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NÕUKOGU

NÕUKOGU OTSUS,
14. oktoober 2004,
mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa
Ühenduse nimel
(2006/507/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

kõrvaldamiseks ning teatud tahtmatute püsivate orgaaniliste
saasteainete keskkonda viimise lõpetamiseks või selle
vähendamiseks. Lisaks sätestatakse konventsioonis eeskirjad
uute kemikaalide lisamiseks konventsiooni.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 175 lõiget 1 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu
esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 esimest lõiku,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

(5)

Ühendus, siis 15 liikmesriiki ja kaheksa uut liikmesriiki,
kirjutas konventsioonile alla 22.–23. mail 2001 Stockholmis peetud täievoliliste esindajate konverentsil.

(6)

Konventsioon on avatud riikidele ja piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonidele ratifitseerimiseks, vastuvõtmiseks või heakskiitmiseks.

(7)

Konventsiooni tingimuste kohaselt peab piirkondliku
majandusintegratsiooni organisatsioon teatama oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirjas
oma pädevuse ulatuse konventsiooniga reguleeritavates
küsimustes.

(8)

Ühendus on juba vastu võtnud konventsiooniga hõlmatud
küsimusi reguleerivaid dokumente, sealhulgas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse
(EÜ) nr 850/2004 (mis käsitleb püsivaid orgaanilisi
saasteaineid
ja
millega
muudetakse
direktiivi
79/117/EMÜ), (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
28. jaanuari 2003. aasta määruse (EÜ) nr 304/2003 ohtlike
kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (4) ning nõukogu
16. septembri 1996. aasta direktiivi 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide (PCB) ja polüklooritud terfenüülide (PCT)
kõrvaldamise kohta (5).

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2)
ning arvestades järgmist:
(1)

Vastavalt asutamislepingu artiklile 174 on piirkondlike või
ülemaailmsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil üks ühenduse
keskkonnapoliitika eesmärkidest.

(2)

1998. aastal volitas nõukogu komisjoni osalema ühenduse
nimel ÜRO Keskkonnaprogrammi egiidi all toimuvatel
läbirääkimistel, mis käsitlesid püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni. Komisjon osales neil
läbirääkimistel koos liikmesriikidega.

(3)

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon
(edaspidi “konventsioon”) võeti Stockholmis vastu 22. mail
2001.

(4)

Konventsiooniga nähakse ette ettevaatuse printsiibil põhinev raamistik esialgse kaheteistkümne prioriteetse püsiva
orgaanilise saasteaine tootmise, kasutamise, importimise ja
eksportimise lõpetamiseks, nende ohutuks käitlemiseks ja

(1) ELT C 87 E, 7.4.2004, lk 495.
(2) ELT C 32, 5.2.2004, lk 45.

(3) ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.
(4) ELT L 63, 6.3.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 777/2006 (ELT L 136, 24.5.2006, lk 39).
(5) EÜT L 243, 24.9.1996, lk 31.
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Konventsioon aitab kaasa ühenduse keskkonnapoliitika
eesmärkide saavutamisele. Seetõttu on asjakohane, et
ühendus kiidab käesoleva konventsiooni heaks võimalikult
kiiresti.

või teiste asjakohaste ühenduse õigusaktidega ühe aasta jooksul
alates hoiulevõtja poolt muudatuse vastuvõtmisest teatamise
kuupäevast, teatab komisjon sellest hoiulevõtjale vastavalt
konventsiooni artiklile 22.

(10) Kui konventsiooni A, B või C lisa või täiendavate lisade

2. Kui konventsiooni A, B või C lisa või täiendavate lisade
muudatused rakendatakse pärast lõikes 1 viidatud teatamist,
võtab komisjon teatise viivitamata tagasi.

(9)

muudatused on vastu võetud, peaks komisjon ette nägema
nende rakendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 850/2004 või teiste asjakohaste ühenduse
õigusaktide raames. Kui ühtegi muudatustest ei ole
rakendatud ühe aasta jooksul alates hoiulevõtja poolt
muudatuse vastuvõtmisest teatamise kuupäevast, ja vältimaks nõuete rikkumist, peaks komisjon sellest hoiulevõtjale
vastavalt teatama,
ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (edaspidi “konventsioon”).
Konventsiooni tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 3
1. Käesolevaga on nõukogu eesistujal õigus määrata isikud, kes
on volitatud Euroopa Ühenduse nimel andma kinnitamiskirja
hoiule ÜRO peasekretärile vastavalt konventsiooni artikli 25
lõikele 1.
2. Käesolevaga on nõukogu eesistujal õigus määrata isikud, kes
on volitatud Euroopa Ühenduse nimel andma hoiule käesoleva
otsuse lisas sätestatud pädevust tõendava deklaratsiooni vastavalt
konventsiooni artikli 25 lõikele 3.
Brüssel, 14. oktoober 2004

Artikkel 2

Nõukogu nimel

1. Kui konventsiooni A, B või C lisa või täiendavate lisade
muudatusi ei ole rakendatud määruse (EÜ) nr 850/2004 lisadega
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