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Export och import av farliga kemiska produkter ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2008 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier 

(KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD)) 

 

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2006)0745), 

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 

kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0439/2006), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0406/2007). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på kommissionens bifogade uttalande. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 

ståndpunkt. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2008 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om 

export och import av farliga kemikalier 

 

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning 

(EG) nr 689/2008.) 



Bilaga 

 

 

 

Kommissionens uttalande angående statusen för kvicksilver och arsenik enligt 

förordningen om förhandsgodkännaden sedan information lämnats 
 

Kommissionen framhåller att om metallisk arsenik förbjuds eller blir föremål för sträng 

restriktion kommer ett förslag om anpassning av den aktuella bilagan att läggas fram i enlighet 

med artikel 22.3 i förordning (EG) nr 304/2003. Den påpekar också att rådet och parlamentet 

håller på att utarbeta ett förslag till förbud mot export av kvicksilver från gemenskapen, vilket 

är mer omfattande än kravet på förhandsgodkännande i Rotterdamkonventionen och den EG-

förordning som genomför konventionen. 

 

 

_______________________ 


