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NEUVOSTO

Neuvoston päätös,
tehty 14 päivänä lokakuuta 2004,
pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan
yhteisön puolesta
(2006/507/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

kahdentoista ensisijaisen pysyvän orgaanisen yhdisteen
tuotanto, käyttö, tuonti ja vienti, varmistamaan yhdisteiden
turvallinen käsittely ja loppukäsittely ja vähentämään tai
poistamaan tietyt tahattomasta tuotannosta aiheutuvat
päästöt. Lisäksi yleissopimus sisältää säännöt uusien
kemikaalien sisällyttämisestä yleissopimukseen.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan
2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja
300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(5)

Yhteisö, silloiset viisitoista jäsenvaltiota ja kahdeksan
uusista jäsenvaltioista allekirjoittivat yleissopimuksen Tukholmassa 22 ja 23 päivänä toukokuuta 2001 pidetyssä
täysivaltaisten edustajien konferenssissa.

(6)

Yleissopimus on avoinna valtioiden ja alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen ratifiointia tai hyväksymistä varten.

(7)

Yleissopimuksen mukaisesti alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjassaan ilmoitettava toimivaltansa laajuus tämän
yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

(8)

Yhteisö on jo hyväksynyt yleissopimuksen alaan kuuluvia
asioita koskevia säädöksiä, mukaan lukien pysyvistä
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004 (3),
vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 28 päivänä
tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) N:o 304/2003 (4) ja polykloorattujen
bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä
(PCB/PCT) 16 päivänä tammikuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/59/EY (5).

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eräs yhteisön tavoitteista ympäristöpolitiikan alalla on
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 174 artiklan
mukaisesti edistää sellaisia kansainvälisiä toimia, joilla
puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.

(2)

Neuvosto valtuutti vuonna 1998 komission osallistumaan
yhteisön puolesta pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevasta
yleissopimuksesta käytäviin neuvotteluihin Yhdistyneiden
Kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) alaisuudessa.
Komissio osallistui kyseisiin neuvotteluihin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(3)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’, hyväksyttiin Tukholmassa 22 päivänä
toukokuuta 2001.

(4)

Yleissopimus muodostaa ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvat puitteet, joiden avulla pyritään lopettamaan

(1) EUVL C 87 E, 7.4.2004, s. 495
(2) EUVL C 32, 5.2.2004, s. 45.

(3) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.
(4) EUVL L 63, 6.3.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 777/2006 (EUVL L 136,
24.5.2006, s. 9).
(5) EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.
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Yleissopimus edistää osaltaan yhteisön ympäristöpolitiikan
tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön olisi sen vuoksi
hyväksyttävä tämä yleissopimus mahdollisimman pian.

(10) Kun yleissopimuksen liitteeseen A, B tai C tai sen muihin

liitteisiin on hyväksytty muutos, komission olisi huolehdittava sen täytäntöönpanosta asetuksen (EY) N:o 850/2004
tai muun asiaan liittyvän yhteisön lainsäädännön puitteissa.
Mikäli muutosta ei ole pantu täytäntöön vuoden kuluessa
siitä päivästä, jona tallettaja on antanut tiedon muutoksen
hyväksymisestä, komission olisi ilmoitettava asiasta tallettajalle, jotta vältetään tilanne, jossa määräyksiä ei noudateta,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta pysyviä orgaanisia yhdisteitä
koskeva Tukholman yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’.
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muutoksen hyväksymisestä, komissio ilmoittaa asiasta tallettajalle yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti.
2. Mikäli yleissopimuksen liitteen A, B tai C tai sen muiden
liitteiden muutos pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehty, komissio peruuttaa ilmoituksen viipymättä.
3 artikla
1. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö
tai henkilöt, joilla on valtuudet tallettaa hyväksymisasiakirja
Euroopan yhteisön puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan yleissopimuksen 25 artiklan 1 kappaleen
mukaisesti.
2. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö
tai henkilöt, joilla on valtuudet tallettaa tämän päätöksen
liitteessä oleva toimivaltaa koskeva ilmoitus Euroopan yhteisön
puolesta yleissopimuksen 25 artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

Yleissopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.
2 artikla
1. Mikäli yleissopimuksen liitteeseen A, B tai C tai sen muihin
liitteisiin hyväksyttyä muutosta ei ole pantu täytäntöön asetuksen
(EY) N:o 850/2004 liitteissä tai muussa yhteisön lainsäädännössä
vuoden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on antanut tiedon

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2004.
Neuvoston puolesta
P. VAN GEEL
Puheenjohtaja

