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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih 
kemikalij
(KOM(2006) 0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246 (COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006) 0745)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0439/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 7, odstavek 6

6. Obveznosti iz odstavkov 2, 3 in 4 
prenehajo, ko so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

6. Obveznosti iz odstavkov 2, 3 in 4 
prenehajo, ko so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

(a) kemikalija postane kemikalija, za 
katero velja postopek PIC; 

(a) kemikalija postane kemikalija, za 
katero velja postopek PIC; 

(b) država uvoznica, ki je pogodbenica 
Konvencije, odgovori sekretariatu v skladu 
s členom 10(2) Konvencije glede tega, ali 
soglaša z uvozom kemikalije ali ne;

(b) država uvoznica, ki je pogodbenica 
Konvencije, odgovori sekretariatu v skladu 
s členom 10(2) Konvencije glede tega, ali 
soglaša z uvozom kemikalije ali ne; 

(c) Komisija od sekretariata prejme to 
informacijo in jo posreduje državam 

(c) Komisija od sekretariata prejme to 
informacijo in jo posreduje državam 

  
1 UL C ... /Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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članicam. članicam;

Prvi pododstavek se ne uporablja, kadar 
država uvoznica, ki je pogodbenica 
Konvencije, na primer v svoji uvozni 
odločitvi ali kako drugače, izrecno 
zahteva, da jo pogodbenice izvoznice še 
naprej obveščajo o izvozu.
Obveznosti iz odstavkov 2, 3 in 4 
prenehajo tudi, ko so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) pristojni organ pogodbenice uvoznice 
ali druge države odstopi od zahteve, da ga 
je treba pred izvozom kemikalije obvestiti;

(ca) pristojni organ pogodbenice uvoznice 
ali druge države odstopi od zahteve, da ga 
je treba pred izvozom kemikalije obvestiti; 

(b) Komisija prejme informacijo od 
sekretariata ali od pristojnega organa 
pogodbenice uvoznice ali druge države in 
jo posreduje državam članicam ter jo da na 
voljo na internetu.

(cb) Komisija prejme informacijo od 
sekretariata ali od pristojnega organa 
pogodbenice uvoznice ali druge države in 
jo posreduje državam članicam ter jo da na 
voljo na internetu.

Točka (a) se ne uporablja, kadar država 
uvoznica, ki je pogodbenica Konvencije, 
na primer v svoji uvozni odločitvi ali kako 
drugače, izrecno zahteva, da jo 
pogodbenice izvoznice še naprej obveščajo 
o izvozu.

Obrazložitev

Sklicevanje na „prvi pododstavek“ ni popolnoma jasno. Da bi se ta nejasnost odpravila, se 
predlog spremembe sklicuje na točko (a). Bolj logično bi bilo to besedilo vstaviti na koncu 
odstavka 6, tako da bi lahko bil stavek „obveznosti iz ... prenehajo, ko ...“ črtan.

Predlog spremembe 2
Člen 13, odstavek 7

7. Imenovani nacionalni organ izvoznika 
lahko, v posvetovanju s Komisijo, odloči, 
da se izvoz lahko nadaljuje, kadar kljub 
vsem razumnim naporom odgovor na 
zahtevo za izrecno soglasje v skladu z 
odstavkom 6(a) ni prejet v obdobju 
naslednjih rokov:

7. Imenovani nacionalni organ izvoznika 
lahko, v posvetovanju s Komisijo, odloči, 
da se izvoz lahko nadaljuje, kadar kljub 
vsem razumnim naporom odgovor na 
zahtevo za izrecno soglasje v skladu z 
odstavkom 6(a) ni prejet v roku 60 dni, če 
obstajajo dokazi uradnih virov v 
pogodbenici uvoznici ali drugi državi 
uvoznici, da je kemikalija v času uvoza 
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licencirana, registrirana ali odobrena.

(a) 60 dni, če obstajajo dokazi uradnih 
virov v pogodbenici uvoznici ali drugi 
državi uvoznici, da je kemikalija v času 
uvoza licencirana, registrirana ali 
odobrena, ali če se je pred kratkim 
uporabljala v pogodbenici uvoznici ali 
drugi državi uvoznici oziroma je bila v njo 
uvožena in ni bil sprejet noben 
zakonodajni ukrep za prepoved njene 
uporabe;
(b) 90 dni, v vseh drugih primerih.

Obrazložitev

Ta nova določba je tako nejasna, da ni v skladu s ciljem te uredbe, tj. zaščito držav, ki so 
manj usposobljene ali celo nesposobne za presojo teh nevarnih kemikalij. V takih primerih ne 
sme biti tihe privolitve. Da bi preprečili nenadzorovan uvoz nevarnih kemikalij (ki so v EU 
prepovedane ali je njihova uporaba zelo omejena) v tretje države, se predlaga, da se nova 
določba delno omeji.

Predlog spremembe 3
Člen 13, odstavek 8, pododstavki 1,2 in 3

8. Komisija v posvetovanju z zadevnimi 
državami članicami, občasno preverja 
veljavnost vsakega izrecnega soglasja, 
pridobljenega v skladu z odstavkom 6(a) 
ali odstopa, odobrenega v skladu z 
odstavkom 7, na sledeči način:

8. Komisija v posvetovanju z zadevnimi 
državami članicami, občasno preverja 
veljavnost vsakega izrecnega soglasja, 
pridobljenega v skladu z odstavkom 6(a) 
ali odstopa, odobrenega v skladu z 
odstavkom 7, na sledeči način:

(a) za vsako izrecno soglasje, pridobljeno v 
skladu z odstavkom 6(a), se do konca 
tretjega koledarskega leta po letu, ko je 
bilo soglasje dano, zahteva novo izrecno 
soglasje, razen če pogoji tega soglasja 
zahtevajo drugače;

(a) za vsako izrecno soglasje, pridobljeno v 
skladu z odstavkom 6(a), se do konca 
tretjega koledarskega leta po letu, ko je 
bilo soglasje dano, zahteva novo izrecno 
soglasje, razen če pogoji tega soglasja 
zahtevajo drugače;

(b) vsak odstop, odobren v skladu z 
odstavkom 7(a), velja največ dve 
koledarski leti, po preteku katerih se 
zahteva izrecno soglasje, razen če je bil 
vmes prejet odgovor na zahtevek; 

(b) vsak odstop, odobren v skladu z 
odstavkom 7, velja največ dvanajst 
mesecev, po preteku katerih se zahteva 
izrecno soglasje, razen če je bil vmes prejet 
odgovor na zahtevek; 

(c) vsak odstop, odobren v skladu z 
odstavkom 7(b), velja največ dvanajst 



PE 392.247v01-00 8/15 PR\678478SL.doc

SL

mesecev, po preteku katerih se zahteva 
izrecno soglasje, razen če je bil vmes 
prejet odgovor na zahtevek. 
V primerih iz točk (a) in (b) se lahko 
izvozi nadaljujejo tudi po preteku 
zadevnih rokov, in sicer do prejetja 
odgovora na nov zahtevek za izrecno 
soglasje.
V primeru iz točke (c) se izvozi ne smejo 
nadaljevati po preteku zadevnega roka, 
razen če je prejeto izrecno soglasje ali če 
so, po novem zahtevku za izrecno soglasje, 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 7(a).

Obrazložitev

Tiha privolitev za daljše obdobje ni v skladu s ciljem te uredbe, tj. zaščito držav, ki so manj 
usposobljene ali celo nesposobne za presojo teh nevarnih kemikalij. Da bi preprečili 
nenadzorovan uvoz nevarnih kemikalij (ki so v EU prepovedane ali je njihova uporaba zelo 
omejena) v tretje države, se predlaga, da se nova določba delno omeji.

Predlog spremembe 4
Člen 19, odstavek 3, uvodni del

3. Pri pošiljanju informacij na podlagi te 
uredbe se brez poseganja v Direktivo Sveta 
90/313/EGS za zaupne ne štejejo naslednji 
podatki:

3. Pri pošiljanju informacij na podlagi te 
uredbe se brez poseganja v Direktivo Sveta 
90/313/EGS za zaupne ne štejejo vsaj 
naslednji podatki:

Obrazložitev

Podatki, ki niso navedeni v členu 19(3), se prav tako lahko štejejo kot nezaupni. Za izognitev 
temu nesporazumu se predlaga vključitev besede „vsaj“, ki izrecno pojasnjuje, da besedilo 
tega odstavka ne vsebuje izčrpnega seznama zaupnih podatkov.

Predlog spremembe 5
Člen 22, odstavek 4, pododstavka 2 in 3

Vključitev kemikalije, ki je predmet 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 850/2004, v Prilogo V, je predmet 
istega postopka.

Vključitev kemikalije, ki je predmet 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 850/2004, ali druge kemikalije v 
Prilogo V, je predmet istega postopka.

Vse druge spremembe Priloge I, vključno s 
spremembami zdajšnjih vnosov, 

Vse druge spremembe Priloge I, vključno s 
spremembami zdajšnjih vnosov, 
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spremembe prilog II, III, IV in VI in 
spremembe vnosov v Prilogi V se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 24(2).

spremembe prilog II, III, IV in VI in 
spremembe zdajšnjih vnosov v Prilogi V se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 24(3).

Obrazložitev

Prva sprememba je potrebna, ker bi lahko v Prilogo V poleg težko razgradljivih organskih 
snovi dodali tudi druge kemikalije, na primer prepoved izvoza živega srebra, za katerega 
velja zdaj postopek soodločanja.

Druga sprememba je potrebna, ker daje Evropskemu parlamentu in Svetu pravico do 
pregleda, ki je pomemben za prihodnje predloge sprememb glavnih prilog.

Predlog spremembe 6
Člen 24, odstavek 1

Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s 
členom 29 Direktive 67/548/EGS.

Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s 
členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH) ter o ustanovitvi Evropske 
agencije za kemikalije1.
___________
1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Popravek v 
UL L 136, 29.5.2007, str. 3.

Obrazložitev

V spremembi se predlaga, da se odbor iz člena 29 Direktive 67/548/EGS v členu 24 predloga 
uredbe ohrani. Vendar se bo mandat tega odbora v skladu s predlogom uredbe o globalno 
usklajenem sistemu (KOM(2007) 355 z dne 27 junija 2007) iztekel konec leta 2010. Med tem 
se je že ustanovil odbor v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Da bi bili pripravljeni na 
spremembe v prihodnosti, je bolje uporabljati odbor kot v uredbi REACH.

Predlog spremembe 7
Priloga I, del 1, tabela, vrsta 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Arzenove spojine p(2) so
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Predlog spremembe Parlamenta

Arzen in arzenove 
spojine

p(2) so

Obrazložitev

Tudi samo kovino arzen je treba omeniti v tej prilogi.

Predlog spremembe 8
Priloga I, del 1, tabela, vrsta 28 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

Klordekon 143-50-0 205-601-3 p(2) so

Obrazložitev

Kemikalija klordekon je navedena v Prilogi IV Uredbe (ES) št. 850/2004 o obstojnih 
organskih onesnaževalih in jo je treba zato vključiti vsaj v del 1Priloge I k tej uredbi. Ker ne 
obstaja ocena učinka klordekona, se kemikalija ne more vključiti v del 2 Priloge I (seznam 
kemikalij, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC).

Predlog spremembe 9
Priloga I, del 1, tabela, vrsta 61 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

Heksabrombifenil 36355-01-8 252-994-2 p(2) so

Obrazložitev

Kemikalija heksabrombifenil je navedena v Prilogi IV Uredbe (ES) št. 850/2004 o obstojnih 
organskih onesnaževalih in jo je treba zato vključiti vsaj v del 1 priloge I k tej uredbi. Ker ne 
obstaja ocena učinka heksabrombifenila, se kemikalija ne more vključiti v del 2 Priloge I 
(seznam kemikalij, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC).

Predlog spremembe 10
Priloga I, del 1, tabela, vrsta 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Živosrebrove spojine, 
vključno z 

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

druge

233-307-5, 
244-654-7 
in druge

2827 39 80, 
2825 90 50 in 
druge

p(1) –
p(2)

p – so Prosimo, da 
preverite v okrožnici 
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anorganskimi 
živosrebrovimi 
spojinami, alkil 
živosrebrovimi 
spojinami in 
alkiloksialkil in aril 
živosrebrovimi 
spojinami#

PIC na 
www.pic.int/.

Predlog spremembe Parlamenta

Živo srebro in
živosrebrove spojine, 
vključno z 
anorganskimi 
živosrebrovimi 
spojinami, alkil 
živosrebrovimi 
spojinami in 
alkiloksialkil in aril 
živosrebrovimi 
spojinami#

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

druge

233-307-5, 
244-654-7 
in druge

2827 39 80, 
2825 90 50 in 
druge

p(1) –
p(2)

p – so Prosimo, da 
preverite v okrožnici 
PIC na 
www.pic.int/.

Obrazložitev

Tudi samo kovino živo srebro je treba omeniti v tej prilogi.

Predlog spremembe 11
Priloga I, del 3, tabela, vrsta 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Živosrebrove spojine, vključno 
z anorganskimi živosrebrovimi 
spojinami, alkil živosrebrovimi 
spojinami in alkiloksialkil in 
aril živosrebrovimi spojinami

Pesticid

Predlog spremembe Parlamenta

Živo srebro in živosrebrove 
spojine, vključno z
anorganskimi živosrebrovimi 
spojinami, alkil živosrebrovimi 
spojinami in alkiloksialkil in 
aril živosrebrovimi spojinami

Pesticid

Obrazložitev

Tudi samo kovino živo srebro je treba omeniti v tej prilogi.
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Predlog spremembe 12
Priloga V, vrstica 1 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

Živo srebro Št. ES 231-106-7, Št. CAS 7439-97-6, 
Oznaka KN 280540

Obrazložitev

Ta seznam je treba dopolniti in posodobiti. To pomeni, da je treba dodati kemikalije, za 
katere bo veljala prepoved izvoza iz EU na znani datum v prihodnosti, na primer živo srebro. 
Že zdaj je jasno, da bo izvoz živega srebra v bližnji prihodnosti prepovedan (skoraj zagotovo 
pred začetkom veljavnosti te uredbe).
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) za nekatere 
nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini je bila sprejeta septembra 1998 in je 
začela veljati 24. februarja 2004. To konvencijo je začela izvajati Uredba (ES) št. 304/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o izvozu in uvozu nevarnih 
kemikalij1.

Komisija je menila, da je treba pred Sodiščem Evropskih skupnosti začeti postopek proti 
Svetu in Evropskemu parlamentu, ker se ni strinjala s spremembo pravne podlage (z enotne 
gospodarske politike na okoljsko politiko). V sodbi z dne 10. januarja 2006 je Sodišče 
Evropskih skupnosti razveljavilo uredbo, ker bi morala temeljiti na členu 133 in členu 175(1) 
Pogodbe2. Istočasno je Sodišče ohranilo učinke uredbe, dokler ne bo v razumnem obdobju 
sprejeta nova uredba, ki temelji na primerni pravni podlagi. Zato je Komisija oblikovala 
predlog za novo uredbo, ki temelji na obeh navedenih pravnih podlagah. Istočasno je 
predlagala nekatere tehnične spremembe predloga glede na poročilo o dosedanjih izkušnjah s 
postopki.

2. Vsebina predloga Komisije

Po vsebini je besedilo dejansko enako kot besedilo Uredbe (ES) št. 304/2003, pri čemer je 
izjema nova dvojna pravna podlaga in nekaj tehničnih sprememb vsebine glede na poročilo o 
izvajanju (KOM(2006) 747).

Uredba izvaja Rotterdamsko konvencijo za Evropsko skupnost. Njen cilj je spodbujanje 
skupne odgovornosti pogodbenic v zvezi z mednarodno trgovino s kemikalijami, ki so drugje 
strogo nadzorovane ali prepovedane. Osveščenost zadevnih držav je treba izboljšati z 
izmenjavo podatkov med pogodbenicami ter z obveznimi odločitvami o sprejemljivosti uvoza 
in izvoza teh kemikalij na nacionalni ravni. Uredba vsebuje priloge s seznami nevarnih snovi, 
katerih izvoz je treba vsako leto prijaviti državam uvoznicam. Za nekatere snovi je treba od 
držav uvoznic pridobiti posebno predhodno dovoljenje pred izvozom snovi. Ta postopek se 
imenuje postopek o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC).

Za jasno razumevanje uredbe je treba opozoriti, da obstajajo štiri vrste snovi:

1. „kemikalije, za katere se zahteva obvestilo o izvozu“: katera koli kemikalija, ki je 
prepovedana ali strogo omejena v Skupnosti v okviru ene ali več kategorij ali 
podkategorij, in katera koli kemikalija, za katero velja postopek PIC iz dela 1 Priloge I;

2. „kemikalije, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC“: katera koli kemikalija, ki je 
prepovedana ali strogo omejena v Skupnosti ali državi članici v okviru ene ali več 
kategorij iz dela 2 Priloge I;

  
1 UL L 67, 6.3.2003, str. 1.
2 Zadeva C-178/03.
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3. „kemikalija, za katero velja postopek PIC“: katera koli kemikalija iz dela 3 Priloge I 
Uredbe (in Priloge III Rotterdamske konvencije), za katero velja postopek PIC v skladu 
s Rotterdamsko konvencijo;

4. kemikalije in izdelki, za katere je izvoz iz Priloge V Uredbe prepovedan.

Le kategorija 3 je iz Rotterdamske konvencije prepisana dobesedno. Ostale kategorije so 
izpeljane iz zakonodaje EU ali poskusov za morebitno razširitev Rotterdamske konvencije. 
Poleg tega je treba dodati, da kategorije 1 do 4 ustrezajo stopnji nevarnosti kemikalij.

Smiselno je, da sprejme EU v zvezi s tem bolj daljnosežne ukrepe kot so določeni v 
Rotterdamski konvenciji. Zdaj je na seznamu v Prilogi III k Rotterdamski konvenciji 39 
snovi, za katere velja postopek PIC. To zato pomeni, da lahko države zavrnejo uvoz teh snovi. 
Od leta 2004 ni bila na ta seznam dodana nobena nova snov. Naslednje leto bosta na ta 
seznam verjetno dodana pesticid endosulfan in biocidni pripravek tributil kositer (TBT). V 
naslednjih dveh letih pa bodo dodane še štiri kemikalije: benzidin in njegove soli, endrin, 
metamidofos in mireks. Poleg tega je treba sprejeti odločitve v zvezi s seznamom s 160 
kemikalijami. Vendar je sprejemanje odločitev zelo težavno in počasno. Kljub večkratnim 
poskusom na seznam snovi, za katere velja postopek PIC, še vedno ni bil dodan beli azbest 
(krizotil).

Glavne spremembe obstoječe uredbe, ki jih vsebuje predlog Komisije, so: 

1. sprememba pravne podlage: člen 175(1) Pogodbe ES (o okolju), ki je nadomeščen z dvojno 
pravno podlago: členom 133 Pogodbe ES (o enotni gospodarski politiki) in členom 175(1) 
Pogodbe ES (o okolju);

2. sprememba opredelitve pojma „izvoznik“, tako da so vanjo vključeni tudi izvozniki, ki 
nimajo sedeža v EU, vendar izvažajo iz EU; 

3. sprememba določb o izrecnem soglasju, da se omogoči izvoz, če ni pravočasnega odgovora 
na zahtevo za izrecno dovoljenje uvoza snovi; 

4. prenos pristojnosti za pridobivanje uvoznih odločitev od tretjih držav, ki so jo do zdaj imele
države članice, na Komisijo;

5. uvedba instrumentov za lažje delo carinskih služb pri izvajanju določb uredbe v zvezi z 
izvozom. To vključuje uvedbo enotnih oznak usklajene nomenklature, tako da jih je mogoče 
vključiti v integrirano tarifo Evropskih skupnosti (TARIC), ki vsebuje vse ukrepe Skupnosti v 
zvezi s carinskimi tarifami, trgovinskimi ukrepi in kmetijstvom, uporabnimi v trgovini, ter 
carinski modul na spletni strani Evropske agencije za kemikalije, ki bo carinskim uradnikom 
omogočal, da preverijo skladnost podatkov z uredbo.

Točka 1 nujno izhaja iz sodbe Sodišča; ostale točke so predvsem tehnične spremembe, 
predlagane na podlagi navedenega ocenjevalnega poročila.
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3. Pripombe v zvezi s predlogom Komisije

Pomembno je, da se sprejmejo ustrezna pravila na svetovni in evropski ravni, s katerimi bi se 
zagotovila visoka stopnja varovanja okolja in javnega zdravja. To je potrebno zaradi težav, 
povezanih z mednarodno trgovino z nevarnimi snovmi. Predlog Komisije prispeva k 
oblikovanju strukturne politike v manj razvitih državah. To bi lahko preprečilo neodgovorno 
uporabo kemikalij, ki bi škodilo okolju, gospodarstvu ali delovnim razmeram.

Poročevalec sprejema večino sprememb. Nasprotuje le spremembi določb o izrecni odobritvi 
za dovoljenje izvoza. Prav tako predlog ni skladen z uredbo REACH v celoti.

3.1 Dovoljenje za prevoz brez izrecne odobritve
Z gospodarskega vidika so za evropske prevoznike obstoječe razmere, tj. da ne prejmejo 
odgovora od držav uvoznic glede snovi iz dela 2 Priloge I, nezadovoljive. To so snovi, za 
katere velja postopek PIC v skladu z evropsko zakonodajo in ki še niso zajete v Rotterdamski 
konvenciji. Zdaj zahteva EU (tj. v skladu z uredbo, ki se uporablja zdaj) za te snovi izrecno 
odobritev držav uvoznic. Izvozniki iz držav, ki niso članice EU, lahko te snovi uvažajo brez 
predhodne odobritve države uvoznice.

Predlog Komisije omogoča začasni izvoz, če ni prejeta izrecna odobritev. Zato lahko evropski 
izvozniki kemikalij, ki so strogo omejene v Evropi, te snovi izvažajo lažje. Če država 
uvoznica ne predloži odgovora v zvezi z izvozom v 90 dneh, lahko izvoznik snovi v to državo 
izvaža 12 mesecev. Po 12 mesecih je treba ponovno zahtevati odobritev. Slabost tega bolj 
prilagodljivega pristopa je, da država, ki ni sposobna odgovoriti v 90 dneh, ne bo mogla 
uživati nobene zaščite v zvezi z uvozom zadevne snovi, ki je v EU natančno urejen s predpisi. 
Z vidika okolja je to nezaželena in nenamerna posledica. Vendar je treba upoštevati dejstvo, 
da je bil cilj zaščititi najmanj razvite države. Pomembni sta dve merili, na podlagi katerih se 
lahko pristojni organi v državah članicah po preteku obdobja, v katerem niso odgovorili, 
odločijo za dovoljenje za izvoz: obstoj ocene in odobritev snovi v državi uvoznici ali dejstva, 
da je država uvoznica, članica Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Vendar 
poročevalec ne more sprejeti utemeljitve, da se snovi lahko izvažajo, če so te iste snovi 
predhodno že bile uvožene v zadevno državo in ta država ni sprejela nobenih regulativnih in 
zakonodajnih ukrepov. Cilj te zakonske ureditve je vzpodbuditi upravne ukrepe v manj 
razvitih državah.

3.2 Povezava z drugo zakonodajo
Pomembno je, da se v to uredbo ustrezno vključita prepoved ali omejitev uporabe kemikalij, 
ki temeljijo na novih ali spremenjenih direktivah in uredbah. Seznam kemikalij mora biti 
popoln. V primeru naslednjih uredb in direktiv EU je zlasti pomembno, da se določi, ali je 
treba zadevne kemikalije dodati v priloge te uredbe:

• Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih, Priloga IV;

• Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH), Priloga XVII;

• Direktiva 67/548/EGS, Priloga I.


