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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1115 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2016. július 7.)
a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti eljárások végrehajtására vonatkozóan az Európai Vegyianyag-ügynökség
által benyújtandó információk formátumának meghatározásáról
(az értesítés a C(2016) 4141. számú dokumentummal történt)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti
és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére,
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és
a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (2) 133. cikkével létrehozott bizottsággal való konzultációt követően,
mivel:
(1)

Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség által a 649/2012/EU rendelet 22. cikkének
(1) bekezdése alapján a Bizottságnak nyújtott információ megfelelő minőségű legyen, meg kell határozni az ilyen
információk benyújtásánál használandó formátumot.

(2)

Az egyértelműség és a következetesség biztosítása érdekében indokolt meghatározni az Európai Vegyianyagügynökség által a 649/2012/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtandó információk pontos
jelentéstételi időszakait,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 649/2012/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség által továbbítandó
információ benyújtásának formátuma az e határozat mellékletében meghatározott kérdőív.

2. cikk
Az Európai Vegyianyag-ügynökség által a 649/2012/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtandó első
jelentésnek a 2014., 2015. és 2016. naptári évekre kell vonatkoznia.
(1) HL L 201., 2012.7.27., 60. o.
(2) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
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3. cikk
Ennek a határozatnak az Európai Vegyianyag-ügynökség a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 7-én.
a Bizottság részéről
Karmenu VELLA

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
KÉRDŐÍV

1. szakasz: Általános információk
1. Szervezet:

2. Tárgyidőszak:

2. szakasz: Információ az Ügynökségről
3. Az Ügynökségnek a 649/2012/EU rendelet végrehajtásával kapcsolatos munkához rendelt személyzeti állománya
(fő, teljes munkaidős egyenértékben):

4. Ellátnak-e az Ügynökség munkatársai más, vegyi anyagokkal kapcsolatos uniós/nemzetközi jogszabály/egyezmény/
program végrehajtásával kapcsolatos munkát is?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy mely jogszabályról van szó, és írja le azokat a kérdéseket/témákat, amelyeket
a 649/2012/EU rendelettel kapcsolatos munkát végző munkatársak más jogi aktusokhoz kapcsolódóan végeznek:

5. Az Ügynökség tényleges munkaterhelése megfelel-e az előrejelzettnek?
Igen
Nem
További információk:

3. szakasz: Exportőröknek és importőröknek biztosított támogatás
6. Az alább felsoroltak közül mely terület(ek)en végzett az Ügynökség támogatási és kommunikációs tevékenységeket
annak elősegítésére, hogy az exportőrök és importőrök megfeleljenek a 649/2012/EU rendeletnek?
Műszaki és tudományos iránymutatás
A 649/2012/EU rendeletre és az ePIC rendszerre vonatkozó weboldalak
Belső üzenetküldés ePIC-ben
Figyelemfelkeltő kampány
Közösségi médiában való megjelenés
Látogatások üzemeltetők telephelyén
Egyedi vállalkozások támogatása
Műhelytalálkozók, webináriumok és hasonló képzések
Informatikai felhasználói kézikönyvek, tájékoztatók, kérdések és válaszok (Q&A)
Egyéb
Adott esetben további információk:
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7. Az Ügynökség szerint a támogató és kommunikációs tevékenységek hozzájárultak-e ahhoz, hogy az exportőrök és
az importőrök jobban meg tudjanak felelni a 649/2012/EU rendelet előírásainak?
Igen
Nem
További információk:

8. Milyen jellegű témákkal kapcsolatban kérnek az exportőrök és az importőrök a leggyakrabban támogatást?
A 649/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok, valamint a rendelet alkalmazási köréhez kapcso
lódó egyéb kérdések
Az azonosító hivatkozási szám aktiválása és kapcsolódó kérdések (pl. kiviteli bejelentés és kifejezett hozzájáru
lás/mentesség)
A 649/2012/EU rendelet 10. cikke szerinti jelentés
ePIC funkcionalitás
Egyéb
További információk, beleértve a beérkezett kérelmek számát és a kérdések téma szerinti megoszlásának megadását.

9. Az ilyen támogatásra fordított becsült idő (az összes teljes munkaidős egyenérték százalékában kifejezve):

4. szakasz: Az Ügynökség és a Bizottság/kijelölt nemzeti hatóságok közötti koordináció

10. Elégedett-e az Ügynökség a Bizottsággal folytatott együttműködéssel?
Igen
Nem
További információk:

11. Azok a területek, ahol az együttműködést javítani lehetne, ha van ilyen:
A 649/2012/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja (útmutató dokumentumok és az egyezmény vég
rehajtásával kapcsolatos egyéb technikai szövegek kidolgozása)
Közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról szóló értesítések előkészítése a Rotterdami Egyezmény Titkársága
részére
Ülések technikai előkészítése (pl. a kijelölt nemzeti hatóság ülései, Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság, a Rotter
dami Egyezmény Feleinek Konferenciája)
Üléseken való részvétel (pl. a kijelölt nemzeti hatóság ülései, Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság, a Rotterdami
Egyezmény Feleinek Konferenciája)
A 649/2012/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (a rendelet hatékony végrehajtását biztosító tech
nikai és tudományos adatok szolgáltatása)
Technikai és tudományos adatok szolgáltatása, valamint segítségnyújtás a Bizottságnak ahhoz, hogy az Unió
nevében közös kijelölt hatóságként járhasson el
A 649/2012/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése (kivitel veszélyhelyzet esetén)
A 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (6) és (7) bekezdése (azon határozatok, amelyek alapján a kivitelre a kife
jezett hozzájárulás hiányában is sor kerülhet)
A 649/2012/EU rendelet 20. cikke (információcsere)
A 649/2012/EU rendelet 21. cikke (technikai segítségnyújtás)
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A 649/2012/EU rendelet 23. cikke (a mellékletek aktualizálása)
Egyéb
További információk:

12. Elégedett-e az Ügynökség a kijelölt nemzeti hatóságokkal folytatott együttműködéssel?
Igen
Nem
További információk:

13. Azok a területek, ahol az együttműködést javítani lehetne, ha van ilyen:
A 649/2012/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése (a kiviteli bejelentések feldolgozásának ütemterve)
A 649/2012/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése (kivitel veszélyhelyzet esetén)
A 649/2012/EU rendelet 8. cikkének (7) bekezdése (az exportált vegyi anyagokra vonatkozóan kérelem alapján
átadandó további információk)
A 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (6) bekezdése (olyan anyagok, amelyeket csak bizonyos feltételek teljesü
lése esetén szabad exportálni)
A 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (6) és (7) bekezdése (olyan értelmű határozatok, hogy a kivitel kifejezett
hozzájárulás nélkül is folytatódhat)
Egyéb
További információk:

5. szakasz: A Rotterdami Egyezmény részes feleihez és egyéb országokhoz továbbított kiviteli bejelentések

14. Évente (arra az évre vonatkoztatva, amikor a kivitel megtörtént) hány kiviteli bejelentést és ahhoz kapcsolódó felada
tot kezelt az Ügynökség?
1. év

2. év

3. év

Feldolgozott kiviteli bejelentések
Továbbított kiviteli bejelentések
Beérkezett átvételi elismervények
A kiviteli bejelentés második megküldése

15. A kiviteli bejelentési űrlapon kért tájékoztatási követelmények közül melyeknél tapasztaltak nehézséget az
exportőrök?
A kivitelre szánt anyag azonosítása
A kivitelre szánt keverék azonosítása
A kivitelre szánt áru azonosítása
A kivitelre vonatkozó információk
A vegyi anyaggal kapcsolatos veszélyekre és/vagy kockázatokra és az óvintézkedésekre vonatkozó információk
A fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők összefoglalása
Az exportáló ország által hozott közvetlenül alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó információk
Az exportáló részes fél által közölt további információk
A KN-kódok vagy CUS-számok rendelkezésre állása
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A vegyi anyag tervezett felhasználása az importáló országban
A közvetlenül alkalmazandó jogszabály összefoglalása, meghozatalának indokai, valamint hatálybalépésének
napja
Egyéb
Nem alkalmazható
További információk:
16. Az alábbi táblázatban felsorolt indokok miatt hány kiviteli bejelentést küldtek vissza az exportőrökhöz?
Indok/Éves szám

1. év

2. év

3. év

A kiviteli bejelentés ismételt benyújtásának előírása
Elutasítás
Adott esetben kérjük, adja meg az ismételt benyújtás előírásának és a kiviteli bejelentések elutasításának
leggyakoribb okait:
A kiviteli bejelentés ismételt benyújtása előírásának okai:
A kiviteli bejelentés elutasításának okai:

17. Tapasztalta-e az Ügynökség, hogy a kijelölt nemzeti hatóságnak nehézségei voltak a bejelentéseknek az
Ügynökséghez való továbbítására vonatkozó ütemterv betartásában?
Igen
Nem
Ha igen, hány bejelentés érkezett késve a jelentéstételi időszak során, és ez hány százalékát tette ki az összes bejelen
tésnek:
Év

Késve benyújtott bejelentések száma

A bejelentések éves számának %-a

1. év
2. év
3. év
Összesen
További információk:

18. Voltak-e az Ügynökségnek nehézségei a bejelentések feldolgozására és az importáló (nem uniós) országnak való
továbbítására vonatkozó ütemterv betartásával?
Igen
Nem
Ha igen, hány bejelentés került késve feldolgozásra a jelentéstételi időszak során, és ez hány százalékát tette ki az
összes bejelentésnek:
Év

1. év
2. év
3. év
Összesen

Késve benyújtott bejelentések száma

A bejelentések éves számának %-a
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A 649/2012/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése (vegyi anyag veszélyhelyzettel összefüggő kivitele)
19. Voltak-e az Ügynökségnek nehézségei veszélyhelyzeti eljárás keretében benyújtott kiviteli bejelentés feldolgozásában?
Igen
Nem
Nem érkezett ilyen kiviteli bejelentés
További információk:

A 649/2012/EU rendelet 8. cikkének (7) bekezdése (az exportált vegyi anyagokra vonatkozóan rendelkezésre álló további
információk)
20. Kérték-e az Ügynökségtől, hogy az exportált vegyi anyagokra vonatkozóan nyújtson további információkat az im
portáló részes feleknek és egyéb országoknak?
Igen
Nem
Ha igen, milyen típusú információt kértek:

6. szakasz: Kiviteli bejelentések a részes felektől és egyéb országoktól
A 649/2012/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdése (nem uniós országok hatóságaitól az Ügynökséghez beérke
zett kiviteli bejelentések)
21. Hány kiviteli bejelentés érkezett az Ügynökséghez nem uniós országokból a jelentéstételi időszak során?
Beérkezett értesítések

1. év
2. év
3. év
Összesen
22. Hány, nem uniós országokból származó kiviteli bejelentésre vonatkozó átvételi elismervényt küldött az Ügynökség
a jelentéstételi időszak során?
Elküldött elismervények

1. év
2. év
3. év
Összesen

7. szakasz: Tájékoztatás a vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

Kijelölt nemzeti hatóságok jelentése az Ügynökség részére (a 649/2012/EU rendelet 10. cikke)
23. Tapasztalta-e az Ügynökség, hogy a kijelölt nemzeti hatóságok késve nyújtották be az arra vonatkozó összesített
nemzeti jelentéseket, hogy egyes részes felek vagy egyéb országok tekintetében az előző évben milyen mennyiséget
exportáltak vagy importáltak valamely vegyi anyagból (magában és keverékek vagy áruk összetevőjeként)?
Igen
Nem
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További információk:
24. A fentieken kívül tapasztalt-e az Ügynökség valamilyen problémát a kijelölt nemzeti hatóságokkal kapcsolatban
a 649/2012/EU rendelet 10. cikke szerinti jelentési eljárással összefüggésben?
Igen
Nem
További információk:

8. szakasz: Vegyi anyagok kivitelével kapcsolatos, a kiviteli bejelentésen kívüli kötelezettségek
Olyan anyagok, amelyek csak bizonyos feltételek (a 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (6) bekezdése) teljesülése esetén
exportálhatók
25. Voltak-e az Ügynökségnek nehézségei a kifejezett hozzájárulásra vonatkozó eljárásban való részvételével kapcsolat
ban (pl. a kijelölt nemzeti hatóságok által megadott kifejezett hozzájárulási metaadatok validálásánál)?
Igen
Nem
További információk:

A kijelölt nemzeti hatóságok arra vonatkozó határozata (az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva), hogy
60 nappal a kifejezett hozzájárulás iránti kérelem benyújtása után a kivitelre sor kerülhet (a 649/2012/EU rendelet
14. cikkének (7) bekezdése)
26. Voltak-e az Ügynökségnek nehézségei a 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (7) bekezdése szerinti eljárás keretében
benyújtott kiviteli bejelentés feldolgozásában, vagy a Bizottságnak az e rendelkezés végrehajtásában nyújtandó segít
ség kapcsán?
Igen
Nem
További információk:

Kifejezett hozzájárulással kapcsolatos emlékeztető felszólítások (a 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (6) bekezdése)
27. Hány kifejezett hozzájárulással kapcsolatos emlékeztető felszólítást küldött az Ügynökség a 649/2012/EU rendelet
14. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdése alapján?
Első emlékeztető felszólítás

Második emlékeztető felszólítás

1. év
2. év
3. év
Összesen
A kifejezett hozzájárulás érvényessége (a 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (8) bekezdése)
28. Voltak-e az Ügynökségnek nehézségei az olyan esetek feldolgozásában, amikor a kivitel a második albekezdés
szerint folytatódhatott, amíg válasz nem érkezett a 649/2012/EU rendelet 14. cikke (8) bekezdésének első albekez
désének a) pontja alapján benyújtott új, kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre?
Igen
Nem
További információk:
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9. szakasz: Információcsere
Információcsere
29. Kapott-e az Ügynökség a rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagokra vonatkozó tudományos, műszaki, gazdasági
és jogi információk átadására vonatkozó kérést a 649/2012/EU rendelet 20. cikkének (1) bekezdése keretében?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, adjon meg több részletet:

Jelentés az átadott információról
30. Voltak-e az Ügynökségnek nehézségei abban, hogy összegyűjtse az átadott adatokra vonatkozó információkat a Bi
zottságtól és a tagállamoktól?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, adjon meg több részletet:
31. Voltak-e az Ügynökségnek nehézségei a 649/2012/EU rendelet 20. cikkének (4) bekezdése szerinti összegzés elkészí
tésében?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, adjon meg több részletet:

10. szakasz: Technikai segítségnyújtás
Együttműködés
32. Részt vett-e az Ügynökség fejlődő országokkal, átalakulóban lévő gazdaságú országokkal és nem kormányzati szer
vezetekkel folytatott együttműködésben a vegyi anyagok megfelelő kezelésének javítása és különösen a Rotterdami
Egyezmény végrehajtása érdekében?
Igen
Nem
Ha igen, mire irányult az együttműködés:
Technikai információk átadása
A veszélyes peszticidkészítmények azonosításához szükséges technikai szakismeret átadása
A Titkárságnak készülő bejelentések előkészítéséhez szükséges technikai szakismeret átadása
Egyéb
Az „Egyéb” lehetőség megjelölése esetén kérjük, fejtse ki válaszát.
Kérjük, adja meg az együttműködés kedvezményezett országainak nevét:
További információk:

Kapacitásépítés
33. Részt vett-e az Ügynökség a vegyi anyagok kezelését szolgáló kapacitásépítési projektekben/nemzetközi tevékenysé
gekben, illetve támogatott-e ilyen tevékenységekben részt vevő nem kormányzati szervezeteket?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, részletezze ezeket a tevékenységeket:
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11. szakasz: A 649/2012/EU rendelet végrehajtása
A végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum (Fórum) szerepe; (a 649/2012/EU rendelet 18. cikkének
(2) bekezdése)
34. Folyik-e rendszeres információcsere a Fórumban a 649/2012/EU rendelet végrehajtásának koordinálásáról?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, adja meg a tárgyalt témákat.
További információk:
35. Koordinálta-e a Fórum a 649/2012/EU rendelet végrehajtását ebben a jelentéstételi időszakban?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, részletezze ezeket a tevékenységeket:
36. Hogyan tudna a Fórum tevékenységei révén jobban hozzájárulni a 649/2012/EU rendelet végrehajtásához?
Az Ügynökség szerepe a végrehajtási intézkedésekben
37. Részt vett-e az Ügynökség a Fórum által kezelteken kívül a 649/2012/EU rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyéb
intézkedésben?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, részletezze ezeket a tevékenységeket:

12. szakasz: Informatikai aspektusok
A 649/2012/EU rendelet végrehajtására szolgáló elektronikus rendszer (ePIC)
38. Hány külső szervezet/felhasználó használja az ePIC rendszert az alábbi kategóriákat tekintve?
— Ipar:
— Kijelölt nemzeti hatóságok:
— Bizottság:
— Vámhatóságok:
— Nemzeti végrehajtó hatóságok:
39. Milyen új vagy továbbfejlesztett funkcionalitás került be az ePIC rendszerbe az előző jelentéstételi időszakhoz viszo
nyítva?
További információk:
40. A jelentéstételi időszakban hányszor frissítették a rendszert:
41. Kérjük, adjon meg részletes információkat a rendszernek a külső felhasználók számára való rendelkezésre állásáról:
42. Magas szintű összefoglaló az Ügynökséghez az ePIC rendszerrel kapcsolatban az alábbi felhasználói közösségektől
érkezett visszajelzésekről:
— Ipar:
— Kijelölt nemzeti hatóságok:
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— Bizottság:
— Nemzeti végrehajtó hatóságok:
— Vámhatóságok:
43. Kérjük, részletezze, milyen fejlesztések szükségességét azonosították az informatikai rendszerben, ha van ilyen:
Adatok nyilvánosságra hozatala
44. A 649/2012/EU rendelet végrehajtásából eredő mely adatokat hozták nyilvánosságra az Ügynökség weboldalán:
45. Adja meg, milyen újabb adatokat hoztak nyilvánosságra az előző jelentéstételi időszak óta:
46. Kapott-e az Ügynökség visszajelzéseket a weboldalán nyilvánosságra hozott, a 649/2012/EU rendelet végrehajtásával
kapcsolatos adatokról?
Igen
Nem
Ha igen, kérjük, foglalja össze ezeket a visszajelzéseket:

13. szakasz: További megjegyzések
47. Itt adhat meg a 649/2012/EU rendelet szerinti eljárások végrehajtásával kapcsolatos minden olyan további informá
ciót vagy megjegyzést, amelyet az említett rendelet 22. cikke szerinti jelentéstétel szempontjából fontosnak ítél.

