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SKLEP SVETA
z dne 4. aprila 2001
o odobritvi v imenu Evropske skupnosti Protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja
(2001/379/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 175(1) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3)
Pogodbe,

SKLENIL:

Člen 1

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, ki je bil
podpisan 24. junija 1998, se s tem odobri v imenu Evropske
skupnosti.

ob upoštevanju naslednjega:

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

(1)

Skupnost je 24. junija 1998 v Aarhusu podpisala Protokol
o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (v nadaljnjem
besedilu „Protokol“).

Člen 2
Predsednik Sveta se s tem pooblasti, da imenuje osebo, ki bo imela
pooblastila, da listino o odobritvi deponira pri Generalnemu
sekretarju Združenih narodov v skladu s členom 16 Protokola.

(2)

Cilj Protokola je nadzor emisij težkih kovin, ki jih povzročajo človekove dejavnosti kot posledica čezmejnega prenosa po zraku na velike razdalje in bi lahko imele velike
škodljive posledice za zdravje ljudi ali okolje.

(3)

Protokol predpisuje zmanjšanje skupnih letnih emisij kadmija, svinca in živega srebra v zrak ter uporabo ukrepov
nadzora nad proizvodi.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

(4)

Ukrepi, ki jih predvideva Protokol, prispevajo k dosegi
ciljev okoljske politike Skupnosti.

V Luxembourgu, 4. aprila 2001

(5)

Skupnost in države članice v okviru svojih pristojnosti
sodelujejo z državami nečlanicami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami.

(6)

Skupnost bi morala odobriti Protokol –

(1) UL C 311 E, 31.10.2000, str. 136.
(2) Mnenje, podano 24. oktobra 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

Člen 3
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Predsednik
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