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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných 
chemikálií
(KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0745)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0439/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 7 odsek 6

6. Povinnosti stanovené v odsekoch 2, 3 
a 4 sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

6. Povinnosti stanovené v odsekoch 2, 3 
a 4 sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a) chemikália začne podliehať PIC 
postupu;

a) chemikália začne podliehať PIC 
postupu;

b) dovážajúca krajina, ktorá je zmluvnou 
stranou dohovoru, v súlade s článkom 10 
ods. 2 dohovoru oznámi sekretariátu, či 
súhlasí alebo nesúhlasí s dovozom 
chemikálie;

b) dovážajúca krajina, ktorá je zmluvnou 
stranou dohovoru, v súlade s článkom 10 
ods. 2 dohovoru oznámi sekretariátu, či 
súhlasí alebo nesúhlasí s dovozom 
chemikálie;

c) sekretariát túto informáciu oznámi c) sekretariát túto informáciu oznámi 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Komisii, ktorá ju zašle členskému štátu. Komisii, ktorá ju zašle členskému štátu;

Prvý pododsek sa neuplatňuje 
v prípadoch, keď dovážajúca krajina, 
ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, 
výslovne požaduje sústavné oznamovanie 
vývozu zo strany vyvážajúcich zmluvných 
strán, a to napríklad prostredníctvom 
svojho dovozného rozhodnutia alebo iným 
spôsobom.
Povinnosti stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 
sa neuplatňujú aj v týchto prípadoch:
a) príslušný orgán dovážajúcej zmluvnej 
strany alebo inej krajiny zruší požiadavku
oznamovania dovozu chemikálie;

ca) príslušný orgán dovážajúcej zmluvnej 
strany alebo inej krajiny zruší požiadavku 
oznamovania dovozu chemikálie;

b) Komisia dostane informácie od 
sekretariátu alebo od príslušného orgánu 
dovážajúcej zmluvnej strany alebo inej 
krajiny, zašle ich členským štátom 
a sprístupní ich na internete.

cb) Komisia dostane informácie od 
sekretariátu alebo od príslušného orgánu 
dovážajúcej zmluvnej strany alebo inej 
krajiny, zašle ich členským štátom 
a sprístupní ich na internete.

Bod a) sa neuplatňuje v prípadoch, keď 
dovážajúca krajina, ktorá je zmluvnou 
stranou dohovoru, výslovne požaduje 
sústavné oznamovanie vývozu zo strany 
vyvážajúcich zmluvných strán, a to 
napríklad prostredníctvom svojho 
dovozného rozhodnutia alebo iným 
spôsobom.

Odôvodnenie

Odkaz na prvý pododsek nie je úplne jasný. Kvôli dosiahnutiu lepšej zrozumiteľnosti odkazuje 
tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh na bod a). Je logickejšie umiestniť tento text na koniec 
odseku 6 tak, aby sa dala vypustiť veta „povinnosti stanovené ... sa neuplatňujú aj v týchto 
prípadoch:“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 13 odsek 7

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 

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 do 60 dní, ak z úradných 
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písm. a) doručená v rámci týchto lehôt: zdrojov dovážajúcej krajiny alebo inej 
dovážajúcej krajiny existujú dôkazy o tom, 
že v čase dovozu bola chemikália 
licencovaná, zaregistrovaná alebo 
povolená.

a) 60 dní, ak z úradných zdrojov 
dovážajúcej krajiny 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.

Odôvodnenie

Toto nové ustanovenie je také flexibilné, že nie je v súlade s cieľom nariadenia, t.j. ochranou 
krajín, ktoré nie sú úplne schopné, alebo sú dokonca neschopné, posudzovať nebezpečné 
látky. V takýchto prípadoch by nemala existovať možnosť tichého súhlasu. S cieľom zabrániť 
nekontrolovanému dovozu nebezpečných chemikálií (zakázaných alebo výrazne obmedzených 
v EÚ) do tretích krajín sa toto nové ustanovenie navrhuje čiastočne obmedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 13 odsek 8 pododseky 1, 2 a 3

8. Platnosť každého výslovného súhlasu 
získaného podľa odseku 6 písm. a) alebo 
oslobodenia od povinnosti súhlasu 
udeleného podľa odseku 7 Komisie po 
porade s príslušným členským štátom sa 
takto pravidelne preskúmava:

8. Platnosť každého výslovného súhlasu 
získaného podľa odseku 6 písm. a) alebo 
oslobodenia od povinnosti súhlasu 
udeleného podľa odseku 7 Komisie po 
porade s príslušným členským štátom sa 
takto pravidelne preskúmava:

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 tretieho 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

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

platí maximálne počas obdobia dvanástich 
mesiacov, 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;
V prípadoch uvedených v písmenách a) 
a b) sa však až do doručenia odpovede na 
novú žiadosť o výslovný súhlas môže 
vývoz aj po uplynutí príslušného obdobia 
naďalej uskutočňovať.
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).

Odôvodnenie

Tichý súhlas na dlhšie obdobie nie je v súlade s cieľom nariadenia, t.j. ochranou krajín, ktoré 
nie sú úplne schopné, alebo sú dokonca neschopné, posudzovať nebezpečné látky. S cieľom 
zabrániť nekontrolovanému dovozu nebezpečných chemikálií (zakázaných alebo výrazne 
obmedzených v EÚ) do tretích krajín sa toto nové ustanovenie navrhuje čiastočne obmedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 19 odsek 3 úvodná časť

3. Pokiaľ ide o prenos informácií podľa 
tohto nariadenia a bez toho, aby bola 
dotknutá smernica Rady 90/313/EHS, sa za 
dôverné nepovažujú tieto informácie.

3. Pokiaľ ide o prenos informácií podľa 
tohto nariadenia a bez toho, aby bola 
dotknutá smernica Rady 90/313/EHS, sa za 
dôverné nepovažujú prinajmenej tieto 
informácie:

Odôvodnenie

Aj iné informácie než tie, ktoré sú uvedené v článku 19 ods. 3, by sa mohli považovať za 
nedôverné informácie. Navrhuje sa, aby sa kvôli zabráneniu nedorozumeniu výslovne uviedlo, 
že tento odsek nie je limitujúcim zoznamom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 22 odsek 4 pododseky 2 a 3

Zaradenie chemikálie, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) 850/2004, do prílohy V 
podlieha tomu istému postupu.

Zaradenie chemikálie, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) 850/2004, alebo inej 
chemikálie, do prílohy V podlieha tomu 
istému postupu.

Všetky ďalšie zmeny a doplnenia prílohy I 
vrátane zmien už zaradených chemikálií, 
ako aj zmeny a doplnenia príloh II, III, IV 
a VI a zmeny existujúcich údajov 
v prílohe V sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 24 ods. 2.

Všetky ďalšie zmeny a doplnenia prílohy I 
vrátane zmien už zaradených chemikálií, 
ako aj zmeny a doplnenia príloh II, III, IV 
a VI a zmeny existujúcich údajov 
v prílohe V sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 24 ods. 3.

Odôvodnenie

Prvá zmena znamená, že do prílohy V by sa mohli dať zaradiť aj iné látky ako perzistentné 
organické znečisťujúce látky, napr. dal by sa zakázať vývoz ortuti, ktorá teraz podlieha 
postupu spolurozhodovania.

Druhou zmenou sa udeľuje EP a Rade právo kontroly, čo je dôležité na to, aby sa v ďalších 
návrhoch dali upravovať dôležité prílohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 24 odsek 1

Komisii pomáha výbor zriadený podľa 
článku 29 smernice 67/548/EHS.

Komisii pomáha výbor zriadený podľa 
článku 113 nariadenia (ES) č. 1907/2006 
Európskeho parlamentu a Rady z 18. 
decembra 2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzovaní chemických 
látok (REACH) a o zriadení Európskej 
chemickej agentúry1.

___________
1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. 
opravené v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 
3.

Odôvodnenie

V článku 24 sa navrhuje zachovať výbor zriadený podľa článku 29 smernice 67/548/EHS. V 
súlade s návrhom nariadenia o globálnom harmonizovanom systéme (KOM(2007)355 z 27. 
júna 2007) tento výbor v roku 2010 zanikne. V súčasnosti je už zriadený výbor podľa článku 
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133 nariadenia o REACH (ES) č. 1907/2006. So zreteľom na budúcnosť je lepšie použiť 
rovnaký výbor, aký zriaďuje nariadenie o REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha I časť 1 tabuľka riadok 15

Text navrhnutý Komisiou

zlúčeniny arzénu p(2) sr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

arzén a zlúčeniny 
arzénu

p(2) sr

Odôvodnenie

Táto príloha musí uvádzať aj samotný kovový arzén.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha I časť 1 tabuľka riadok 28a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

chlórdekon 143-50-0 205-601-3 p(2) sr

Odôvodnenie

Chemikália chlórdekon sa uvádza v prílohe IV nariadenia o POP (ES) č. 850/2004 a mala by 
sa doplniť aspoň do prílohy I časť 1 tohto nariadenia. Pretože neexistuje hodnotenie vplyvu 
chlórdekonu, látka sa nemôže zaradiť do prílohy I časť 2 (zoznamu obsahujúceho látky, ktoré 
vyžadujú PIC oznamovanie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha I časť 1 tabuľka riadok 61a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

hexabrómbifenyl 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr

Odôvodnenie

Chemikália hexabrómbifenyl sa uvádza v prílohe IV nariadenia o POP (ES) č. 850/2004 a 



PE 392.247v01-00 10/14 PR\678478SK.doc

SK

mala by sa doplniť aspoň do prílohy I časť 1 tohto nariadenia. Pretože neexistuje hodnotenie 
vplyvu hexabrómbifenylu, látka sa nemôže zaradiť do prílohy I časť 2 (zoznamu obsahujúceho 
látky, ktoré vyžadujú PIC oznamovanie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I časť 1 tabuľka riadok 68

Text navrhnutý Komisiou

zlúčeniny ortuti 
vrátane anorganických 
zlúčenín ortuti, 
alkylových zlúčenín 
ortuti 
a alkyloxyalkylových 
a arylových zlúčenín 
ortuti#

10112-91-1, 
21908-53-2 

a iné

233-307-5, 
244-654-7 

a iné

2827 39 80, 
2825 90 50 
a iné

p(1)- p(2) b - sr Pozri obežník PIC 
na www.pic.int/

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

ortuť a zlúčeniny 
ortuti vrátane 
anorganických 
zlúčenín ortuti, 
alkylových zlúčenín 
ortuti 
a alkyloxyalkylových 
a arylových zlúčenín 
ortuti#

10112-91-1, 
21908-53-2 

a iné

233-307-5, 
244-654-7 

a iné

2827 39 80, 
2825 90 50 
a iné

p(1)- p(2) b - sr Pozri obežník PIC 
na www.pic.int/

Odôvodnenie

Táto príloha musí uvádzať aj samotnú kovovú ortuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha I časť 3 tabuľka riadok 20

Text navrhnutý Komisiou

zlúčeniny ortuti vrátane 
anorganických zlúčenín ortuti, 
alkylových zlúčenín ortuti 
a alkyloxyalkylu a arylových 
zlúčenín ortuti

pesticíd

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
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ortuť a zlúčeniny ortuti vrátane 
anorganických zlúčenín ortuti, 
alkylových zlúčenín ortuti 
a alkyloxyalkylu a arylových 
zlúčenín ortuti

pesticíd

Odôvodnenie

Táto príloha musí uvádzať aj samotnú kovovú ortuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha V riadok 1a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Ortuť EC číslo 231-106-7, CAS číslo 7439-
97-6, CN kód 280540

Odôvodnenie

Zoznam sa musí doplniť a aktualizovať. Znamená to doplniť chemikálie, ktoré budú v určitom 
termíne v budúcnosti podliehať zákazu vývozu z EÚ, napríklad ortuť. Už teraz je jasné, že 
vývoz ortuti sa v blízkej budúcnosti zakáže (skoro s určitosťou pred nadobudnutím účinnosti 
tohto nariadenia).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Východiská

Rotterdamský dohovor týkajúci sa postupu v súvislosti s udeľovaním predbežného súhlasu po 
predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v 
medzinárodnom obchode bol podpísaný v roku 1998 a 24. februára 2004 vstúpil do platnosti.
V nariadení (ES) č. 304/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2003 týkajúcom sa 
vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií1 sa implementoval Rotterdamský dohovor.

Európska komisia podala na Súdnom dvore žalobu proti Rade a Európskemu parlamentu, 
pretože nesúhlasila so zmenou právneho základu (zo spoločnej obchodnej politiky na politiku 
v oblasti životného prostredia). Súdny dvor svojím rozsudkom z 10. januára 2006 zrušil 
nariadenie, pretože jeho právnym základom mal byť článok 133, ako aj článok 175 ods. 1 
zmluvy2. Súčasne rozhodol, že účinnosť nariadenia za zachová dovtedy, kým sa v rozumnom
termíne neprijme nové nariadenie založené na primeranom právnom základe. Európska 
komisie preto predložila nový návrh nariadenia vychádzajúceho z dvoch už uvedených 
právnych základov. Súčasne navrhla, aby sa do návrhu zapracovali určité technické úpravy, 
a to na základe správy o doterajších skúsenostiach s postupmi.

2. Obsah návrhu Európskej komisie

Text je obsahovo takmer identický s nariadením (ES) č. 304/2003 s výnimkou nového 
dvojakého právneho základu a technických úprav obsahu na základe správy o uplatňovaní 
(KOM(2006)747).

Nariadenie implementuje Rotterdamský dohovor pre Európske spoločenstvo. Zameriava sa na 
podporu spoločnej zodpovednosti medzi stranami v oblasti medzinárodného obchodu 
s chemikáliami, ktoré sú v iných krajinách prísne kontrolované alebo zakázané.
Prostredníctvom výmeny informácií medzi stranami a pomocou povinného vnútroštátneho 
rozhodovania o prijateľnosti dovozu a vývozu týchto chemikálií by sa malo zvýšiť povedomie 
príslušných krajín. Nariadenie obsahuje prílohy obsahujúce zoznamy nebezpečných látok, pre 
ktoré platí, že ich vývoz sa musí každoročne oznamovať dovážajúcim krajinám. Pre niektoré 
látky sa musí získať výslovné povolenie od dovážajúcej krajiny ešte pred vývozom. Toto sa 
nazýva PIC postup (z anglického prior informed consent).

Na ozrejmenie nariadenia treba uviesť, že existujú štyri kategórie látok:

1. „chemikálie podliehajúce vývoznému oznámeniu“ znamenajú každú chemikáliu, ktorá 
je v spoločenstve zakázaná alebo prísne obmedzená v rámci jednej alebo viacerých 
kategórií alebo podkategórií a každá chemikália, ktorá polieha PIC postupu a ktorá je 
uvedená v časti 1 prílohy I tohto nariadenia;

2. „chemikália spĺňajúca podmienky na oznamovanie PIC postupu“ znamená každú 
chemikáliu, ktorá je v spoločenstve alebo členskom štáte zakázaná alebo prísne 
obmedzená v rámci jednej alebo viacerých kategórií. Chemikálie, ktoré sú v 

  
1 Ú. v. EÚ L 67 zo 6.3.2003, s. 1.
2 Vec C-178/03.
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spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých 
kategórií, sú uvedené v časti 2 prílohy I tohto nariadenia;

3. „chemikálie podliehajúce PIC postupu“ znamenajú každú chemikáliu, ktorá je uvedená 
v časti 3 prílohy I tohto nariadenia (a v prílohe III Rotterdamského dohovoru) a na ktorú 
sa vzťahuje PIC postup v rámci Rotterdamského dohovoru;

4. chemikálie a tovar, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu, uvedené v prílohe V nariadenia.

Len kategória 3 je prevzatá priamo z Rotterdamského dohovoru. Ostatné kategórie vyplývajú 
z iných právnych predpisov EÚ alebo z očakávania možného rozšírenia Rotterdamského 
dohovoru. Okrem toho možno povedať, že kategórie 1 až 4 sú v súlade s čoraz prísnejšími 
predpismi.

Je logické, že EÚ v tejto súvislosti prijíma ďalekosiahlejšie opatrenia, ako sú opatrenia 
uvedené v Rotterdamskom dohovore. V prílohe III Rotterdamského dohovoru sa v súčasnosti 
uvádza 39 látok, na ktoré sa vzťahuje PIC postup. To znamená, že krajiny môžu zamietnuť 
dovoz týchto látok. Od roku 2004 sa to do tohto zoznamu nepridali nijaké iné látky. Na 
budúci rok sa do zoznamu pravdepodobne pridajú pesticíd endosulfán a biocíd tributyltín 
(TBT). O dva roky budú možno nasledovať ešte ďalšie štyri chemikálie, a to benzidín a jeho 
soli, endrín, metamidofos a mirex. Okrem toho existuje ďalší zoznam 160 chemikálií, ktoré 
čakajú na rozhodnutie. Rozhodovanie je však veľmi náročné a zdĺhavé. Napriek opakovaným 
pokusom sa tak nepodarilo zaradiť biely azbest (chryzotil) do zoznamu látok, na ktoré sa 
vzťahuje PIC postup.

Najdôležitejšie úpravy existujúceho nariadenia, ktoré Komisia predkladá vo svojom návrhu, 
sa týkajú:

1. zmeny právneho základu: článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES (životné prostredie) sa 
nahrádza dvojakým právnym základom: článkom 133 Zmluvy o ES (spoločná obchodná 
politika) a článkom 175 ods. 1 Zmluvy o ES (životné prostredie);

2. zmeny definície vývozcu, aby sa do rozsahu pôsobnosti nariadenia dostali aj vývozcovia, 
ktorí nemajú sídlo v EÚ, ale vyvážajú tovar z EÚ;

3. zmeny ustanovení o výslovnom súhlase na umožnenie vývozu v prípade, keď sa na 
žiadosť o výslovný súhlas na dovoz nereaguje včas;

4. presunu zodpovednosti z členských štátov na Komisiu za získavanie rozhodnutí o dovoze 
od tretích krajín;

5. zavedenia nástrojov na uľahčenie práce colných služieb pri dodržiavaní ustanovení 
nariadenia v súvislosti s vývozom. Sem patrí zavedenie kódov jednotného harmonizovaného 
označovania, ďalej možnosti upozorňovania v integrovanej tarife Európskeho spoločenstva 
(Taric) obsahujúcej všetky opatrenia týkajúce sa colných taríf, obchodných opatrení 
a poľnohospodárstva, ktoré možno uplatňovať v obchodovaní, a colný modul na 
internetových stránkach Európskej chemickej agentúry, kde colní úradníci môžu overovať 
informácie o plnení nariadenia.

Bod 1 je nevyhnutným dôsledkom rozsudku Súdneho dvora, ostatné body sú predovšetkým 
technickými úpravami vyplývajúcimi z uvedenej hodnotiacej správy.
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3. Poznámky k návrhu Komisie

Tak na svetovej, ako aj na európskej úrovni sa musia prijímať predpisy, ktoré sa zameriavajú 
na účinnú ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Vyžaduje si to problematika 
medzinárodného obchodu s nebezpečnými látkami. Návrh Európskej komisie prispieva 
k rozvoju riadiacej infraštruktúry v menej rozvinutých krajinách. Týmto možno postupovať 
proti nezodpovednému používaniu chemických látok, ktoré by mohli poškodzovať životné 
prostredie, hospodárstvo a pracovné podmienky.

Váš spravodajca môže súhlasiť s veľkou väčšinou zmien. Iba návrh ustanovení o výslovnom 
súhlase na povolenie vývozu naráža na výhrady. Navyše, návrh nezodpovedá v plnej miere 
nariadeniu REACH.

3.1 Povoľovanie dopravy bez výslovného súhlasu

Z ekonomického hľadiska je súčasná situácia pre európskych vývozcov nevýhodná, keď 
nemajú z dovážajúcich krajín reakciu na látky uvedené v časti 2 prílohy I. Ide o látky, pre 
ktoré v rámci európskych právnych predpisov platí PIC postup, ale ešte sa na ne nevzťahuje 
Rotterdamský dohovor. EÚ zatiaľ (t. j. v rámci terajšieho nariadenia) jednostranne požaduje 
výslovný súhlas dovážajúcich krajín pre tieto látky. Vývozcovia z krajín mimo EÚ môžu tieto 
látky dodávať bez toho, aby potrebovali predbežný súhlas dovážajúcej krajiny.

Návrh Komisie umožňuje dočasný vývoz v prípadoch, keď výslovný súhlas nie je k 
dispozícii. Dôsledkom toho je, že európski vývozcovia chemikálií, ktoré sú v Európe pod 
prísnou kontrolou, môžu tieto látky ľahšie vyvážať. Ak dovážajúca krajina nedokáže reagovať 
na vývoz do 90 dní, vývoz môže pokračovať celých 12 mesiacov. Potom treba znovu 
požiadať o povolenie. Nevýhodou tohto pružnejšieho postupu je, že krajina, ktorá nedokáže 
reagovať do 90 dní, nie je nijako chránená pred dovozom látok, ktoré sú v Európe pod prísnou 
kontrolou. Z ekologického hľadiska je to neželateľné a nie je to zámerom. Východiskom by 
mohlo byť to, že do úvahy sa bude brať ochrana najmenej rozvinutých krajín. Prijateľné sú 
dve kritériá, na základe ktorých zodpovedné orgány členských štátov môžu po uplynutí 
obdobia bez reakcie rozhodnúť o tom, či vývoz možno uskutočniť: existencia hodnotenia 
a povolenia látok v dovážajúcej krajine alebo skutočnosť, že krajina je členom OECD. 
Napriek tomu však spravodajca nesúhlasí s argumentom, že látky možno vyviezť, ak sa 
predtým doviezli bez toho, aby krajina prijala právne opatrenia. Cieľom tohto právneho 
predpisu je predovšetkým stimulovať uplatňovanie administratívnych opatrení v menej 
rozvinutých krajinách.

3.2 Súvislosti s inými právnymi predpismi

Do tohto nariadenia treba primerane zapracovať zákazy alebo obmedzenia používania 
chemických látok vyplývajúce z nových alebo pozmenených smerníc a nariadení. Zoznamy 
chemických látok sa musia doplniť. Predovšetkým v nasledujúcich právnych predpisoch EÚ 
treba preskúmať, či príslušné chemické látky treba doplniť do príloh tohto nariadenia:

• nariadenie (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, príloha 
IV

• nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (REACH) , príloha XVII

• smernica 67/548/EHS, príloha I


