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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bīstamo ķīmisko vielu 
eksportu un importu
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0745)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0439/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7. panta 6. punkts

6. Pienākumi, kas norādīti 2., 3. un 
4. punktā, vairs nav jāpilda, ja ir izpildīti 
šādi nosacījumi:

6. Pienākumi, kas norādīti 2., 3. un 
4. punktā, vairs nav jāpilda, ja ir izpildīti 
šādi nosacījumi:

a) uz konkrēto ķīmisko vielu sākts 
attiecināt PIC procedūru;

a) uz konkrēto ķīmisko vielu sākts 
attiecināt PIC procedūru;

b) importējošā valsts, kas ir Konvencijas 
dalībvalsts, saskaņā ar Konvencijas 
10. panta 2. punktu sniegusi atbildi 
Sekretariātam par piekrišanu vai 
nepiekrišanu ķīmiskās vielas importam;

b) importējošā valsts, kas ir Konvencijas 
dalībvalsts, saskaņā ar Konvencijas 
10. panta 2. punktu sniegusi atbildi 
Sekretariātam par piekrišanu vai 
nepiekrišanu ķīmiskās vielas importam; 

c) Sekretariāts par šo atbildi ir informējis c) Sekretariāts par šo atbildi ir informējis 
  

1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Komisiju, kura minēto informāciju 
nosūtījusi dalībvalstīm.

Komisiju, kura minēto informāciju 
nosūtījusi dalībvalstīm.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro, ja 
importējošā Konvencijas dalībvalsts, 
piemēram, ar lēmumu par importu vai 
citādi, skaidri pieprasa eksportējošajām 
Pusēm regulāri ziņot par eksportu.
Pienākumi, kas norādīti 2., 3. un 4. 
punktā, vairs nav jāpilda arī tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
a) importējošās Puses vai citas valsts 
attiecīgā iestāde ir atcēlusi prasību tikt 
informētai pirms ķīmiskās vielas 
eksportēšanas;

ca) importējošās Puses vai citas valsts 
attiecīgā iestāde ir atcēlusi prasību tikt 
informētai pirms ķīmiskās vielas 
eksportēšanas; 

b) Komisija no Sekretariāta vai no 
atbilstīgās iestādes importējošajā Pusē vai 
citā valstī ir saņēmusi attiecīgo 
informāciju, nosūtījusi to dalībvalstīm un 
darījusi pieejamu internetā.

cb) Komisija no Sekretariāta vai no 
atbilstīgās iestādes importējošajā Pusē vai 
citā valstī ir saņēmusi attiecīgo 
informāciju, nosūtījusi to dalībvalstīm un 
darījusi pieejamu internetā.

Apakšpunktu a) nepiemēro, ja 
importējošā Konvencijas dalībvalsts, 
piemēram, ar lēmumu par importu vai 
citādi, skaidri pieprasa eksportējošajām 
Pusēm regulāri ziņot par eksportu.

Pamatojums

Atsauce uz punkta “pirmo daļu” nav pilnīgi precīza. Precizitātes nolūkā jāpiebilst, ka 
grozījums attiecas uz a) apakšpunktu. Loģiskāk būtu šo tekstu ievietot 6. punkta beigās, lai 
varētu dzēst teikumu “Pienākumi, kas norādīti … izpildīti”.

Grozījums Nr. 2
13. panta 7. punkts

7. Eksportētāja valsts izraudzītā iestāde, 
apspriedusies ar Komisiju, var nolemt sākt 
eksportu, ja pēc visiem saprātīgajiem 
pūliņiem atbildi uz nepārprotamas 
piekrišanas pieprasījumu saskaņā ar 
6. punkta a) apakšpunktu nav izdevies 
saņemt nevienā no šādiem termiņiem: 

7. Eksportētāja valsts izraudzītā iestāde, 
apspriedusies ar Komisiju, var nolemt sākt 
eksportu, ja pēc visiem saprātīgajiem 
pūliņiem atbildi uz nepārprotamas 
piekrišanas pieprasījumu saskaņā ar 
6. punkta a) apakšpunktu nav izdevies 
saņemt un ja oficiāla importējošās Puses 
vai importējošās citas valsts informācija 
liecina, ka attiecīgās ķīmiskās vielas 
ievešanas laikā šī viela ir licencēta, 
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reģistrēta vai atļauta.
a) 60 dienās — ja oficiāla importējošās 
Puses vai importējošās citas valsts
informācija liecina, ka attiecīgās ķīmiskās 
vielas ievešanas laikā šī viela ir licencēta, 
reģistrēta vai atļauta, vai, ja tā ir nesen 
izmantota vai ievesta importējošajā 
Konvencijas dalībvalstī vai importējošajā 
citā valstī, un nav pieņemts 
reglamentējošs lēmums par šīs vielas 
lietojuma aizliegšanu;

b) 90 dienās — visos pārējos gadījumos.

Pamatojums

Šis jaunais noteikums ir pārāk vispārīgs, un tāpēc tas neatbilst šīs regulas nolūkam, t.i., 
aizsargāt valstis, kuras nespēj pietiekami vai pat vispār nespēj novērtēt šīs bīstamās ķīmiskās 
vielas. Uz šādiem gadījumiem nevajadzētu attiecināt iespēju izteikt piekrišanu klusuciešot. Lai 
nepieļautu patvaļīgu bīstamo ķīmisko vielu (tādu, kuru imports Eiropas Savienībā ir aizliegts 
vai ierobežots) importu trešās valstīs, ir paredzēts daļēji ierobežot šo jauno noteikumu.

Grozījums Nr. 3
13. panta 8. punkta 1., 2. un 3. daļa

8. Komisija, apspriežoties ar attiecīgajām 
dalībvalstīm, regulāri pārskata katras 
nepārprotamās piekrišanas, kas dota 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu, vai 
prasību izpildes atcelšanas, kas pieļauta 
saskaņā ar 7. punktu, spēkā saglabāšanu, 
ņemot vērā to, ka

8. Komisija, apspriežoties ar attiecīgajām 
dalībvalstīm, regulāri pārskata katras 
nepārprotamās piekrišanas, kas dota 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu, vai 
prasību izpildes atcelšanas, kas pieļauta 
saskaņā ar 7. punktu, spēkā saglabāšanu, 
ņemot vērā to, ka

a) trešā kalendāra gada beigās pēc tam, kad 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu 
saņemta nepārprotama piekrišana, jābūt 
saņemtai jaunai nepārprotamai piekrišanai, 
ja vien pirmās minētās piekrišanas 
noteikumi neparedz ko citu;

a) trešā kalendāra gada beigās pēc tam, kad 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu 
saņemta nepārprotama piekrišana, jābūt 
saņemtai jaunai nepārprotamai piekrišanai, 
ja vien pirmās minētās piekrišanas 
noteikumi neparedz ko citu;

b) ja starplaikā nav saņemta atbilde uz 
pieprasījumu, tad atbrīvojumu no prasību 
izpildes, kas piešķirts saskaņā ar 7. punkta 
a) apakšpunktu, dod ne ilgāk kā uz diviem 
kalendāra gadiem, un pēc šā termiņa 
beigām būs vajadzīga nepārprotama 

c) ja starplaikā nav saņemta atbilde uz 
pieprasījumu, tad atbrīvojumu no prasību 
izpildes, kas piešķirts saskaņā ar 7. punktu, 
dod ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, un pēc šā 
termiņa beigām būs vajadzīga 
nepārprotama piekrišana. 
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piekrišana;  

c) ja starplaikā nav saņemta atbilde uz 
pieprasījumu, tad atbrīvojumu no prasību 
izpildes, kas piešķirts saskaņā ar 
7. punkta b) apakšpunktu, dod ne ilgāk kā 
uz 12 mēnešiem, un pēc šā termiņa 
beigām būs vajadzīga nepārprotama 
piekrišana. 
Šā punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajos gadījumos, kamēr nav saņemta 
atbilde uz jauno nepārprotamas 
piekrišanas pieprasījumu, eksportu tomēr 
drīkst turpināt arī pēc attiecīgā termiņa 
beigām.
Šā punkta c) apakšpunktā minētajos 
gadījumos pēc attiecīgā termiņa beigām 
eksportu turpināt nedrīkst, ja vien nav 
saņemta nepārprotama piekrišana vai ja 
pēc jauna nepārprotamas piekrišanas 
pieprasījuma ir izpildīti 7. punkta 
a) apakšpunkta nosacījumi.

Pamatojums

Ilgākam laika posmam paredzētā iespēja izteikt piekrišanu klusuciešot neatbilst šīs regulas 
nolūkam, t.i., aizsargāt valstis, kuras nespēj pietiekami vai pat vispār nespēj novērtēt šīs 
bīstamās ķīmiskās vielas. Lai nepieļautu patvaļīgu bīstamo ķīmisko vielu (tādu, kuru imports 
Eiropas Savienībā ir aizliegts vai ierobežots) importu trešās valstīs, ir paredzēts daļēji 
ierobežot šo jauno noteikumu.

Grozījums Nr. 4
19. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Saistībā ar šajā regulā paredzēto 
informācijas nosūtīšanu, neierobežojot 
Padomes Direktīvu 90/313/EEK, par 
konfidenciālu neuzskata:

3. Saistībā ar šajā regulā paredzēto 
informācijas nosūtīšanu, neierobežojot 
Padomes Direktīvu 90/313/EEK, par 
konfidenciālu neuzskata šādu informāciju:

Pamatojums

Cita veida informāciju, kas nav minēta 19. panta 3. punktā, arī var uzskatīt par 
nekonfidenciālu. Lai nepieļautu pārpratumus, ir skaidri jānosaka, ka šajā punktā minētās 
informācijas uzskaitījums nav ierobežojošs.
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Grozījums Nr. 5
22. panta 4. punkta 2. un 3. daļa

Šo pašu procedūru ievēro, pieņemot 
lēmumu par tādas ķīmiskas vielas 
iekļaušanu V pielikumā, uz kuru attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 850/2004.

Šo pašu procedūru ievēro, pieņemot 
lēmumu gan par tādas ķīmiskas vielas 
iekļaušanu V pielikumā, uz kuru attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 850/2004, gan par citas ķīmiskas 
vielas iekļaušanu.

Visus pārējos I pielikuma grozījumus, 
tostarp ierakstu pārveidojumus, kā arī II, 
III, IV un VI pielikuma grozījumus un 
V pielikuma ierakstu pārveidojumus 
pieņem saskaņā ar 24. panta 2. punktā
minēto konsultāciju procedūru.

Visus pārējos I pielikuma grozījumus, 
tostarp ierakstu pārveidojumus, kā arī II, 
III, IV un VI pielikuma grozījumus un 
V pielikuma ierakstu pārveidojumus 
pieņem saskaņā ar 24. panta 3. punktā
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Pirmajā grozījumā ir norādīts, ka V pielikumā var iekļaut arī citas ķīmiskas vielas, izņemot 
noturīgos organiskos piesārņotājus, piemēram, lēmumu par dzīvsudraba eksporta aizliegumu 
šobrīd ieņem saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Otrajā grozījumā Eiropas Parlamentam un Padomei paredz pārbaudes tiesības, un tas ir ļoti 
svarīgi, lai turpmāk ierosinātu izdarīt grozījumus būtiskākajos pielikumos.

Grozījums Nr. 6
24. panta 1. punkts

Komisijai palīdz saskaņā ar Direktīvas 
67/548/EEK 29. pantu izveidotā komiteja.

Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas 
uz ķimikāliju reģistrēšanu, licencēšanu 
un ierobežošanu (REACH) un ar kuru 
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru1,
133. pantu.
___________
1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Kļūdu 
labojums publicēts OV L 136, 29.5.2007., 
3. lpp.

Pamatojums

Noteikumos, kas minēti 24. pantā, ir paredzēts saglabāt saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
29. pantu izveidoto komiteju. Tomēr saskaņā ar priekšlikumu regulai par Vispārējo saskaņoto 
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ķīmisko vielu klasifikācijas un apzīmēšanas sistēmu (2007. gada 27. jūnija COM(2007)355) šī 
komiteja darbību beigs 2010.gadā. Tomēr saskaņā ar REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
133. pantu komiteja ir jau izveidota. Lai atvieglotu darbu nākotnē, ir labāk, ja tiek izmantota 
komiteja, kas minēta REACH regulā.

Grozījums Nr. 7
I pielikuma 1. daļas tabulas 15. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Arsēna savienojumi p(2) sr

Parlamenta izdarītie grozījumi

Arsēns un tā
savienojumi

p(2) sr

Pamatojums

Šajā pielikumā ir jāmin arī metāliskais arsēns.

Grozījums Nr. 8
I pielikuma 1. daļas tabulas 28.a rinda (jauna)

Parlamenta izdarītie grozījumi

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

Pamatojums

Ķīmiskā viela hlordekons ir minēta Regulas (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskiem 
piesārņotājiem IV pielikumā, tāpēc tā ir jāiekļauj vismaz šīs regulas I pielikuma 1. daļā. Tā 
kā nav veikts hlordekona ietekmes novērtējums, ķīmisko vielu nevar iekļaut I pielikuma 
2. daļā (sarakstā ir minētas ķīmiskās vielas, attiecībā uz kurām īsteno iepriekš norunātas 
piekrišanas procedūru).

Grozījums Nr. 9
I pielikuma 1. daļas tabulas 61.a rinda (jauna)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Heksabrombifenils 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr
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Pamatojums

Ķīmiskā viela heksabrombifenils ir minēta Regulas (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem IV pielikumā, tāpēc tā ir jāiekļauj vismaz šīs regulas I pielikuma 
1. daļā. Tā kā nav veikts heksabrombifenila ietekmes novērtējums, ķīmisko vielu nevar iekļaut 
I pielikuma 2. daļā (sarakstā ir minētas ķīmiskās vielas, attiecībā uz kurām īsteno iepriekš 
norunātas piekrišanas procedūru).

Grozījums Nr. 10
I pielikuma 1. daļas tabulas 68. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Dzīvsudraba 
savienojumi, tostarp 
neorganiskie 
dzīvsudraba 
savienojumi, 
dzīvsudraba alkil-, 
alkiloksialkil- un aril-
savienojumi#

10112-91-1, 
21908-53-2 

un citi

233-307-5, 
244-654-7 

un citi

2827 39 80, 
2825 90 50 un 
citi

p(1)- p(2) b - sr Skatīt PIC
apkārtrakstu 
www.pic.int/

Parlamenta izdarītie grozījumi

Dzīvsudrabs un tā
savienojumi, tostarp 
neorganiskie 
dzīvsudraba 
savienojumi, 
dzīvsudraba alkil-, 
alkiloksialkil- un aril-
savienojumi#

10112-91-1, 
21908-53-2 

un citi

233-307-5, 
244-654-7 

un citi

2827 39 80, 
2825 90 50 un 
citi

p(1)- p(2) b - sr Skatīt PIC
apkārtrakstu
www.pic.int/

Pamatojums

Šajā pielikumā ir jāmin arī metāliskais dzīvsudrabs.

Grozījums Nr. 11
I pielikuma 3. daļas tabulas 20. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Dzīvsudraba savienojumi, 
tostarp neorganiskie 
dzīvsudraba savienojumi, 
alkildzīvsudraba savienojumi 
un alkiloksialkil- un 

pesticīds
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arildzīvsudraba savienojumi

Parlamenta izdarītie grozījumi

Dzīvsudrabs un tā
savienojumi, tostarp 
neorganiskie dzīvsudraba 
savienojumi, alkildzīvsudraba 
savienojumi un alkiloksialkil-
un arildzīvsudraba savienojumi

pesticīds

Pamatojums

Šajā pielikumā ir jāmin arī metāliskais dzīvsudrabs.

Grozījums Nr. 12
V pielikuma 1.a rinda (jauna)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Dzīvsudrabs EK numurs 231-106-7, CAS numurs 
7439-97-6, KN kods 280540

Pamatojums

Šis saraksts ir jāpapildina un jāprecizē. Tas nozīmē, ka tajā ir jāiekļauj ķīmiskās vielas, 
piemēram, dzīvsudrabs, uz kurām, sākot no noteikta datuma nākotnē, attieksies ES eksporta 
aizliegums Jau šobrīd ir skaidrs, ka dzīvsudraba eksportu tuvākajā laikā aizliegs (visticamāk, 
pat pirms šīs regulas stāšanās spēkā).
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PASKAIDROJUMS

1. Pamatojums

Roterdamas Konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama 
iepriekš norunāta piekrišana (PIC) attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un 
pesticīdiem, pieņēma 1998. gada septembrī, un tā stājās spēkā 2004. gada 24. februārī.
Konvenciju īstenoja, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Regulu (EK) Nr. 304/2003 par bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu1.

Komisijai bija spiesta Eiropas Kopienu Tiesā celt prasību pret Padomi un Eiropas Parlamentu, 
jo tā nepiekrita juridiskā pamata maiņai (no kopējās tirdzniecības politikas uz vides politiku).  
Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 10. janvāra spriedumā regulu anulēja, jo tai vajadzēja 
pamatoties gan uz Līguma 133. pantu, gan uz 175. panta 1. punktu2. Tomēr Tiesa atstāja 
spēkā regulā noteikto regulējumu līdz laikam, kamēr samērīgā termiņā tiek pieņemta jauna 
regula, kas balstītos uz piemērotiem juridiskajiem pamatiem. Tādēļ Komisija iesniedza jaunas 
regulas priekšlikumu, kas balstījās uz abiem iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem.
Ņemot vērā ziņojumu par regulas procedūru līdzšinējo darbību, Komisija vienlaicīgi 
ierosināja iekļaut priekšlikumā dažus tehniskus grozījumus.

2. Komisijas priekšlikuma būtība

Saskaņā ar īstenošanas ziņojumu (COM(2006)747) jaunās regulas teksts pēc būtības ir 
identisks Regulas (EK) Nr. 304/2003 tekstam, izņemot jauno dubulto juridisko pamatu un 
dažus tehniskus grozījumus.

Regula Eiropas Kopienā īsteno Roterdamas Konvenciju. Tā ir paredzēta pušu kopējās 
atbildības veicināšanai attiecībā uz tādu ķīmisku vielu starptautisku tirdzniecību, kas citur 
pasaulē tiek stingri ierobežotas vai aizliegtas. Ir jāpalielina attiecīgo valstu informētība, pusēm 
apmainoties ar informāciju un dalībvalstu līmenī pieņemot obligātus lēmumus par šo ķīmisko 
vielu importa un eksporta pieņemamību. Regula ietver pielikumus, kuros uzskaitītas bīstamās 
vielas, par kuru eksportu katru gadu jāziņo importētājvalstīm. Attiecībā uz dažām vielām no 
importētājvalsts jāsaņem nepārprotama atļauja, lai tās varētu eksportēt. To sauc par iepriekš 
norunātu piekrišanas (PIC) procedūru.

Lai gūtu skaidru priekšstatu par regulu, ir svarīgi piebilst, ka pastāv četras vielu kategorijas:

1. “ķīmiska viela, uz kuru attiecas eksporta paziņošanas procedūra” — tā ir jebkura 
ķīmiska viela, kas Kopienā ir aizliegta vai stingri ierobežota vienā vai vairākās 
kategorijās vai apakškategorijās, un jebkura ķīmiska viela, uz kuru attiecas PIC
procedūra un kura minēta I pielikuma 1. daļā;

2. “ķīmiska viela, par kuru jāsniedz PIC paziņojums” — tā ir jebkura ķīmiska viela, kas 
Kopienā vai kādā dalībvalstī ir aizliegta vai stingri ierobežota vienā vai vairākās 
kategorijās un kas minēta I pielikuma 2. daļā;

  
1 OV L 67, 6.3.2003., 1. lpp.
2 Lieta C-178/03.



PE 392.247v01-00 14/15 PR\678478LV.doc

LV

3. “ķīmiska viela, uz kuru attiecas PIC procedūra” — tā ir jebkura ķīmiska viela, kura 
minēta regulas I pielikuma 3. daļā (un Roterdamas Konvencijas III pielikumā) un uz 
kuru attiecas PIC procedūra saskaņā ar Roterdamas Konvenciju;

4. ķīmiskas vielas un izstrādājumi, kuru eksports ir aizliegts un kuras ir uzskaitītas regulas 
V pielikumā.

Tikai 3. kategorija ir tieši pārņemta no Roterdamas Konvencijas. Citas kategorijas ir 
atvasinātas no citiem ES tiesību aktiem vai radītas, cenšoties paredzēt Roterdamas 
Konvencijas iespējamos papildinājumus. Turklāt var teikt, ka 1. un 4. kategorija atbilst 
aizvien stingrākiem noteikumiem.

Ir loģiski, ka ES šajā sakarā pieņem daudz tālejošākus pasākumus par tiem, kas paredzēti 
Roterdamas Konvencijā. Pašlaik Roterdamas Konvencijas III pielikumā ir uzskaitītas 
39 vielas, uz kurām attiecas PIC procedūra. Tas nozīmē, ka valstis var tāpēc atteikties atļaut 
šo vielu importu. Kopš 2004. gada šajā sarakstā nav iekļautas jaunas vielas. Nākamgad, 
iespējams, šim sarakstam tiks pievienots pesticīds endosulfāns un biocīds tributiltins (TBT).
Divu nākamo gadu laikā sarakstu papildinās četras citas ķīmiskas vielas: benzidīns un tā sāļi, 
endrīns, metamidofoss un mirekss. Turklāt saraksts, kurā ir uzskaitītas160 ķīmiskās vielas, par 
kurām vēl jāpieņem lēmums. Taču lēmuma pieņemšana ir darbietilpīgs un lēns process.
Neraugoties uz atkārtotiem mēģinājumiem, nav bijis iespējams pievienot balto azbestu 
(hrizotilu) to vielu sarakstam, uz kurām attiecas PIC procedūra.

Galvenie Komisijas ierosinātie grozījumi pašreizējā regulā ir šādi:

1. juridiskā pamata maiņa: EK līguma 175. panta 1. punktu (vide) aizvietoja ar dubultu 
juridisko pamatu — EK līguma 133. pantu (kopēja tirdzniecības politika) un EK līguma 
175. panta 1. punktu (vide);

2. definīcijas “eksportētājs” grozījums, iekļaujot tajā eksportētājus, kuru uzņēmumi neatrodas 
ES, bet kuri eksportē no ES;

3. noteikumu par nepārprotamu piekrišanu grozījumi, lai padarītu eksportu iespējamu, ja uz 
kādas vielas importa nepārprotamas atļaujas pieprasījumu netiek pietiekami ātri saņemta 
atbilde;

4. atbildības par importa lēmumu saņemšanu no trešām valstīm pārnešana no dalībvalstīm uz 
Komisiju;

5. tādu instrumentu ieviešana, kas atvieglotu muitas dienestiem regulas noteikumu īstenošanu 
attiecībā uz eksportu. Pie tiem pieder unikālās vienotās nomenklatūras (GN) kodu ieviešana, 
uzskaites iespējas Eiropas Kopienu integrētajā muitas tarifu sistēmā (Taric), kas ietver visus 
Kopienas pasākumus, kuri saistīti ar muitas tarifiem, kā arī tirdzniecības un lauksaimniecības 
pasākumi, kas piemērojami tirdzniecībā, un Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietnē 
atrodamais muitas modulis, kas ļauj muitas darbiniekiem pārbaudīt informāciju par importa 
un eksporta atbilstību regulai.

Grõzījumi, kas minēti 1. punktā, ir veikti, ņemot vērā Tiesas spriedumu; citi punkti skar tikai 
tehniskus grozījumus, kas izriet no iepriekš minētā novērtējuma ziņojuma.
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3. Komentāri par Komisijas priekšlikumu

Ir svarīgi visā pasaulē un Eiropas līmenī pieņemt piemērotus noteikumus, lai nodrošinātu 
augstu vides un sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. To prasa bīstamu vielu 
starptautiskās tirdzniecības problēmas. Komisijas priekšlikums sniedz ieguldījumu politikas 
infrastruktūras attīstībā mazāk attīstītajās valstīs. Tajā ir paredzēts apkarot ķīmisku vielu 
neatbildīgu lietošanu, kas citādi varētu kaitēt ekoloģijai, ekonomikai un darba apstākļiem.

Referentam ir pieņemama lielākā daļa grozījumu. Iebildumus izraisa vienīgi noteikumu 
grozījums par nepārprotamas eksporta atļaujas saņemšanu. Šis priekšlikums arī pilnībā 
neatbilst REACH (ķimikāliju reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana) regulai.

3.1. Transportēšana bez nepārprotamas atļaujas
No ekonomikas viedokļa pašreizējā situācija neapmierina Eiropas eksportētājus, ja viņi 
nesaņem nekādu atbildi no importētājvalstīm par vielām, kas uzskaitītas I pielikuma 2. daļā.
Tās ir vielas, uz kurām saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem attiecas PIC procedūra, bet uz kurām 
vēl neattiecas Roterdamas Konvencija. Līdz šim ES (t.i., saskaņā ar pašreiz spēkā esošo 
regulu) ir vienpusēji pieprasījusi šīm vielām nepārprotamu atļauju no importētājvalstu puses.
Eksportētāji no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, var piegādāt šīs vielas bez iepriekšējas 
importētājvalsts atļaujas.

Komisijas priekšlikums pieļauj eksporta pagaidu turpināšanu, ja nav saņemta nepārprotama 
atļauja. Tādēļ Eiropas ķīmisko vielu eksportētāji, kas ir stingri ierobežoti Eiropā, var vieglāk 
eksportēt šīs vielas. Ja importētājvalsts nespēj sniegt atbildi eksportētājam 90 dienu laikā, 
eksportu var turpināt vēl 12 mēnešus. Pēc tam ir atkal jāpieprasa atļauja. Šīs elastīgākās 
pieejas trūkums ir tas, ka valsts, kas nespēj sniegt atbildi 90 dienu laikā, netiek vairs 
aizsargāta pret minētās vielas importu, kuru ES stingri ierobežo. No vides interešu viedokļa 
tas nav vēlams, un tas nav arī iecerētais atrisinājums. Tomēr galvenajam apsvērumam ir jābūt 
saistītam ar vismazāk attīstīto valstu aizsardzību. Attaisnojami ir divi kritēriji, uz kuriem 
pamatojoties, dalībvalstu kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu atļaut eksportu, 
nesaņemot atbildi — vielas novērtējums un atļauja importētājvalstī vai arī tas apstāklis, ka 
importētājvalsts ir ESAO valsts. Tomēr referents nevar akceptēt argumentu, ka vielas var 
eksportēt, ja tās attiecīgajā valstī jau iepriekš bijušas importētas, lai gan šī valsts nav veikusi 
nekādus reglamentējošus pasākumus. Galu galā tiesību akta mērķis ir veicināt administratīvus 
pasākumus mazāk attīstītajās valstīs.

3.2. Saistība ar citiem tiesību aktiem
Ir svarīgi šajā regulā pienācīgi ietvert tādu ķīmisku vielu lietošanas aizliegumu vai 
ierobežojumus, kas izriet no jaunām vai grozītām direktīvām vai regulām. Ķīmisku vielu 
sarakstiem jābūt visaptverošiem. Jo sevišķi nākamo ES tiesību aktu gadījumā ir svarīgi 
pārliecināties, vai attiecīgās ķīmiskās vielas ir jāiekļauj regulas pielikumos:

• POP Regulas (EK) Nr. 850/2004 IV pielikums;

• REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikums;

• Direktīvas Nr. 67/548/EEK I pielikums.
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