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DECIZIA CONSILIULUI
din 14 octombrie 2004
privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Stockholm privind poluanții
organici persistenți
(2006/507/CE)

în condiții optime de siguranță sau pentru reducerea emisiilor care rezultă din producția neintenționată de anumiți
poluanți organici persistenți. De asemenea, convenția stabilește normele pentru înscrierea de noi substanțe chimice
în convenție.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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,

(5)

Comunitatea, cele cincisprezece state membre din perioada
respectivă și opt dintre noile state membre au semnat convenția în cadrul unei Conferințe a plenipotențiarilor, care a
avut loc la Stockholm, între 22 și 23 mai 2001.

(6)

Convenția este deschisă pentru ratificare, acceptare sau
aprobare de către state și organizații regionale de integrare
economică.

(7)

În sensul convenției, organizațiile regionale de integrare
economică trebuie să prezinte, în instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sfera competenței lor în domeniile reglementate de convenție.

(8)

Comunitatea adoptă deja instrumentele privind problemele
reglementate de convenție, în special Regulamentul (CE)
nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și
de modificare a Directivei 79/117/CEE (3), Regulamentul
(CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul și importul de
produse chimice periculoase (4) și Directiva 96/59/CE a
Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea
bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și
TPC) (5).

având în vedere avizul Parlamentului European (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),
întrucât:
(1)

Promovarea pe plan internațional a măsurilor pentru a face
față problemelor regionale sau planetare de mediu este
unul din obiectivele politicii Comunității din domeniul
mediului, în conformitate cu articolul 174 din tratat.

(2)

În 1998, Consiliul a autorizat Comisia să participe, în
numele Comunității, la negocierile cu privire la Convenția
privind poluații organici persistenți, sub egida Programului pentru Mediu al Organizației Națiunilor Unite. Comisia
a participat la aceste negocieri împreună cu statele membre.

(3)

Convenția de la Stockholm privind poluații organici
persistenți (denumită în continuare „convenția”) a fost
adoptată la Stockholm, la 22 mai 2001.

(4)

Această convenție constituie un cadru, bazat pe principiul
precauției, pentru eliminarea producției, a utilizării, a
importului și a exportului celor mai importanți doisprezece
poluanți organici persistenți inițiali cu caracter prioritar,
precum și pentru manipularea, evacuarea și eliminarea lor

(1) JO C 87 E, 7.4.2004, p. 495.
(2) JO C 32, 5.2.2004, p. 45.

(3) JO L 158, 30.4.2004, p. 7.
(4) JO L 63, 6.3.2003, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2006 (JO L 136,
24.5.2006, p. 3).
(5) JO L 243, 24.9.1996, p. 31.
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(9)

Convenția contribuie la realizarea obiectivelor politicii
comunitare din domeniul mediului. Prin urmare,
Comunitatea trebuie să aprobe convenția în cauză cât mai
curând posibil.

mentul (CE) nr. 850/2004 sau la orice act legislativ comunitar
aplicabil în termen de un an de la data comunicării de către depozitar a adoptării modificării, Comisia comunică aceasta depozitarului, în conformitate cu articolul 22 din convenție.

(10)

În cazul în care se adoptă o modificare a anexei A, B sau C
sau a anexelor suplimentare la convenție, Comisia ar trebui să prevadă punerea sa în aplicare în cadrul Regulamentului (CE) nr. 850/2004 sau al oricărui alt act legislativ
comunitar aplicabil. În cazul în care nu se pune în aplicare
nici o modificare în anul următor datei comunicării de
către depozitar a adoptării modificării și pentru a evita
orice caz de nerespectare, Comisia trebuie să comunice
aceasta depozitarului,

(2) În cazul în care se aplică o modificare a anexelor A, B sau C
sau a anexelor suplimentare la convenție după notificarea menționată la alineatul (1), Comisia își retrage de îndată notificarea.

Articolul 3
(1) Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana
sau persoanele împuternicite să depună instrumentul de aprobare,
în numele Comunității Europene, la Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din convenție.

DECIDE:

Articolul 1
Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți,
denumită în continuare „convenția”, se aprobă în numele
Comunității.

(2) Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana
sau persoanele împuternicite să depună, în numele Comunității,
declarația de competență care figurează în anexa la prezenta
decizie, în conformitate cu articolul 25 alineatul (3) din convenție.

Textul convenției se atașează la prezenta decizie.
Adoptată la Luxemburg, 14 octombrie 2004.
Articolul 2
(1) În cazul în care modificarea anexelor A, B sau C sau a anexelor suplimentare la convenție nu se aplică în anexele la Regula-

Pentru Consiliu
Președintele
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