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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pavojingų cheminių medžiagų 
eksporto ir importo
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0745)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0439/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7 straipsnio 6 dalis

6. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti 
įsipareigojimai nebegalioja, kai tenkinamos 
šios sąlygos:

6. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti 
įsipareigojimai nebegalioja, kai tenkinamos 
šios sąlygos:

a) atitinkama cheminė medžiaga tapo 
chemine medžiaga, kuriai taikoma IPS 
tvarka; 

a) atitinkama cheminė medžiaga tapo 
chemine medžiaga, kuriai taikoma IPS 
tvarka; 

b) importuojanti valstybė, kuri yra 
Konvencijos šalis, pagal Konvencijos 10 
straipsnio 2 dalį pateikė atsakymą 
sekretoriatui dėl to, ar ji sutinka, kad 
atitinkama cheminė medžiaga būtų 

b) importuojanti valstybė, kuri yra 
Konvencijos šalis, pagal Konvencijos 
10 straipsnio 2 dalį pateikė atsakymą 
sekretoriatui dėl to, ar ji sutinka, kad 
atitinkama cheminė medžiaga būtų 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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importuojama; importuojama; 
c) sekretoriatas pranešė Komisijai apie 
gautą atsakymą, ir ji perdavė šią 
informaciją valstybėms narėms.

c) sekretoriatas pranešė Komisijai apie 
gautą atsakymą, ir ji perdavė šią 
informaciją valstybėms narėms.

Pirmoji pastraipa netaikoma tada, jei 
importuojanti valstybė, kuri yra 
Konvencijos šalis, aiškiai reikalauja, pvz., 
savo sprendimu dėl importo arba kitaip, 
kad eksportuojančios šalys ir toliau teiktų 
pranešimus apie eksportą.
Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti 
įsipareigojimai taip pat nebegalioja, kai 
tenkinamos šios sąlygos:
a) atitinkama importuojančios Konvencijos 
šalies arba kitos valstybės valdžios 
institucija panaikino reikalavimą teikti jai 
pranešimus prieš eksportuojant cheminę 
medžiagą; 

ca) atitinkama importuojančios 
Konvencijos šalies arba kitos valstybės 
valdžios institucija panaikino reikalavimą 
teikti jai pranešimus prieš eksportuojant 
cheminę medžiagą; 

b) Komisija gavo šią informaciją iš 
sekretoriato arba atitinkamos 
importuojančios Konvencijos šalies ar 
kitos valstybės valdžios institucijos ir 
perdavė ją valstybėms narėms bei paskelbė 
internete.

cb) Komisija gavo šią informaciją iš 
sekretoriato arba atitinkamos 
importuojančios Konvencijos šalies ar 
kitos valstybės valdžios institucijos ir 
perdavė ją valstybėms narėms bei paskelbė 
internete.

A punktas netaikomas tada, jei 
importuojanti valstybė, kuri yra 
Konvencijos šalis, aiškiai reikalauja, pvz., 
savo sprendimu dėl importo arba kitaip, 
kad eksportuojančios šalys ir toliau teiktų 
pranešimus apie eksportą.

Pagrindimas

Nuoroda į pirmąją pastraipą nevisiškai aiški. Siekiant aiškumo, pakeitime pateikiama 
nuoroda į a punktą. Logiškiau šį tekstą įterpti 6 dalies pabaigoje, taigi galima išbraukti sakinį 
„Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti įsipareigojimai taip pat nebegalioja, kai tenkinamos 
šios sąlygos:“.

Pakeitimas 2
13 straipsnio 7 dalis

7. Eksportuotojo valstybės paskirtoji 
nacionalinė institucija gali, 

7. Eksportuotojo valstybės paskirtoji 
nacionalinė institucija gali, 
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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:

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 
60 dienų, jeigu importuojančios 
Konvencijos šalies arba kitos valstybės 
oficialūs šaltiniai pateikia įrodymų, kad 
cheminė medžiaga importo metu yra 
licencijuota, užregistruota arba patvirtinta.

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;

b) visais kitais atvejais – 90 dienų.

Pagrindimas

Ši nauja nuostata tokia lanksti, kad neatitinka šio reglamento tikslo, t. y. apsaugoti valstybes, 
kurios turi mažiau galimybių arba visai negali įvertinti šių pavojingų medžiagų. Tokiais 
atvejais neturėtų būti tylaus sutikimo. Siekiant išvengti nekontroliuojamo pavojingų cheminių 
medžiagų importo (kurios uždraustos ar griežtai ribojamos ES) trečiosiose šalyse, siūloma iš 
dalies sugriežtinti šią naują nuostatą.

Pakeitimas 3
13 straipsnio 8 dalies 1, 2, ir 3 pastraipos

8. Kiekvieno aiškaus sutikimo, gaunamo 
pagal 6 straipsnio a punktą, arba atleidimo 
pagal 7 dalį galiojimą reguliariai persvarsto 
Komisija, konsultuodamasi su susijusiomis 
valstybėmis narėmis toliau nurodyta 
tvarka:

8. Kiekvieno aiškaus sutikimo, gaunamo 
pagal 6 straipsnio a punktą, arba atleidimo 
pagal 7 dalį galiojimą reguliariai persvarsto 
Komisija, konsultuodamasi su susijusiomis 
valstybėmis narėmis toliau nurodyta 
tvarka:

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, 

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, 



PE 392.247v01-00 8/16 PR\678478LT.doc

LT

pabaigos, jeigu to sutikimo sąlygose 
nereikalaujama kitaip;

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 dalį 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 
12 mėnesių, kuriems pasibaigus 
privaloma gauti aiškų sutikimą.
Tačiau (a) ir (b) punktuose minėtais 
atvejais eksportas gali tęstis ir pasibaigus 
atitinkamam laikotarpiui, kol bus 
laukiama atsakymo į naują prašymą duoti 
aiškų sutikimą.
(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.

Pagrindimas

Tylus sutikimas dėl ilgesnio laikotarpio neatitinka šio reglamento tikslo, t. y. apsaugoti 
valstybes, kurios turi mažiau galimybių arba visai negali įvertinti šių pavojingų medžiagų. 
Siekiant išvengti nekontroliuojamo pavojingų cheminių medžiagų importo (kurios uždraustos 
ar griežtai ribojamos ES) trečiosiose šalyse, siūloma iš dalies sugriežtinti šią naują nuostatą.

Pakeitimas 4
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

3. Perduodant informaciją pagal šį 
reglamentą ir nepažeidžiant Tarybos 
direktyvos 90/313/EEB nuostatų, tokia 
informacija nelaikoma konfidencialia:

3. Perduodant informaciją pagal šį 
reglamentą ir nepažeidžiant Tarybos 
direktyvos 90/313/EEB nuostatų, bent jau 
tokia informacija nelaikoma 
konfidencialia:

Pagrindimas

Kita nei 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija taip pat galėtų būti laikoma 
nekonfidencialia. Siekiant išvengti šio nesusipratimo, siūloma paaiškinti, kad ši dalis nėra 
ribojantis sąrašas.
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Pakeitimas 5
22 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 pastraipos

Cheminė medžiaga, kuriai taikomas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 850/2004, įtraukiama 
į V priedą taip pat pagal šią procedūrą.

Cheminė medžiaga, kuriai taikomas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 850/2004, ar kitokia 
cheminė medžiaga įtraukiama į V priedą 
taip pat pagal šią procedūrą.

Visi kiti I priedo daliniai pakeitimai, 
įskaitant esamų įrašų pakeitimus, II, III, IV 
ir VI priedų pakeitimai bei esamų V priedo 
įrašų pakeitimai priimami pagal 
24 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Visi kiti I priedo daliniai pakeitimai, 
įskaitant esamų įrašų pakeitimus, II, III, IV 
ir VI priedų pakeitimai bei esamų V priedo 
įrašų pakeitimai priimami pagal 
24 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su galimybe 
vykdyti priežiūrą.

Pagrindimas

Pirmuoju pakeitimu siekiama, kad į V priedą būtų galima įtraukti ir kitas chemines 
medžiagas, ne tik Patvariuosius organinius teršalus, pvz., gyvsidabrio eksporto draudimas, 
kuris dabar svarstomas pagal bendrojo sprendimo procedūrą.

Antruoju pakeitimu Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiama priežiūros teisė, kuri svarbi 
priimant ateities pasiūlymus pakeisti pagrindinius priedus.

Pakeitimas 6
24 straipsnio 1 dalis

Komisijai padeda pagal Direktyvos 
67/548/EEB 29 straipsnį įsteigtas 
komitetas.

Komisijai padeda pagal 2006 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiančio Europos cheminių 
medžiagų agentūrą1, 133 straipsnį
įsteigtas komitetas.

___________
1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Klaidų 

ištaisymas OL L 136, 2007 5 29, p. 3.

Pagrindimas

24 straipsnyje siūloma išlaikyti pagal Direktyvos 67/548/EEB 29 straipsnį įsteigtą komitetą.
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Vis dėlto; pagal pasiūlymą dėl reglamento dėl Cheminių medžiagų klasifikavimo ir 
ženklinimo pasaulinės suderintos sistemos (2007 m. birželio 27 d. COM(2007)355), šio 
komiteto įgaliojimai baigsis 2010 m. pabaigoje. Kol kas jau esama komiteto, kuris įsteigtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, 
133 straipsnį. Siekiant numatyti ateitį, geriau naudoti tą patį komitetą, kuris numatytas 
REACH reglamente.

Pakeitimas 7
I priedo 1 dalies lentelės 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Arseno junginiai p(2) sr

Parlamento pakeitimas

Arsenas ir arseno 
junginiai

p(2) sr

Pagrindimas

Šiame priede taip pat reikia nurodyti ir patį metališkąjį arseną.

Pakeitimas 8
I priedo 1 dalies lentelės 28a eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

Chlordekonas 143-50-0 205-601-3 p(2) sr

Pagrindimas

Cheminė medžiaga chlordekonas minima Reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų 
organinių teršalų IV priede, taigi jį reikėtų įtraukti bent jau į šio reglamento I priedo 1 dalį. 
Kadangi nėra chlordekono poveikio vertinimo, šios cheminės medžiagos negalima įtraukti į 
I priedo 2 dalį (IPS kriterijų atitinkančių cheminių medžiagų sąrašas).

Pakeitimas 9
I priedo 1 dalies lentelės 61a eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

Heksabrombifenilas 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr
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Pagrindimas

Cheminė medžiaga heksabrombifenilas minima Reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų 
organinių teršalų IV priede, taigi jį reikėtų įtraukti bent jau į šio reglamento I priedo 1 dalį. 
Kadangi nėra heksabrombifenilo poveikio vertinimo, šios cheminės medžiagos negalima 
įtraukti į I priedo 2 dalį (IPS kriterijų atitinkančių cheminių medžiagų sąrašas).

Pakeitimas 10
I priedo 1 dalies lentelės 68 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Gyvsidabrio junginiai, 
įskaitant neorganinius 
gyvsidabrio junginius, 
alkilgyvsidabrio 
junginius ir 
alkiloksialkil- bei 
arilgyvsidabrio 
junginius#

10112-91-1, 
21908-53-2 ir 

kiti

233-307-5, 
244-654-7 ir 

kiti

28273980, 
28259050 ir 
kiti

p(1)-p(2) b-sr žr. IPS aplinkraštį 
adresu 
www.pic.int/

Parlamento pakeitimas

Gyvsidabris ir 
gyvsidabrio junginiai, 
įskaitant neorganinius 
gyvsidabrio junginius, 
alkilgyvsidabrio 
junginius ir 
alkiloksialkil- bei 
arilgyvsidabrio 
junginius#

10112-91-1, 
21908-53-2 ir 

kiti

233-307-5, 
244-654-7 ir 

kiti

28273980, 
28259050 ir 
kiti

p(1)-p(2) b-sr žr. IPS aplinkraštį 
adresu 
www.pic.int/

Pagrindimas

Šiame priede taip pat reikia nurodyti ir patį metalą gyvsidabrį.

Pakeitimas 11
I priedo 3 dalies lentelės 20 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Gyvsidabrio junginiai, įskaitant 
neorganinius gyvsidabrio 
junginius, alkilgyvsidabrio 
junginius ir alkiloksialkil- bei 
arilgyvsidabrio junginius

Pesticidas
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Parlamento pakeitimas

Gyvsidabris ir gyvsidabrio 
junginiai, įskaitant neorganinius 
gyvsidabrio junginius, 
alkilgyvsidabrio junginius ir 
alkiloksialkil- bei arilgyvsidabrio 
junginius

Pesticidas

Pagrindimas

Šiame priede taip pat reikia nurodyti ir patį metalą gyvsidabrį.

Pakeitimas 12
V priedo 1a eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

Gyvsidabris EINECS Nr. 231-106-7, CAS Nr. 
7439-97-6, KN kodas 280540

Pagrindimas

Šį sąrašą reikia papildyti ir atnaujinti. Tai reiškia, kad reikia pridėti chemines medžiagas, 
kurioms ateityje nuo žinomos datos bus taikomas ES eksporto draudimas, pvz. gyvsidabrį. Jau 
dabar aišku, kad netrukus bus uždraustas gyvsidabrio eksportas (tikriausiai iki šio 
reglamento įsigaliojimo).
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

1998 m. rugsėjo mėn. buvo patvirtinta Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį 
pranešama iš anksto, (IPS, angl. PIC) procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms 
cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje. Ši konvencija pradėjo galioti 
2004 m. vasario 24 d. Ši konvencija įgyvendinta pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų 
eksporto ir importo1.

Komisija Teisingumo Teisme pradėjo bylą prieš Tarybą ir Europos Parlamentą, kadangi ji 
nesutiko dėl teisinio pagrindo pokyčio (iš bendros prekybos politikos į aplinkos politiką). 
Savo 2006 m. sausio 10 d. sprendimu Teisingumo Teismas panaikino reglamentą, nes jis 
turėjo būti grindžiamas ir Sutarties 133 straipsniu, ir 175 straipsnio 1 dalimi2. Teismas taip pat 
nusprendė, kad minėto reglamento padariniai turi galioti tol, kol per priimtiną terminą bus 
priimtas naujas reglamentas, turintis tinkamus teisinius pagrindus. Taigi Komisija pateikė 
naują pasiūlymą dėl naujo reglamento, kuris turėtų abu anksčiau minėtus teisinius pagrindus. 
Komisija, atsižvelgdama į patirties, įgautos iki šiol vykdant procedūras, ataskaitą, taip pat 
pasiūlė tam tikrus techninius pasiūlymo pakeitimus.

2. Komisijos pasiūlymo turinys

Iš esmės tekstas identiškas Reglamento (EB) Nr. 304/2003 tekstui, išskyrus naują dvilypį 
teisinį pagrindą ir kelis techninius pakeitimus atsižvelgiant į įgyvendinimo ataskaitą 
(COM(2006)747).

Pagal reglamentą Europos Bendrijoje įgyvendinama Roterdamo konvencija. Jos tikslas –
skatinti bendrą šalių atsakomybę dėl tarptautinės prekybos cheminėmis medžiagomis, kurios 
kitur yra griežtai kontroliuojamos ar uždraustos. Šalims keičiantis informacija ir nacionaliniu 
lygmeniu priimant privalomus sprendimus dėl šių cheminių medžiagų importo ir eksporto 
priimtinumo, susijusių šalių sąmoningumas turi padidėti. Į reglamentą įtraukti priedai, 
kuriuose pateikiami pavojingų medžiagų, apie kurių eksportą kiekvienais metais turi būti 
pranešama importuojančioms šalims, sąrašai. Prieš eksportuojant kai kurias medžiagas turi 
būti gautas aiškus importuojančios šalies leidimas. Tai vadinama išankstinio pranešimo apie 
sutikimą (IPS, angl. PIC) procedūra.

Siekiant aiškiai apibūdinti šį reglamentą, svarbu paminėti, kad esama keturių medžiagų 
kategorijų:

1. „cheminė medžiaga, apie kurios eksportą būtina pranešti“ – bet kuri cheminė medžiaga, 
kurios naudojimas Bendrijoje pagal vieną ar daugiau kategorijų arba subkategorijų yra 
uždraustas arba griežtai ribojamas, taip pat bet kuri cheminė medžiaga, kuriai taikoma 
IPS tvarka ir kuri yra I priedo 1 dalies sąraše;

  
1 OL L 67, 2006 3 6, p. 1.
2 Byla C-178/03.
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2. „IPS kriterijų atitinkanti cheminė medžiaga“ – cheminės medžiagos, kurių naudojimas 
Bendrijoje ar valstybėje narėje pagal vieną ar daugiau kategorijų arba subkategorijų yra 
uždraustas arba griežtai ribojamas, išvardytos I priedo 2 dalies sąraše;

3. „cheminė medžiaga, kuriai taikoma IPS tvarka“ – bet kuri cheminė medžiaga, esanti šio 
reglamento I priedo 3 dalies sąrašuose (taip pat Roterdamo konvencijos III priede), 
kuriai pagal Roterdamo konvenciją taikoma IPS procedūra;

4. cheminės medžiagos ir gaminiai, kuriuos uždrausta eksportuoti ir kurie išvardyti 
reglamento V priede.

Tik 3-ioji kategorija tiesiogiai perimta iš Roterdamo konvencijos. Kitos kategorijos perimtos 
iš ES teisės aktų ar iš dokumentų, kuriuos priimant buvo bandyta numatyti galimą Roterdamo 
konvencijos plėtrą. Be to, 1–4 kategorijos atitinka vis griežtėjančias taisykles.

Logiška, kad atsižvelgdama į tai ES turėtų imtis griežtesnių, nei numatyta Roterdamo 
konvencijoje, priemonių. Šiuo metu Roterdamo konvencijos III priede išvardytos 
39 medžiagos, kurioms taikoma IPS procedūra. Taigi tai reiškia, kad šalys gali atsisakyti 
importuoti šias medžiagas. Nuo 2004 m. į šį sąrašą neįtraukta jokių kitų medžiagų. Tikriausiai 
kitais metais į sąrašą bus įtrauktas pesticidas endosulfanas ir biocidas tributilalavas (angl. 
TBT). Per kitus dvejus metus gali būti pridėta kitų cheminių medžiagų: benzidinas ir jo 
druskos, bendrinas, metamidofosas ir mireksas. Be to, laukiama sprendimų dėl 160 cheminių 
medžiagų sąrašo. Vis dėlto sprendimai priimami labai sunkiai ir lėtai. Nepaisant pakartotinų 
pastangų, dar neatsirado galimybės į medžiagų, kurioms taikoma IPS procedūra, sąrašą 
įtraukti baltojo asbesto (chrizotilo).

Pagrindiniai Komisijos pasiūlyme pateikti reglamento pakeitimai yra šie: 

1. pakeistas teisinis pagrindas: EB sutarties 175 straipsnio 1 dalis (aplinka) pakeista dvilypiu 
teisiniu pagrindu: EB sutarties 133 straipsniu (bendra prekybos politika) ir EB sutarties 175 
straipsnio 1 dalimi (aplinka);

2. pakeistas „eksportuotojo“ apibrėžimas, siekiant į jį įtraukti iš ES eksportuojančius ne ES 
įsisteigusius eksportuotojus; 

3. nuostatų dėl aiškaus sutikimo pakeitimas, pagal kurį leidžiama eksportuoti, jei į aiškaus 
sutikimo dėl medžiagos importo prašymus neatsakoma pakankamai greitai; 

4. atsakomybės dėl sprendimų dėl importo iš trečiųjų šalių priėmimo perkėlimas iš valstybių 
narių į Komisiją;

5. įtrauktos priemonės, skirtos padėti muitinių tarnyboms įgyvendinti su eksportu susijusias 
reglamento nuostatas. Tai apima Kombinuotos (suderintos) nomenklatūros (KN) kodų 
įvedimą, įtraukiant įspėjamuosius ženklelius į Europos Bendrijų integruotą tarifą (TARIC), 
kuris apima visas Bendrijos priemones, susijusias su muitų tarifais, prekyba ir žemės ūkiu, 
kurios taikomos prekyboje, taip pat muitų modulį Europos cheminių medžiagų agentūros 
tinklavietėje, kuris suteikia galimybę muitinių pareigūnams patikrinti šį reglamentą 
atitinkančią informaciją.

1-asis punktas yra neišvengiamas Teismo sprendimo padarinys; kiti punktai iš esmės yra 
techniniai pakeitimai, atsiradę atsižvelgiant į anksčiau minėtą vertinimo ataskaitą.
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3. Pastabos dėl Komisijos pasiūlymo

Svarbu, kad atitinkamos taisyklės būtų priimtos visame pasaulyje ir Europos lygmeniu, 
siekiant suteikti aukšto lygio aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugą. Tai būtina siekiant 
spręsti problemas, susijusias su tarptautine prekyba pavojingomis medžiagomis. Komisijos 
pasiūlymas prisideda prie politikos infrastruktūros plėtros besivystančiose šalyse. Tai galėtų 
padėti kovoti su neatsakingu cheminių medžiagų naudojimu, dėl kurio gali būti pakenkta 
ekologijai, ekonomikai ir darbo sąlygoms.

Pranešėjui dauguma pakeitimų atrodo priimtini. Prieštaraujama tik dėl pakeitimo dėl aiškaus 
sutikimo, reikalingo norint eksportuoti. Taip pat pasiūlymas nevisiškai atitinka REACH 
reglamentą.

3.1 Leidimas transportuoti be aiškaus sutikimo
Ekonominiu požiūriu, esama padėtis nepatenkina Europos eksportuotojų, jeigu jie negauna 
jokio atsako iš importuojančių šalių dėl I priedo 2 dalyje išvardytų medžiagų. Tai medžiagos, 
kurioms pagal Europos teisės aktus taikoma IPS procedūra, bet kurios dar neįtrauktos į 
Roterdamo konvenciją. Kol kas (t. y. pagal tokį reglamentą, koks jis yra dabar) ES iš 
importuojančių šalių vienašališkai reikalauja aiškaus sutikimo dėl šių medžiagų. 
Eksportuotojai iš ne ES valstybių narių gali tiekti šias medžiagas negavę išankstinio sutikimo 
iš importuojančios šalies.

Pagal Komisijos pasiūlymą, eksportuoti laikinai leidžiama, jeigu negauta jokio aiškaus 
sutikimo. Taigi Europos cheminių medžiagų, kurios Europoje griežtai ribojamos, 
eksportuotojai gali lengviau šias medžiagas eksportuoti. Jeigu importuojanti šalis negali 
pateikti atsakymo dėl eksporto per daugiau kaip 90 dienų, eksportas gali tęstis 12 mėnesių. 
Praėjus šiam laikotarpiui, vėl reikia prašyti sutikimo. Šios lankstesnės tvarkos trūkumas yra 
tai, kad šalis, kuri negali atsakyti per 90 dienų, ilgiau nebus apsaugota nuo tos medžiagos 
importo, kuris griežtai reglamentuojamas ES. Aplinkos apsaugos požiūriu, tai nepageidautina 
ir nėra siekiamas rezultatas. Vis dėlto pirmiausia reikia atsižvelgti į mažiausiai išsivysčiusių 
šalių apsaugą. Reikėtų laikytis dviejų kriterijų, pagal kuriuos valstybių narių kompetentingos 
valdžios institucijos praėjus laikotarpiui, per kurį negauta atsakymo, gali spręsti, ar leisti 
eksportuoti: medžiagos vertinimo ir leidimo buvimas importuojančioje šalyje ar tai, kad 
importuojanti šalis yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalis.
Vis dėlto pranešėjui nepriimtinas argumentas, kad medžiagos gali būti eksportuojamos, jeigu 
tos pačios medžiagos į šią šalį jau buvo importuotos, o ta šalis nesiėmė jokių reglamentavimo 
veiksmų. Teisės akto tikslas visų pirma yra stiprinti administracines priemones mažiau 
išsivysčiusiose šalyse.

3.2 Sąsajos su kitais teisės aktais.
Labai svarbu į šį reglamentą tinkamai įtraukti draudimus ar apribojimus, susijusius su 
cheminių medžiagų naudojimu, kurie išdėstyti naujose ar pakeistose direktyvose ir 
reglamentuose. Cheminių medžiagų sąrašai turi būti išsamūs. Svarbu išsiaiškinti, ar į šio 
reglamento priedus reikia įtraukti atitinkamas chemines medžiagas, atsižvelgiant į toliau 
išvardytus ES teisės aktus:

• Reglamento EB Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV priedą,

• Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą,
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• Direktyvos Nr. 67/ 548/EEB I priedą.


