
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1115 

z dnia 7 lipca 2016 r. 

określająca format do celów przekazywania przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji 
dotyczących funkcjonowania procedur na mocy rozporządzenia (UE) nr 649/2012 Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4141) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące 
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 22 ust. 1, 

po konsultacji z Komitetem ustanowionym na podstawie art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Aby zagwarantować, że informacje dostarczone Komisji przez Europejską Agencję Chemikaliów zgodnie z art. 22 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 zachowują odpowiednie normy, konieczne jest ustalenie formatu 
stosowanego do przekazywania tych informacji. 

(2)  W celu zapewnienia spójności i jasności należy określić dokładne okresy sprawozdawcze odnośnie do 
dostarczania informacji przez Europejską Agencję Chemikaliów zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 649/2012, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Formatem przedkładania przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji wymaganych na mocy art. 22 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 649/2012 jest kwestionariusz zamieszczony w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Pierwsze sprawozdanie przedłożone przez Europejską Agencję Chemikaliów zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 649/2012 obejmuje lata kalendarzowe 2014, 2015 i 2016. 
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(1) Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60. 
(2) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Karmenu VELLA 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

KWESTIONARIUSZ 

Sekcja 1: Informacje ogólne  

1. Organizacja:   

2. Okres objęty sprawozdaniem:   

Sekcja 2: Informacje na temat Agencji  

3. Zasoby ludzkie w Agencji (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy) zatrudnione przy wykonywaniu rozporządzenia 
(UE) nr 649/2012:   

4. Czy pracownicy Agencji są również zaangażowani w wykonywanie innych unijnych/międzynarodowych przepisów 
lub realizację konwencji/programów w zakresie chemikaliów? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę określić te przepisy i opisać tematy/zagadnienia, nad którymi pracownicy zatrudnieni przy wykony
waniu rozporządzenia (UE) nr 649/2012 współpracują z pracownikami zajmującymi się wykonywaniem innych 
przepisów prawnych:   

5. Czy obciążenie Agencji pracą jest zgodne z przewidywanymi obciążeniami? 

Tak 

Nie 

Informacje dodatkowe:   

Sekcja 3: Wsparcie dla eksporterów i importerów 

6. W którym z poniższych działań Agencja prowadziła działania wspomagające i informacyjne, aby wspomóc ekspor
terów i importerów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 649/2012? 

Wytyczne techniczne i naukowe 

Strony internetowe poświęcone rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 i ePIC 

Wewnętrzny przekaz informacji w ramach ePIC 

Kampania informacyjna 

Media społecznościowe 

Wizytacje w obiektach operatorów 

Wsparcie poszczególnych przedsiębiorstw 

Warsztaty, seminaria online i podobne imprezy szkoleniowe 

Instrukcje obsługi IT, noty informacyjne i Q&A (najczęściej zadawane pytania) 

Inne 

Dodatkowe informacje, jeśli są istotne:  
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7. Czy Agencja uważa, że te działania wspomagające i informacyjne podniosły poziom przestrzegania przez eksporte
rów i importerów przepisów rozporządzenia (UE) nr 649/2012? 

Tak 

Nie 

Informacje dodatkowe:   

8. Czego dotyczą prośby o wsparcie kierowane najczęściej przez eksporterów i importerów? 

Chemikaliów objętych rozporządzeniem (UE) nr 649/2012 i innych kwestii związanych z zakresem stosowa
nia 

Aktywacji numerów identyfikacyjnych i powiązanych kwestii (np. powiadomienia o wywozie oraz wyraźnej 
zgody/zwolnienia) 

Art. 10 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 w zakresie sprawozdawczości 

Funkcjonalności ePIC 

Innych kwestii 

Dodatkowe informacje, w tym liczba otrzymanych wniosków i wskazanie rozkładu pytań w ramach zagadnień.   

9. Szacowana ilość czasu przeznaczonego na takie wsparcie (wyrażona jako procent całkowitej liczby ekwiwalentów 
pełnego czasu pracy):   

Sekcja 4: Koordynacja między Agencją i Komisją/wyznaczonymi organami krajowymi  

10. Czy Agencja jest zadowolona ze współpracy z Komisją? 

Tak 

Nie 

Informacje dodatkowe:   

11. Dziedziny, w których współpracę można udoskonalić, jeżeli są takowe: 

Art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący przygotowywania wytycznych dla decyzji i in
nych technicznych dokumentów związanych z wdrażaniem konwencji 

Przygotowanie powiadomień o ostatecznych działaniach regulacyjnych dla Sekretariatu konwencji rotterdam
skiej 

Techniczne przygotowanie posiedzeń (np. wyznaczonych organów krajowych, Komitetu ds. Przeglądu Chemi
kaliów, Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej) 

Uczestnictwo w posiedzeniach (np. wyznaczonych organów krajowych, Komitetu ds. Przeglądu Chemikaliów, 
Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej) 

Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący zapewnienia technicznego i naukowego 
wkładu w celu zapewnienia skutecznego wdrażania tegoż rozporządzenia 

Zapewnianie wsparcia technicznego i wkładu naukowego oraz pomoc dotycząca roli Komisji jako wspólnego 
unijnego wyznaczonego organu 

Art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący wywozu w sytuacji nadzwyczajnej 

Art. 14 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczące decyzji, że wywozu można dokonać bez wyraź
nej zgody 

Art. 20 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący wymiany informacji 

Art. 21 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący pomocy technicznej  
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Art. 23 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący uaktualnienia załączników 

Inne kwestie 

Informacje dodatkowe:   

12. Czy Agencja jest zadowolona ze współpracy z wyznaczonymi organami krajowymi? 

Tak 

Nie 

Informacje dodatkowe:   

13. Dziedziny, w których współpracę można udoskonalić, jeżeli są takowe: 

Art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący terminów w odniesieniu do powiadomień o wywo
zie 

Art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący wywozu w sytuacji nadzwyczajnej 

Art. 8 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący dodatkowych informacji na temat wywożonych che
mikaliów 

Art. 14 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący substancji, które nie mogą być wywożone, chyba 
że zostaną spełnione pewne warunki 

Art. 14 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczące decyzji, że wywozu można dokonać bez wyraź
nej zgody 

Inne kwestie 

Informacje dodatkowe:   

Sekcja 5: Powiadomienia o wywozie przekazane Stronom konwencji rotterdamskiej oraz innym państwom  

14. Ile powiadomień o wywozie i związanych z tym kwestii Agencja rozpatrywała corocznie (tj. w roku, w którym miał 
miejsce eksport)?  

Rok 1 Rok 2 Rok 3 

Rozpatrywane powiadomienia o wywozie    

Przekazane powiadomienia o wywozie    

Otrzymane potwierdzenia odbioru    

Powtórnie przesłane powiadomienia o wywozie      

15. W odniesieniu do których informacji wymaganych w formularzu powiadomienia o wywozie eksporterzy napotykają 
trudności? 

Identyfikacja substancji przeznaczonej do wywozu 

Identyfikacja mieszaniny przeznaczonej do wywozu 

Identyfikacja wyrobu przeznaczonego do wywozu 

Informacje dotyczące wywozu 

Informacje dotyczące zagrożeń lub ryzyka stwarzanych przez substancję chemiczną oraz środków ostrożności 

Krótki opis własności fizyko-chemicznych, toksykologicznych i ekotoksylogicznych 

Informacje dotyczące ostatecznego działania regulacyjnego podjętego przez kraj wywozu 

Dodatkowe informacje przedłożone przez Stronę wywozu 

Dostępność kodów CN lub numerów CUS  
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Zamierzone zastosowanie chemikaliów w kraju przywozu 

Streszczenie ostatecznego działania regulacyjnego, powody jego podjęcia oraz data wejścia w życie 

Inne 

Nie dotyczy 

Informacje dodatkowe:   

16. Ile powiadomień o wywozie jest odsyłanych z powrotem do eksportera z powodów wymienionych w tabeli 
poniżej? 

Powód/Liczba na rok Rok 1 Rok 2 Rok 3 

Żądanie dokonania ponownego powiadomienia    

Odrzucenie     

W stosownych przypadkach proszę podać najczęstsze powody żądania dokonania ponownego powiadomienia 
i odrzucenia powiadomienia o wywozie: 

Powody żądania dokonania ponownego powiadomienia o wywozie: 

Powody odrzucenia powiadomienia o wywozie:   

17. Czy Agencja zauważyła, że wyznaczone organy krajowe doświadczyły trudności z dotrzymywaniem terminów 
przekazania powiadomienia Agencji? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę podać liczbę powiadomień, które otrzymano późno w trakcie okresu sprawozdawczego, oraz 
wskazać, jaki stanowi to odsetek całkowitej liczby powiadomień: 

Rok Liczba opóźnionych powiadomień % łącznej rocznej liczby powiadomień 

Rok 1   

Rok 2   

Rok 3   

Ogółem    

Informacje dodatkowe:   

18. Czy Agencja miała trudności z przestrzeganiem ram czasowych na rozpatrywanie i przekazywanie powiadomień 
krajom docelowym przywozu nienależącym do UE? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę podać liczbę powiadomień, które były rozpatrywane późno w trakcie okresu sprawozdawczego, 
oraz wskazać, jaki stanowi to odsetek całkowitej liczby powiadomień: 

Rok Liczba opóźnionych powiadomień % łącznej rocznej liczby powiadomień 

Rok 1   

Rok 2   

Rok 3   

Ogółem      
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Art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący wywozu w sytuacji nadzwyczajnej  

19. Czy Agencja miała trudności przy rozpatrywaniu powiadomienia o wywozie składanego w ramach postępowania 
w sytuacji nadzwyczajnej? 

Tak 

Nie 

Nie otrzymano takiego powiadomienia o wywozie 

Informacje dodatkowe:  

Art. 8 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący dostępnych dodatkowych informacji na temat wywożonych 
chemikaliów 

20. Czy Agencja została poproszona o dostarczenie Stronom przywozu i innym państwom dodatkowych informacji do
tyczących wywożonych chemikaliów? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, jakiego rodzaju informacji żądano:   

Sekcja 6: Powiadomienia o wywozie otrzymywane od Stron oraz innych państw 

Art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczący powiadomień o wywozie otrzymanych przez Agen
cję od organów w krajach spoza UE  

21. Ile powiadomień o wywozie wpłynęło w okresie sprawozdawczym do Agencji z państw spoza UE?  

Liczba otrzymanych powiadomień 

Rok 1  

Rok 2  

Rok 3  

Ogółem    

22. Ile potwierdzeń odbioru powiadomień o wywozie otrzymywanych od państw spoza UE Agencja przesłała w okresie 
sprawozdawczym?  

Liczba przesłanych potwierdzeń odbioru 

Rok 1  

Rok 2  

Rok 3  

Ogółem     

Sekcja 7: Informacje dotyczące wywozu i przywozu chemikaliów                                                                                                                                                                   

Zgłaszanie do Agencji wyznaczonych organów krajowych (art. 10 rozporządzenia (UE) nr 649/2012)  

23. Czy Agencja doświadczyła opóźnień ze strony wyznaczonych organów krajowych w związku z przekazywaniem 
zbiorczych sprawozdań krajowych na temat ilości chemikaliów (w postaci substancji oraz zawartych w mieszaninach 
lub wyrobach) przywiezionych do lub wywożonych z każdej Strony lub innego państwa w poprzednim roku? 

Tak 

Nie  
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Informacje dodatkowe:  

24. Oprócz powyższego, czy pojawiły się jakieś kwestie w relacjach Agencji z wyznaczonymi organami krajowymi 
w odniesieniu do sprawozdań na mocy art. 10 rozporządzenia (UE) nr 649/2012? 

Tak 

Nie 

Informacje dodatkowe:    

Sekcja 8: Zobowiązania w odniesieniu do wywozu chemikaliów inne niż wymagania dotyczące powiadomienia 
o wywozie 

Substancje, które nie mogą być wywożone, chyba że zostaną spełnione pewne warunki (art. 14 ust. 6) rozporządzenia 
(UE) nr 649/2012  

25. Czy Agencja miała trudności w związku ze swoim udziałem w procedurze wyraźnej zgody (np. przy weryfikacji 
metadanych wyraźnej zgody wprowadzonych przez wyznaczone organy krajowe)? 

Tak 

Nie 

Informacje dodatkowe:  

Decyzja wyznaczonych organów krajowych (po konsultacji z Komisją wspomaganą przez Agencję), że wywóz może być 
dokonany po 60 dniach od złożenia wniosku o wyraźną zgodę (art. 14 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 649/2012)  

26. Czy Agencja miała trudności z przetwarzania powiadomień o wywozie podlegających procedurze określonej 
w art. 14 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 649/2012 lub ze wspieraniem Komisji w stosowaniu tego przepisu? 

Tak 

Nie 

Informacje dodatkowe:  

Przypomnienia dotyczące wyraźnej zgody (art. 14 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 649/2012) 

27. Ile przypomnień dotyczących wyraźnej zgody Agencja przesłała zgodnie z art. 14 ust. 6 akapit trzeci rozporządze
nia (UE) nr 649/2012?  

Pierwsze przypomnienie Drugie przypomnienie 

Rok 1   

Rok 2   

Rok 3   

Ogółem    

Termin ważności wyraźnej zgody (art. 14 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 649/2012)  

28. Czy Agencja miała trudności w rozstrzyganiu spraw, w których wywóz został dozwolony zgodnie z akapitem 
drugim, w oczekiwaniu na odpowiedź na nowy wniosek o wyraźną zgodę zgodnie z art. 14 ust. 8 lit. a) akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) nr 649/2012? 

Tak 

Nie 

Informacje dodatkowe:   
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Sekcja 9: Wymiana informacji 

Wymiana informacji  

29. Biorąc pod uwagę art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 649/2012, czy Agencja otrzymała wnioski o dostarczanie 
informacji naukowych, technicznych, ekonomicznych oraz prawnych dotyczących chemikaliów objętych rozporzą
dzeniem? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę podać więcej szczegółów na ten temat:  

Sprawozdawczość na temat przekazanych informacji  

30. Czy Agencja doświadczyła trudności w uzyskiwaniu od Komisji i państw członkowskich informacji dotyczących 
przekazanych danych? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę podać więcej szczegółów na ten temat:  

31. Czy Agencja doświadczyła trudności w opracowaniu sprawozdania zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr 649/2012? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę podać więcej szczegółów na ten temat:   

Sekcja 10: Pomoc techniczna 

Współpraca 

32. Czy Agencja angażowała się we współpracę z krajami rozwijającymi się, krajami w okresie transformacji gospodar
czej lub organizacjami pozarządowymi w celu poprawy należytego zarządzania chemikaliami, w szczególności 
w celu wdrożenia konwencji rotterdamskiej? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, czego dotyczyła współpraca? 

Dostarczania informacji technicznych 

Dostarczania ekspertyz technicznych w celu identyfikacji niebezpiecznych form użytkowych pestycydów 

Dostarczania ekspertyz technicznych w celu przygotowywania powiadomień dla Sekretariatu 

Innych kwestii 

Jeśli zaznaczono „innych kwestii”, proszę podać szczegóły. 

Proszę wskazać kraje korzystające z tej współpracy: 

Informacje dodatkowe:  

Zwiększanie zdolności  

33. Czy Agencja uczestniczyła w projektach/międzynarodowych działaniach mających na celu zwiększanie zdolności do 
zarządzania chemikaliami lub czy wspierała organizacje pozarządowe zaangażowane w takie działania? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę opisać te działania.   
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Sekcja 11: Egzekwowanie rozporządzenia (UE) nr 649/2012 

Rola forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów (zwanego dalej „forum”; art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 649/2012)  

34. Czy istnieje regularna wymiana informacji w ramach forum koordynacji egzekwowania rozporządzenia (UE) 
nr 649/2012? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące omawianych zagadnień. 

Informacje dodatkowe:  

35. Czy forum zajmowało się koordynacją egzekwowania przepisów rozporządzenia (UE) nr 649/2012 w obecnym 
okresie sprawozdawczym? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę opisać te działania.  

36. W jaki sposób można by poprawić działalność forum w odniesieniu do egzekwowania przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 649/2012?  

Zaangażowanie Agencji w działania z zakresu egzekwowania prawa  

37. Czy Agencja była zaangażowana w jakąkolwiek działalność związaną z egzekwowaniem przepisów odnoszącą się 
do rozporządzenia (UE) nr 649/2012, która to działalność była inna niż prowadzona przez forum? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę opisać te działania.   

Sekcja 12: Kwestie związane z IT                                                                                                                                                                   

Elektroniczny system wdrażania rozporządzenia (UE) nr 649/2012 (ePIC)  

38. Ile zewnętrznych organizacji/ilu użytkowników korzysta z ePIC w ramach każdej z następujących kategorii? 

—  Branża: 

—  Wyznaczone organy krajowe: 

—  Komisja Europejska: 

—  Organy celne: 

—  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów: 

39. Jakie nowe lub ulepszone elementy zostały włączone do ePIC w porównaniu z poprzednim okresem sprawozda
wczym: 

Informacje dodatkowe:  

40. Ile udostępnień systemu wydano w okresie sprawozdawczym:  

41. Proszę podać szczegółowe informacje na temat dostępności systemu dla użytkowników zewnętrznych:  

42. Syntetyczne streszczenie opinii otrzymanych przez Agencję na temat ePIC od następujących grup użytkowników: 

—  Branża: 

—  Wyznaczone organy krajowe:  
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—  Komisja Europejska: 

—  Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów: 

—  Organy celne:  

43. Proszę określić wskazane potrzeby udoskonaleń systemu informatycznego, jeżeli występują:  

Rozpowszechnianie danych  

44. Jakie dane wynikające ze stosowania rozporządzenia (UE) nr 649/2012 zostały udostępnione publicznie na stronie 
internetowej Agencji:  

45. Jakie nowe dane zostały udostępnione od czasu ostatniego okresu sprawozdawczego:  

46. Czy Agencja otrzymała uwagi w związku z danymi odnoszącymi się do stosowania rozporządzenia (UE) 
nr 649/2012, które udostępniła na swojej stronie internetowej? 

Tak 

Nie 

Jeśli tak, proszę podać syntetyczne streszczenie otrzymanych informacji:   

Sekcja 13: Uwagi dodatkowe  

47. Proszę podać wszelkie inne informacje lub uwagi dotyczące funkcjonowania procedur na mocy rozporządzenia 
(UE) nr 649/2012, które uważają Państwo za istotne w ramach sprawozdawczości zgodnie z art. 22 tegoż rozpo
rządzenia.    
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