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P6_TA(2008)0005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu

niebezpiecznych chemikaliów (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD))

(2009/C 41 E/18)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2006)0745),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0439/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(A6-0406/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2006)0246

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 2008 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego

wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania
odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 689/2008.)

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE STATUSU RTĘCI I ARSENU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZE-
NIEM PIC

Komisja podkreśla, że zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 304/2003, jeżeli arsen metaliczny
miałby zostać zakazany lub podlegać ścisłym ograniczeniom we Wspólnocie, zostałby sporządzony wniosek
mający na celu dostosowanie odnośnego załącznika. Komisja zauważa również, że w Radzie i Parlamencie
Europejskim trwają prace zmierzające do przygotowania wniosku mającego na celu zakazanie wywozu rtęci
ze Wspólnoty, co wykracza poza wymóg stosowania procedury zgody po uprzednim poinformowaniu
przewidziany w konwencji rotterdamskiej i wspólnotowym rozporządzeniu ją wdrażającym.
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