
DECYZJA RADY (UE) 2015/633 

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosku o włączenie dodatkowych 
chemikaliów do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń 

organicznych 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, w związku z art. 218 
ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 14 października 2004 r. Wspólnota Europejska zatwierdziła Konwencję sztokholmską w sprawie 
trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwaną dalej „konwencją”) decyzją Rady 2006/507/WE (1). 

(2)  Jako Strona konwencji Unia może zgłaszać wnioski dotyczące poprawek do załączników do konwencji. Załącznik 
A do konwencji zawiera wykaz trwałych zanieczyszczeń organicznych, które należy wyeliminować. 

(3)  Zgodnie z dostępnymi informacjami naukowymi i sprawozdaniami z przeglądów oraz biorąc pod uwagę kryteria 
przeglądu określone w załączniku D do konwencji kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole oraz substancje 
pochodne, które mogą zostać rozłożone do PFOA w warunkach środowiskowych (zwane dalej „PFOA i jego 
związki”), wykazują cechy trwałych zanieczyszczeń organicznych. 

(4)  Zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (2) oraz 
dokumentacją przygotowaną zgodnie z załącznikiem XV do tego rozporządzenia PFOA i jego sól amonowa 
(APFO) zostały umieszczone na liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy 
wskazanych jako spełniające kryteria określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia jako „działające szkodliwie 
na rozrodczość” kategorii 1B, a w szczególności spełniające również kryteria określone w art. 57 lit. d) tego 
rozporządzenia jako substancje, które są trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne. 

(5)  Zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 PFOA i jego związki są obecnie przedmiotem innej 
dokumentacji przygotowanej zgodnie z załącznikiem XV do tego rozporządzenia, przedłożonej Europejskiej 
Agencji Chemikaliów i mającej na celu ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania PFOA i 
jego związków, w ich postaci własnej lub jako składników innych substancji, w mieszaninie lub w wyrobach. 

(6)  PFOA i jego związki są substancjami o różnorodnym zastosowaniu na świecie i występują powszechnie w 
środowisku. Ze względu na możliwość transgranicznego przenoszenia PFOA w środowisku na dalekie odległości 
środki podjęte na poziomie unijnym nie są wystarczające, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też niezbędne są szeroko zakrojone działania na poziomie międzyna
rodowym. 

(7)  W związku z tym Unia powinna złożyć do Sekretariatu konwencji wniosek dotyczący włączenia PFOA i jego 
związków do załącznika A do konwencji. Wniosek ten oraz stanowisko Unii w odniesieniu do warunków 
umieszczenia PFOA i jego związków w załączniku A do konwencji powinny uwzględniać wszelkie istotne 
informacje uzyskane w toku bieżącego procesu wprowadzania ograniczeń na podstawie art. 68–73 rozporzą
dzenia (WE) nr 1907/2006, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Unia przedkłada wniosek dotyczący włączenia kwasu perfluorooktanowego i jego związków do załącznika A do 
Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. 
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(1) Decyzja Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji 
sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1). 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 
30.12.2006, s. 1). 



2. Komisja przekazuje do Sekretariatu konwencji w imieniu Unii wniosek wraz z wszelkimi informacjami 
wymaganymi zgodnie z załącznikiem D do konwencji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. DŪKLAVS 

Przewodniczący  
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