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ROZHODNUTÍ
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1115
ze dne 7. července 2016,
kterým se zavádí forma pro předkládání informací Evropskou agenturou pro chemické látky, jež se
týkají fungování postupů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012
o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
(oznámeno pod číslem C(2016) 4141)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu
nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,
po konzultaci výboru zřízeného podle článku 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES)
č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V zájmu zajištění odpovídající úrovně informací, které Komisi poskytuje Evropská agentura pro chemické látky
podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012, je nezbytné stanovit formu, která se má při předkládání těchto
informací používat.

(2)

Za účelem zajištění jasnosti a jednotnosti je vhodné stanovit přesná období pro předkládání informací ze strany
Evropské agentury pro chemické látky podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Formou používanou Evropskou agenturou pro chemické látky k předkládání informací požadovaných podle čl. 22
odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012 je dotazník uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2
První zpráva, kterou má Evropská agentura pro chemické látky podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012 předložit,
se týká kalendářních roků 2014, 2015 a 2016.
(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.
(2) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
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Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno Evropské agentuře pro chemické látky.

V Bruselu dne 7. července 2016.
Za Komisi
Karmenu VELLA

člen Komise
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PŘÍLOHA
DOTAZNÍK

Oddíl 1: Obecné informace

1. Organizace:

2. Za období:

Oddíl 2: Informace o agentuře
3. Lidské zdroje v agentuře (v přepočtu na plné pracovní úvazky) pracující na provádění nařízení (EU) č. 649/2012:

4. Zabývá se agentura rovněž prováděním dalších evropských či mezinárodních předpisů, úmluv nebo programů týka
jících se chemických látek?
Ano
Ne
Pokud ano, uveďte, o které právní předpisy se jedná, a popište problémy či témata, na nichž zaměstnanci zabývající
se nařízením (EU) č. 649/2012 spolupracují se zaměstnanci, kteří se věnují jiným právním předpisům:

5. Je pracovní zátěž agentury v souladu s její předpokládanou výší?
Ano
Ne
Dodatečné informace:

Oddíl 3: Podpora pro vývozce a dovozce
6. U kterých z těchto činností provozuje agentura podpůrnou a informační činnost, jejíž cílem je pomoci vývozcům
a dovozcům naplňovat nařízení (EU) č. 649/2012?
Technická a vědecká podpora
Webové stránky týkající se nařízení (EU) č. 649/2012 a systému ePIC
Interní přenos zpráv v rámci systému ePIC
Kampaň na zvyšování povědomí
Sociální média
Návštěvy zařízení provozovatelů
Podpora jednotlivých podniků
Semináře, webové semináře a podobné vzdělávací akce
Uživatelské příručky IT, informační přehledy a otázky a odpovědi (často kladené otázky)
Jiné
Dodatečné informace, jsou-li relevantní:
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7. Přispěly tyto podpůrné a informační činnosti podle agentury k lepšímu naplňování nařízení (EU) č. 649/2012 ze
strany vývozců a dovozců?
Ano
Ne
Dodatečné informace:

8. Čeho se nejčastěji týkají žádosti o podporu zasílané vývozci a dovozci?
Chemických látek, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 649/2012, a jiné otázky, které spadají do oblasti pů
sobnosti nařízení
Aktivace referenčních identifikačních čísel a související otázky (např. oznámení o vývozu a výslovný souhlas
nebo upuštění)
Článku 10 nařízení (EU) č. 649/2012 o poskytování informací
Funkčnosti systému ePIC
Jiné
Dodatečné informace, včetně počtu obdržených žádostí a údajů o rozdělení otázek napříč tématy.

9. Odhadované množství času věnovaného na poskytování této podpory (vyjádřené jako procento celkového počtu za
městnaných na plný úvazek):

Oddíl 4: Koordinace mezi agenturou a Komisí či určenými vnitrostátními orgány (UVO)

10. Je agentura spokojena se spoluprací s Komisí?
Ano
Ne
Dodatečné informace:

11. Případné oblasti, v nichž by bylo možné spolupráci zlepšit:
Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 649/2012, pokud jde o přípravu pokynů pro rozhodování
a dalších technických dokumentů týkajících se provádění úmluvy
Příprava oznámení o konečném regulačním opatření sekretariátu Rotterdamské úmluvy
Technická příprava zasedání (např. zasedání UVO, Výboru pro přezkum chemických látek, konference smluv
ních stran Rotterdamské úmluvy)
Účast na zasedáních (např. zasedání UVO, Výboru pro přezkum chemických látek, konference smluvních stran
Rotterdamské úmluvy)
Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 649/2012, pokud jde o poskytování technických a vědeckých
informací s cílem zajistit účinné provádění nařízení
Poskytování technických a vědeckých informací a pomoci týkající se role Komise jako společného UVO Unie
Ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu v souvislosti s mimořádnou situací
Ustanovení čl. 14 odst. 6 a 7 nařízení (EU) č. 649/2012 týkající se rozhodnutí, že se vývoz může uskutečnit
i bez výslovného souhlasu
Článek 20 nařízení (EU) č. 649/2012 o výměně informací
Článek 21 nařízení (EU) č. 649/2012 o technické pomoci
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Článek 23 nařízení (EU) č. 649/2012 o aktualizaci příloh
Jiné
Dodatečné informace:

12. Je agentura spokojena se spolupráci s UVO?
Ano
Ne
Dodatečné informace:

13. Případné oblasti, v nichž by bylo možné spolupráci zlepšit:
Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 649/2012 o harmonogramech pro zpracování oznámení o vývozu
Ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu v souvislosti s mimořádnou situací
Ustanovení čl. 8 odst. 7 nařízení (EU) č. 649/2012 o poskytování doplňujících informací o vyvážených che
mických látkách na požádání
Ustanovené čl. 14 odst. 6 nařízení (EU) č. 649/2012 o látkách, které nelze vyvážet, pokud nejsou splněny
určité podmínky
Ustanovení čl. 14 odst. 6 a 7 nařízení (EU) č. 649/2012 týkající se rozhodnutí, že se vývoz může uskutečnit
i bez výslovného souhlasu
Jiné
Dodatečné informace:

Oddíl 5: Oznámení o vývozu předaná smluvním stranám Rotterdamské úmluvy a jiným zemím

14. Kolik oznámení o vývozu a s tím souvisejících úkolů zpracovala agentura za rok (tj. rok, ve kterém se uskutečnil vý
voz)?
Rok 1

Rok 2

Rok 3

Zpracovaná oznámení o vývozu
Předaná oznámení o vývozu
Obdržená potvrzení o přijetí
Podruhé předaná oznámení o vývozu

15. Se kterými požadavky na informace požadovanými ve formuláři oznámení o vývozu mají vývozci potíže?
Identita látky určené pro vývoz
Identita směsi určené pro vývoz
Identita výrobku určeného pro vývoz
Informace o vývozu
Informace o nebezpečí a/nebo rizicích chemické látky a preventivních opatření
Souhrn fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností
Informace o konečném regulačním opatření přijatém vyvážející zemí
Doplňující informace poskytnuté vyvážející smluvní stranou
Dostupnost kódů KN nebo kódů CUS
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Předpokládané použití chemické látky v dovážející zemi
Shrnutí konečného regulačního opatření a důvody pro něj a datum vstupu v platnost
Jiné
Nepoužije se
Dodatečné informace:

16. Kolik oznámení o vývozu bylo vráceno vývozcům zpět z důvodů uvedených v tabulce níže?
Důvod/počet za rok

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Požadováno opětovné předložení
Zamítnuto
V případě potřeby upřesněte nejčastější důvody pro požadování opětovného předložení oznámení o vývozu a pro
jejich zamítnutí:
Důvody pro požadování opětovného předložení oznámení o vývozu:
Důvody pro zamítnutí oznámení o vývozu:

17. Zaznamenala agentura obtíže na straně UVO s dodržením lhůty pro předání oznámení agentuře?
Ano
Ne
Pokud ano, kolik oznámení bylo během sledovaného období obdrženo se zpožděním a o jaké procento z celkového
počtu oznámení se jednalo:
Rok

Počet opožděných oznámení

% z celkového počtu oznámení za rok

Rok 1
Rok 2
Rok 3
Celkem
Dodatečné informace:

18. Měla agentura potíže s dodržením lhůty pro zpracování oznámení a jeho předání dovážející zemi (zemi mimo EU)?
Ano
Ne
Pokud ano, kolik oznámení bylo během sledovaného období zpracováno se zpožděním a o jaké procento
z celkového počtu oznámení se jednalo:
Rok

Rok 1
Rok 2
Rok 3
Celkem

Počet opožděných oznámení

% z celkového počtu oznámení za rok
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Ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu chemické látky v souvislosti s mimořádnou situací
19. Setkala se agentura s obtížemi při zpracování oznámení o vývozu předloženého v rámci řešení mimořádné situace?
Ano
Ne
Žádné takové oznámení o vývozu jsme neobdrželi
Dodatečné informace:

Ustanovení čl. 8 odst. 7 nařízení (EU) č. 649/2012, pokud jde o dostupné doplňující informace o vyvážených chemic
kých látkách
20. Byla agentura požádána, aby dovážejícím smluvním stranám nebo jiným zemím poskytla doplňující informace týka
jící se vývozu chemických látek?
Ano
Ne
Pokud ano, jaký druh informací byl požadován:

Oddíl 6: Oznámení o vývozu od smluvních stran a jiných zemí
Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012 o oznámeních o vývozu, které agentura obdržela od orgánů
v zemích mimo EU
21. Kolik oznámení o vývozu obdržela agentura během sledovaného období ze zemí mimo EU?
Obdržená oznámení

Rok 1
Rok 2
Rok 3
Celkem
22. Kolik potvrzení o přijetí oznámení o vývozu ze zemí mimo EU odeslala agentura během sledovaného období?
Odeslaná potvrzení o přijetí

Rok 1
Rok 2
Rok 3
Celkem

Oddíl 7: Informace o vývozu a dovozu chemických látek

Poskytování informací agentuře ze strany UVO (článek 10 nařízení (EU) č. 649/2012)
23. Setkala se agentura během předcházejícího roku ze strany UVO se zpožděním při přijímání souhrnných vnitrostát
ních zpráv o množství chemických látek (jako takových nebo obsažených ve směsích či výrobcích) vyvážených do
všech smluvních stran nebo jiných zemí či dovážených od všech smluvních stran nebo jiných zemí?
Ano
Ne
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Dodatečné informace:
24. Jiné než výše uvedené; řešila agentura s UVO nějaké problémy týkající se poskytování informací podle článku 10 na
řízení (EU) č. 649/2012?
Ano
Ne
Dodatečné informace:

Oddíl 8: Povinnosti související s vývozem chemických látek jiné než oznámení o vývozu

Látky, které nelze vyvážet, pokud nejsou splněny určité podmínky (čl. 14 odst. 6 nařízení (EU) č. 649/2012)
25. Setkala se agentura s obtížemi v souvislosti s její účastí na postupu pro vydání výslovného souhlasu (například při
ověřování metadat vložených do výslovného souhlasu UVO)?
Ano
Ne
Dodatečné informace:

Rozhodnutí UVO (po konzultaci s Komisí za podpory agentury), že se vývoz může uskutečnit 60 dnů po podání žádosti
o výslovný souhlas (čl. 14 odst. 7 nařízení (EU) č. 649/2012)
26. Setkala se agentura s obtížemi při zpracování oznámení o vývozu, která podléhají postupu podle čl. 14 odst. 7 naří
zení (EU) č. 649/2012 nebo při poskytování pomoci Komisi s prováděním tohoto ustanovení?
Ano
Ne
Dodatečné informace:

Upomínky týkající se výslovného souhlasu (čl. 14 odst. 6 nařízení (EU) č. 649/2012)
27. Kolik upomínek týkajících se žádostí o výslovný souhlas odeslala agentura podle čl. 14 odst. 6 třetího pododstavce
nařízení (EU) č. 649/2012?
První upomínka

Druhá upomínka

Rok 1
Rok 2
Rok 3
Celkem

Platnost výslovného souhlasu (čl. 14 odst. 8 nařízení (EU) č. 649/2012)
28. Setkala se agentura s obtížemi při řešení případů, kdy směl vývoz podle druhého pododstavce pokračovat do
obdržení odpovědi na novou žádost o výslovný souhlas podle čl. 14 odst. 8 písm. a) prvního pododstavce nařízení
(EU) č. 649/2012?
Ano
Ne
Dodatečné informace:
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Oddíl 9: Výměna informací
Výměna informací
29. Obdržela agentura v souvislosti s čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012 nějaké žádosti o poskytnutí informací vě
decké, technické, ekonomické či právní povahy, jež by se týkaly chemických látek, na něž se vztahuje nařízení?
Ano
Ne
Pokud ano, uveďte bližší informace:

Poskytování informací o předaných údajích
30. Setkala se agentura s obtížemi při shromažďování informací od Komise a členských států, které se týkají předaných
údajů?
Ano
Ne
Pokud ano, uveďte bližší informace:
31. Setkala se agentura s obtížemi při sestavování zprávy podle čl. 20 odst. 4 nařízení (EU) č. 649/2012?
Ano
Ne
Pokud ano, uveďte bližší informace:

Oddíl 10: Technická pomoc
Spolupráce
32. Spolupracovala agentura s rozvojovými zeměmi, zeměmi v procesu hospodářské transformace a nevládními organi
zacemi na zlepšení řádného nakládání s chemickými látkami a zejména na provádění Rotterdamské úmluvy?
Ano
Ne
Pokud ano, o jaký druh spolupráce se jednalo:
Technické informace
Technické posudky za účelem identifikace nebezpečných pesticidních přípravků
Technické posudky za účelem přípravy oznámení pro sekretariát
Jiné
V případě „jiné“ upřesněte.
Uveďte země, které této spolupráce využily:
Dodatečné informace:

Budování kapacit
33. Zúčastnila se agentura projektů/mezinárodních aktivit týkajících se budování kapacit v oblasti nakládání s chemic
kými látkami, nebo podpořila nevládní organizace podílející se na těchto aktivitách?
Ano
Ne
Pokud ano, tyto aktivity popište:
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Oddíl 11: Prosazování nařízení (EU) č. 649/2012
Úloha fóra pro výměnu informací o prosazování (dále jen „fórum“; čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 649/2012)
34. Existuje pravidelná výměna informací v rámci fóra týkající se koordinace při prosazování nařízení (EU)
č. 649/2012?
Ano
Ne
Pokud ano, upřesněte probírané otázky.
Dodatečné informace:
35. Koordinovalo fórum v tomto sledovaném období prosazování nařízení (EU) č. 649/2012?
Ano
Ne
Pokud ano, tyto aktivity popište:
36. Jakým způsobem by bylo možné zlepšit aktivity fóra spojené se prosazováním nařízení (EU) č. 649/2012?

Zapojení agentury do činností spojených s prosazováním
37. Podílela se agentura na nějakých jiných činnostech souvisejících s prosazováním nařízení (EU) č. 649/2012, než
byly činnosti, které spadají do kompetence fóra?
Ano
Ne
Pokud ano, tyto aktivity popište:

Oddíl 12: Aspekty týkající se informačních technologií

Elektronický systém pro provádění nařízení (EU) č. 649/2012 (ePIC)
38. Kolik externích organizací/uživatelů u každé z těchto kategorií využívá systém ePIC?
— Odvětví:
— Určené vnitrostátní orgány:
— Komise:
— Celní orgány:
— Vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování:
39. Které nové či vylepšené prvky byly ve srovnání s předešlým sledovaným obdobím zahrnuty do systému ePIC:
Dodatečné informace:
40. Kolik verzí systému bylo ve sledovaném období dodáno:
41. Uveďte podrobnosti ohledně dostupnosti systému pro externí uživatele:
42. Rámcové shrnutí reakcí na systém ePIC, jež agentura získala od těchto skupin uživatelů:
— Odvětví:
— Určené vnitrostátní orgány:
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— Komise:
— Vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování:
— Celní orgány:
43. Upřesněte případnou potřebu týkající se zlepšení informačního systému:
Šíření údajů
44. Které údaje pocházející z provádění nařízení (EU) č. 649/2012 jsou veřejně k dispozici na internetových stránkách
agentury:
45. Které nové údaje byly zpřístupněny od posledního sledovaného období:
46. Obdržela agentura nějakou reakci na údaje o provádění nařízení (EU) č. 649/2012, které zveřejnila na svých interne
tových stránkách?
Ano
Ne
Pokud ano, poskytněte rámcové shrnutí těchto reakcí:

Oddíl 13: Dodatečné poznámky
47. Uveďte jakékoli další informace či připomínky týkající se fungování postupů podle nařízení (EU) č. 649/2012, které
považujete za důležité v rámci podávání zpráv podle článku 22 uvedeného nařízení.

