Az EU eddig (vagyis a 
rendelet jelenlegi szövege szerint) egyoldalúan előírja ezeknél az anyagoknál az importáló 
ország kifejezett engedélyét. A nem-EU országokból származó exportőrök szállíthatják ezeket 
az anyagokat, az importáló ország előzetes engedélyének megszerzése nélkül.

A Bizottság javaslata ideiglenesen lehetővé teszi az exportot kifejezett engedély nélkül. 
Ennek következtében az olyan anyagok európai exportőrei, amelyek Európában szigorú 
korlátozások alá esnek, könnyebben exportálhatják ezeket az anyagokat. Amennyiben egy 
importáló ország kilencven napon belül nem ad választ az exporttal kapcsolatban, az export 
tizenkét hónapig folyhat. Ezt követően ismét kérni kell az engedélyt. E rugalmasabb 
megközelítés hátránya, hogy az az ország, amely nem válaszol kilencven napon belül, ezt 
követően semmilyen védelmet nem élvez az adott, az EU-ban egyébként szigorúan 
szabályozott anyag importjával szemben. Környezetvédelmi szempontból ez nem kívánatos és 
nem is lehet cél. Kiindulásként ugyanis a legfejletlenebb országok védelmét kell figyelembe 
venni. Két olyan igazolható kritérium van, amelyek alapján a tagállamok illetékes hatóságai 
eldönthetik, hogy a válasz nélkül eltelt időtartam után engedélyezik-e az exportot: az anyag 
vizsgálatának megtörténte és az arra vonatkozó engedélye megléte az importáló országban, 
illetve az, hogy az importáló ország tagja-e az OECD-nek. Az az érv azonban, mely szerint az 
anyag exportálható, amennyiben korábban importálták az adott országba, anélkül, hogy ez az 
ország bármilyen szabályozó tevékenységet végzett volna, nem fogadható el az előadó 
számára. A jogalkotás célja ugyanis a kevésbé fejlett országok adminisztratív intézkedésekre 
ösztönzése.

3.2 Kapcsolat más jogszabályokkal
Fontos a rendeletbe megfelelően átvenni az új vagy módosított irányelvek és rendeletek által a 
vegyi anyagokra meghatározott korlátozásokat és tilalmakat. A vegyi anyagok listájának 
teljesnek kell lennie. A következő EU-jogszabályok esetében különösen fontos meggyőződni 
arról, hogy nem kell-e további anyagokat felvenni a rendelet mellékleteibe:

• POP-rendelet (850/2004/EK rendelet), IV. melléklet

• REACH-rendelet (1907/2006/EK rendelet XVII. melléklet

• 67/548/EGK irányelv, I. melléklet.


