
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/674 

z dnia 3 kwietnia 2017 r. 

określająca stanowisko, które należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na ósmym posiedzeniu 
Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej, w odniesieniu do zmian załącznika III do Konwencji 
rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym 

handlu określonymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 i art. 207 ust. 3 
w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Rady 2006/730/WE (1) Unia zatwierdziła konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po 
uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi i pestycydami (zwaną dalej „konwencją rotterdamską”). Konwencja rotterdamska weszła w życie 
w dniu 24 lutego 2004 r. 

(2)  Konwencję rotterdamską wdraża w Unii rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 (2). 

(3)  Aby zagwarantować państwom przywozu możliwość korzystania z ochrony zapewnianej przez konwencję 
rotterdamską, należy poprzeć zalecenie Komitetu Kontroli Chemicznej będącego organem pomocniczym 
konwencji rotterdamskiej dotyczące włączenia do załącznika III do konwencji rotterdamskiej karbofuranu, 
karbosulfanu, azbestu chryzotylowego, krótkołańcuchowych parafin chlorowanych, wszystkich związków tributy
locyny, trichlorfonu, fentionu (postaci ultraniskoobjętościowe (ULV) w ilości równej 640 g substancji czynnej/l 
lub większej) oraz postaci płynnych (koncentrat emulgujący i koncentrat rozpuszczalny) zawierających dichlorek 
parakwatu w ilości równej 276 g/l lub większej, odpowiadający jonowi parakwatu w ilości równej 200 g/l lub 
większej. Powyższe substancje są już objęte zakazami bądź surowymi ograniczeniami w Unii i w związku z tym 
podlegają wymogom dotyczącym wywozu wykraczającym poza wymogi konwencji rotterdamskiej. 

(4)  Oczekuje się, że w trakcie ósmego posiedzenia Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej podjęte zostaną 
decyzje dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian do załącznika III do konwencji rotterdamskiej. Unia 
powinna poprzeć wprowadzenie tych zmian, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na ósmym posiedzeniu Konferencji Stron konwencji 
rotterdamskiej, jest następujące: Unia popiera przyjęcie zmian w załączniku III do konwencji rotterdamskiej w sprawie 
procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi i pestycydami (3) dotyczących włączenia karbofuranu, karbosulfanu, azbestu chryzotylowego, 
krótkołańcuchowych parafin chlorowanych, wszystkich związków tributylocyny, trichlorfonu, fentionu (postaci ultranis
koobjętościowe (ULV) w ilości równej 640 g substancji czynnej/l lub większej) oraz postaci płynnych (koncentrat 
emulgujący i koncentrat rozpuszczalny) zawierających dichlorek parakwatu w ilości równej 276 g/l lub większej, 
odpowiadający jonowi parakwatu w ilości równej 200 g/l lub większej. 
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(1) Decyzja Rady 2006/730/WE z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotter
damskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebez
piecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60). 

(3) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 29. 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 kwietnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
R. GALDES 

Przewodniczący  
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