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DECIZIA CONSILIULUI
din 19 februarie 2004
privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția din 1979 privind
poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți
(2004/259/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(4)

Protocolul prevede, în principiu, eliminarea sau reducerea
producției și a utilizării a 13 substanțe considerate poluanți
organici persistenți. În afară de aceasta, părțile trebuie să ia
măsuri eficiente de reducere sau stabilizare a emisiilor anuale totale de anumite substanțe.

(5)

Protocolul este deschis spre ratificare, acceptare, aprobare
sau aderare de către statele și organizațiile de integrare
economică regională care sunt părți la convenție.

(6)

Dat fiind că majoritatea dispozițiilor protocolului privesc
protecția mediului și a sănătății umane, este necesar ca
articolul 175 alineatul (1) coroborat cu articolul 300 să fie
ales ca temei juridic.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 175 alineatul (1) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și alineatul (3) primul paragraf,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Parlamentului European (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),
după consultarea Comitetului Regiunilor,
întrucât:
(1)

Promovarea pe plan internațional a măsurilor destinate să
soluționeze problemele regionale sau mondiale de mediu
este unul dintre obiectivele politicii Comunității în
domeniul mediului, în conformitate cu articolul 174 din
tratat.

(7)

Protocolul contribuie la realizarea obiectivelor politicii
comunitare în domeniul mediului. Prin urmare, este oportun ca protocolul să fie aprobat cât mai repede posibil de
Comunitate.

(2)

La 24 iunie 1998, la Århus, Comunitatea a semnat
Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi referitor la poluanții
organici persistenți (denumit în continuare „protocolul”).

(8)

(3)

Protocolul are ca obiect combaterea, reducerea sau eliminarea deversărilor, a emisiilor și a pierderilor de poluanți
organici persistenți care au efecte nocive considerabile asupra sănătății umane și a mediului datorită transportului lor
transfrontalier pe distanțe lungi.

Comunitatea adoptă deja instrumente juridice în domeniile reglementate de protocol, inclusiv Directiva
79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 privind
interzicerea introducerii pe piață și folosirii produselor
fitofarmaceutice care conțin anumite substanțe active (3) și
Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996
privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor
policlorurați (PCB/PCT) (4),

(1) Aviz emis la 20 noiembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Aviz emis la 29 octombrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3) JO L 33, 8.2.1979, p. 36. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122,
16.5.2003, p. 36).
(4) JO L 243, 24.9.1996, p. 31.
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DECIDE:

Articolul 1
Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la
poluanții organici persistenți, se aprobă în numele Comunității.
Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.
Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să depună
instrumentul de aprobare la Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu articolul 16 din
protocol.
Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2004.
Pentru Consiliu
Președintele
M. McDOWELL

