31.7.2006.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 209/1

II
(Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta)

PADOME

PADOMES LĒMUMS
(2004. gada 14. oktobris)
par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem
piesārņotājiem
(2006/507/EK)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

pirmos divpadsmit bīstamākos noturīgos organiskos piesārņotājus, lai varētu droši ar tiem rīkoties un tos iznīcināt,
kā arī likvidēt vai samazināt dažu netīšu noturīgu organisko
piesārņotāju izplūdi. Turklāt Konvencija paredz noteikumus, lai Konvencijā uzskaitītu jaunas ķīmiskas vielas.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
175. panta 1. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās
daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

(5)

Kopiena, tās toreizējās piecpadsmit dalībvalstis un astoņas
jaunās dalībvalstis Konvenciju parakstīja pilnvaroto pārstāvju konferencē, kas Stokholmā notika 2001. gada 22. un
23. maijā.

(6)

Konvenciju var ratificēt, pieņemt vai apstiprināt valstis un
reģionālās ekonomikas integrācijas organizācijas.

(7)

Saskaņā ar Konvenciju reģionālajai ekonomikas integrācijas
organizācijai tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas
vai pievienošanās instrumentā jādeklarē tās kompetences
apjoms attiecībā uz jautājumiem, uz ko attiecas Konvencija.

(8)

Kopiena jau ir pieņēmusi instrumentus, kas attiecas uz
jautājumiem, ko reglamentē Konvencija, tostarp Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004
(2004. gada 29. aprīlis) par noturīgajiem organiskajiem
piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (3),
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
304/2003 (2003. gada 28. janvāris) par bīstamu ķīmisku
vielu eksportu un importu (4) un Padomes Direktīvu 96/59/
EK (1996. gada 16. septembris) par polihlorētu bifenilu un
polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (5).

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (2),
tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 174. pantu viens no Kopienas vides
politikas mērķiem ir veicināt pasākumus, kas ļauj starptautiskā līmenī risināt reģionu vai pasaules mēroga vides
problēmas.

(2)

1998. gadā Padome pilnvaroja Komisiju Kopienas vārdā
piedalīties sarunās par Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem Apvienoto Nāciju Organizācijas
vides programmas aizgādībā. Komisija līdz ar dalībvalstīm
ir piedalījusies šajās sarunās.

(3)

Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem
(“Konvencija”) 2001. gada 22. maijā pieņēma Stokholmā.

(4)

Konvencija nodrošina uz piesardzības principu balstītu
sistēmu, lai pārtrauktu ražot, lietot, importēt un eksportēt

(1) OV C 87 E, 7.4.2004., 495. lpp.
(2) OV C 32, 5.2.2004., 45. lpp.

(3) OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.
(4) OV L 63, 6.3.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 777/2006 (OV L 136, 24.5.2006., 9. lpp.).
(5) OV L 243, 24.9.1996., 31. lpp.
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Konvencija palīdz sasniegt Kopienas vides politikas mērķus.
Tālab Kopienai šī Konvencija būtu jāapstiprina iespējami
drīz.

(10) Ja būs pieņemts kāds Konvencijas A, B vai C pielikuma vai

vēlāk pievienotu pielikumu grozījums, Komisijai būtu
jāparedz tā īstenošana, ievērojot Regulu (EK) Nr.
850/2004 vai citus attiecīgus Kopienas tiesību aktus. Ja
kādu grozījumu neīsteno gada laikā no dienas, kad
depozitārijs paziņojis par grozījuma pieņemšanu, un lai
izvairītos no tādām situācijām, ka to neievēro, Komisijai
būtu attiecīgi jāsniedz paziņojums depozitārijam,
IR NOLĒMUSI ŠĀDI.
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Komisija par to paziņo depozitārijam saskaņā ar Konvencijas
22. pantu.
2. Ja Konvencijas A, B vai C pielikuma vai papildu pielikumu
grozījumu īsteno pēc 1. punktā minētā paziņojuma, Komisija
tūlīt atsauc paziņojumu.
3. pants
1. Padomes priekšsēdētājs ar šo ir pilnvarots izraudzīties
personu vai personas, kas ir pilnvarotas Eiropas Kopienas vārdā
deponēt apstiprināšanas instrumentu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram saskaņā ar Konvencijas 25. panta
1. punktu.

1. pants
Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināta Stokholmas Konvencija
par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, še turpmāk
“Konvencija”.

2. Padomes priekšsēdētājs ar šo ir pilnvarots izraudzīties
personu vai personas, kas ir pilnvarotas Eiropas Kopienas vārdā
deponēt kompetences deklarāciju, kas ietverta šā Lēmuma
pielikumā, saskaņā ar Konvencijas 25. panta 3. punktu.

Konvencijas teksts ir pievienots šim lēmumam.
2. pants
1. Ja kāds Konvencijas A, B vai C pielikuma vai papildu
pielikumu grozījums nav īstenots Regulas (EK) Nr 850/2004
pielikumos vai citos attiecīgos Kopienas tiesību aktos gada laikā
no dienas, kad depozitārijs paziņojis par grozījuma pieņemšanu,

Luksemburgā, 2004. gada 14. oktobrī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
P. VAN GEEL

