VLÁDNÍ NÁVRH,

kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací
změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

NÁVRH USNESENÍ
Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací změn příloh
Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.
.

Předkládací zpráva pro Parlament ČR
Cílem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (dále jen
„Úmluva“), která vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 17. května 2004 (č. 40/2006
Sb.m.s.), je chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy toxických látek. Za
tímto účelem upravuje Úmluva v souladu s principem předběžné opatrnosti výrobu
(zamýšlenou i nezamýšlenou), použití, vývoz a dovoz dvanácti perzistentních organických
polutantů (dále jen „POPs“) uvedených v přílohách A, B a C Úmluvy.
Úmluva byla sjednána dne 22. května 2001 pod patronací Programu OSN pro životní
prostředí (UNEP). Ke dni 1. prosince 2009 má 168 smluvních stran, včetně Evropského
společenství.
Již při sjednání Úmluvy si státy byly vědomy nutnosti seznam látek, které mají být
Úmluvou upraveny, dále rozšiřovat tak, aby Úmluva dosáhla stanoveného cíle. Proto obsahuje
Úmluva podrobný mechanismus, jak postupovat v případě zařazování dalších látek do příloh.
V souladu s tímto postupem byl od roku 2005 připravován na expertní úrovni návrh na
zařazení dalších devíti látek a skupin látek, který byl předložen k přijetí 4. zasedání
Konference smluvních stran Úmluvy (dále jen „Konference“), konané ve dnech 4. - 8. května
2009 v Ženevě (Švýcarsko).
Za podpory Evropské unie Konference dne 8. května 2009 přijala rozhodnutí SC-4/10
až SC-4/18 o zařazení všech devíti látek/skupin látek, jejichž seznam je uveden v příloze
předkládací zprávy. Nově zařazené látky, stejně jako ostatní POPs, se vyznačují schopností
kumulovat se v živých organismech, podléhají dálkovému přenosu a dlouhodobě přetrvávají
v životním prostředí. V lidském organismu tyto látky podle svého charakteru způsobují řadu
onemocnění, například rakovinu, poškození dědičných vlastností, nemoci jater a ledvin nebo
porušení imunitního systému.
Smluvní strana, která není schopná přijmout jakoukoliv z přijatých změn, musí
v souladu s čl. 22 odst. 3 písm. b) a písm. c) a odst. 4 Úmluvy informovat o této skutečnosti
depozitáře, kterým je generální tajemník OSN, do jednoho roku od data sdělení o přijetí změn
depozitářem. Smluvní strany tak mohou učinit do 26. srpna 2010. Tímto datem vstoupí změny
v platnost pro všechny ostatní smluvní strany, které takové možnosti nevyužily.
Rozhodnutími o změnách SC-4/10 až SC-4/18 se zařazují další látky do příloh A, B a
C Úmluvy. Každá z příloh stanoví určité požadavky na nakládání s chemickými látkami. Na
POPs uvedené v příloze A Úmluvy se vztahuje zákaz výroby, použití, dovozu a vývozu. Pro
látky v příloze B platí omezení jejich výroby, použití, dovozu a vývozu. Do přílohy C se
zařazují chemické látky, které jsou nežádoucími vedlejšími produkty chemické výroby.
Smluvní strany jsou povinny přijmout opatření pro omezení nebo odstranění úniků látek
v příloze C do prostředí. Současně se na látky uvedené v přílohách Úmluvy vztahují opatření
týkající se nakládání s odpadem, ve kterém jsou tyto látky obsaženy.
Zařazení látek do příloh předcházel pečlivý přezkum škodlivosti látek, kdy se
hodnotila jejich nebezpečnost a nutnost přijetí ochranných opatření na globální úrovni
v souladu s ustanoveními Úmluvy. U látek, u kterých existují pochybnosti o dostupnosti jejich
vhodných alternativ pro určitá kritická užití, mohou smluvní strany pokračovat v užívání,
popřípadě výrobě látek, na základě určitých výjimek pro potřeby Úmluvy označovaných jako
„zvláštní výjimky“ a „přijatelné účely“.
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Na základě článku 4 Úmluvy je smluvní strana, která potřebuje uplatnit určitou
„zvláštní výjimku“, povinna ji registrovat do „registru zvláštních výjimek“. Registr neuvádí
smluvní strany používající výjimky, které mohou být uplatněny všemi smluvními stranami.
Doba platnosti zvláštních výjimek je omezena na pět let a o případném prodloužení výjimek
rozhoduje Konference smluvních stran.
Obdobně byl na základě rozhodnutí SC-4/17 pro nově přijaté sloučeniny
(perfluoroktansulfonová kyselina, její soli a perfluoroktansulfonylfluorid, dále jen „PFOS
sloučeniny“) vytvořen „registr přijatelných účelů“. Smluvní strany jsou povinny záměr využití
daného přijatelného účelu rovněž oznámit sekretariátu Úmluvy.
Smluvní strany mohou registrovat/oznámit pouze takové zvláštní výjimky/přijatelné
účely, jejichž znění je obsaženo v přijatých rozhodnutích. Rozhodnutí přijatá na Konferenci
umožňují registraci zvláštních výjimek pro použití látek, jež mají být zařazeny do přílohy A:
hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru, lindanu a tetrabromdifenyletheru a
pentabromdifenyletheru. Rovněž při zařazení látek do přílohy B byly identifikovány oblasti
výroby a použití, ve kterých by bylo obtížné najít alternativy. Rozhodnutí SC-4/17 proto
umožňuje další výrobu a použití uvedených PFOS sloučenin pro přesně stanovené zvláštní
výjimky a přijatelné účely.
Evropská komise připravuje v návaznosti na přijatá rozhodnutí úpravu práva ES.
Upraveno bude zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o
perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS. Návrh
úprav je projednáván v rámci orgánů EU od listopadu 2009. Implementace přijatých změn
Úmluvy bude zajištěna také nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH), kde je omezení
uvádění na trh a používání nebezpečných chemických látek upraveno přílohou XVII.
S ohledem na povahu nařízení ES budou úpravy v ČR přímo aplikovatelné.
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvy průmyslu a obchodu,
zemědělství a zdravotnictví připravuje seznam „zvláštních výjimek“ a „přijatelných účelů“,
které Česká republika před vstupem v platnost změn Úmluvy oznámí sekretariátu Úmluvy.
Seznam bude vycházet z možností daných České republice rozhodnutími SC-4/10 až SC-4/18,
z vnitrostátní právní úpravy a práva ES a potřeb průmyslu, zemědělství a zdravotnictví
v České republice. Předpokládaný rozsah zvláštních výjimek a přijatelných účelů, které Česká
republika bude registrovat/oznamovat, je v příloze předkládací zprávy. Vzhledem k
připravovaným změnám práva ES však seznam požadavků ČR zatím není úplný. Dokončen
bude až po úpravě práva ES, což České republice zaručí, že nebude uplatňovat výjimky, které
by byly v rozporu s legislativou ES.
Podle údajů Evropské komise budou jednání o změnách relevantní právní úpravy
probíhat do jara 2010. Vláda proto uložila svým usnesením č. 26 ze dne 4. ledna 2010 ministru
životního prostředí, aby ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu, zemědělství a
ministryní zdravotnictví seznam dokončil a před vstupem změn Úmluvy přijatých na
Konferenci smluvních stran seznam předal sekretariátu Úmluvy.
Přijetí změn Úmluvy má dopad na rozpočtovou kapitolu Ministerstva životního
prostředí, jelikož MŽP zajišťuje zapojení ČR do vyjednávání úprav legislativy ES a
koordinuje pozici ČR k této otázce na národní úrovni. Dopady změn na podnikatelský sektor
budou záviset na změnách právních předpisů ES sloužících k implementaci Úmluvy. ČR bude
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oznamovat výjimky, které umožní udržet rozsah výroby u vybraných zpracovatelských
odvětví na stávající úrovni tak, aby nedošlo ke ztrátě jejich konkurenceschopnosti.
Vzhledem k tomu, že Úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter
prezidentské smlouvy, přijetí změn Úmluvy včetně příloh, které jsou její nedílnou součástí,
vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidentem republiky (článek 49
ústavního zákona č. 1/1993 Sb.). Ratifikační proces musí být dokončen před datem, kdy
změny vstoupí v platnost, tzn. 26. srpnem 2010.
Návrh na přijetí změn příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických
polutantech schválila vláda ČR dne 4. ledna 2010 usnesením č. 26.
V Praze dne 11. ledna 2010
Ing. Jan Fischer, CSc., v.r.
předseda vlády
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Příloha
Přehled látek zařazených do příloh A, B a C na základě rozhodnutí SC-4/10 až 4/18, zvláštních
výjimek a přijatelných účelů, které mohou smluvní strany zaregistrovat
Příloha

Nově zařazená chemická
látka (číslo rozhodnutí)

A

alfa-hexachlorcyklohexan
(SC-4/10)
beta-hexachlorcyklohexan
(SC-4/11)
chlordekon
(SC-4/12)
hexabrombifenyl
(SC-4/13)
hexabromdifenylether a
heptabromdifenylether
(SC-4/14)

Výroba:
Použití:
Výroba:
Použití:
Výroba:
Použití:
Výroba:
Použití:
Výroba:
Použití:

žádná
žádné
žádná
žádné
žádná
žádné
žádná
žádné
žádná
výrobky v souladu s ustanoveními části
IV této přílohy.
Část IV umožní recyklaci výrobků, které
obsahují nebo mohou obsahovat tyto
sloučeniny.

tetrabromdifenylether a
pentabromodifenylether
(SC-4/18)

Výroba:
Použití:

žádná
výrobky v souladu s ustanoveními části
IV této přílohy.
Část IV umožní recyklaci výrobků, které
obsahují nebo mohou obsahovat tyto
sloučeniny.

lindan
(SC-4/15)

Výroba:
Použití:

žádná
farmaceutický přípravek druhé řady na
ochranu lidského zdraví proti vším a
svrabu

pentachlorbenzen
(SC-4/16)
perfluoroktansulfonová
kyselina, její soli a
perfluoroktansulfonylfluorid
(SC-4/17)

Výroba:
Použití:
Výroba:

žádná
žádné
Přijatelný účel: V souladu s částí III této
přílohy pro výrobu jiných chemických
sloučenin určených výhradně pro
následně uvedená použití. Výroba pro
následně uvedená použití.
Zvláštní výjimka: povolena smluvním
stranám uvedeným v registru
Přijatelné účely: V souladu s částí III
této přílohy pro následné přijatelné účely
nebo jako meziprodukt při výrobě
chemických látek s následnými
přijatelnými účely:

AaC
B

Možnost registrace zvláštní
výjimky/přijatelného účelu (jen u B)

Použití:







fotografické zobrazování
fotorezistentní a protiodrazové
povlaky pro polovodiče
leptadla určená k použití pro
polovodiče a keramické filtry
hydraulické kapaliny v letectví
pokovování (tvrdé pokovování)
pouze v uzavřeném systému
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Předpokládaná registrace
výjimky/přijatelného
účelu za ČR
----------Ano.
Tato výjimka, vztahující se
k recyklaci výrobků (nebo
odpadů), může být využita
všemi smluvními stranami.
Výjimka skončí svoji
platnost nejpozději v roce
2030.
--Ano.
Tato výjimka, vztahující se
k recyklaci výrobků (nebo
odpadů), může být využita
všemi smluvními stranami
a skončí svoji platnost
nejpozději v roce 2030.
--Ne.
Žádost o výjimku by byla
v rozporu s již platnou
legislativou.
--Ne.

Tyto látky se v ČR nevyrábí
a ČR nebude žádat žádnou
výjimku pro výrobu.
Konečný seznam
následných výjimek týkající
se používání, bude záviset
na dalším projednávání
připravovaných změn
práva ES.
Ano.
Ano.
Ne.
Ano.
Ano.



určité zdravotnické přístroje (jako
folie kopolymeru ethylentetrafluorethylenu (ETFE) a výroba
radiokontrastních ETFE,
diagnostická zařízení pro in vitro
vyšetření, barevné filtry pro CCD)
 hasicí pěna
 návnady proti hmyzu - mravencům
okusovačům rodu Atta spp. a
Acromyrmex spp.
Zvláštní výjimky:
Pro následná zvláštní užití nebo jako
meziprodukt ve výrobě chemických
látek s následnými zvláštními užitími:
 fotomasky u výroby polovodičů a
displejů z tekutých krystalů (LCD)
 pokovování (tvrdé pokovování)


pokovování (dekorativní
pokovování)






elektrické a elektronické součástky
některých barevných tiskáren a
barevných kopírek
insekticidy pro kontrolu invazivních
druhů mravenců (Solenopsis
invicta) a termitů
chemicky řízená těžba ropy
koberce



kůže a oblečení



textil a čalounění





papíry a obaly
povlaky a aditiva do povlaků
guma a plasty



5

Ano.

Ne.
Ne.

Ne.
Ano. V rozsahu dle přílohy
XVII nařízení REACH,
část PFOS, odst. 3 c).
Ano. V rozsahu dle přílohy
XVII nařízení REACH,
část PFOS, odst. 3 c).
Ne.
Ne.
Ne.
Ano. V rozsahu dle přílohy
XVII nařízení REACH,
část PFOS, odst. 2.
Ano. V rozsahu dle přílohy
XVII nařízení REACH,
část PFOS, odst. 2.
Ano. V rozsahu dle přílohy
XVII nařízení REACH,
část PFOS, odst. 2.
Ne.
Ne.
Ne.

XXVII.15

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEWYORK

Odkaz: C.N.524.2009.TREATIES-4 (oznámení depozitáře)
STOCKHOLMSKÁ ÚMLUVA O PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH
POLUTANTECH, STOCKHOLM, 22. KVĚTNA 2001
PŘIJETÍ ZMĚN PŘÍLOH A, B a C
Generální tajemník Organizace spojených národů, konaje ve své pravomoci
depozitáře, sděluje následující:
Na čtvrtém zasedání konaném v Ženevě od 4. do 8. května 2009, přijala Konference
smluvních stran shora uvedené Úmluvy rozhodnutími SC-4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15,
4/16, 4/17 a 4/18 změny Příloh A, B a C za účelem zařazení následujících chemických látek
do odpovídajících příloh:
Rozhodnutí

Změna

SC-4/10
SC-4/11
SC-4/12
SC-4/13
SC-4/14
SC-4/15
SC-4/16
SC-4/17

Zařazení alfa-hexachlorcyklohexanu
Zařazení beta-hexachlorcyklohexanu
Zařazení chlordekonu
Zařazení hexabrombifenylu
Zařazení hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru
Zařazení lindanu
Zařazení pentachlorbenzenu
Zařazení perfluoroktansulfonové kyseliny, jejích solí a
perfluoroktansulfonylfluoridu
Zařazení tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru

SC-4/18

V souladu s čl. 22 odst. 3 písm. b), odst. 3 písm. c) a odst. 4 Úmluvy smluvní strana,
která není schopna přijmout dodatečnou změnu příloh A, B nebo C, oznámí tento fakt
depozitáři písemně do jednoho roku od data sdělení o přijetí dodatečné přílohy depozitářem.
Depozitář neprodleně vyrozumí všechny smluvní strany, že takové oznámení obdržel.
Smluvní strana může kdykoli stáhnout předcházející oznámení o nepřijetí jakékoli změny
přílohy A, B nebo C a tato příloha potom vstoupí pro tuto smluvní stranu v platnost podle čl.
22 odst. 3 písm. c). Po uplynutí jednoho roku od data sdělení, že depozitář přijal změnu příloh
A, B nebo C, tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany, které nepředložily
oznámení v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 3 písm. b).
V souladu s čl. 22 odst. 4 změna příloh A, B nebo C nevstoupí v platnost pro smluvní
stranu, která učinila prohlášení týkající se změny těchto příloh v souladu s čl. 25 odst. 4. V
tomto případě každá taková změna vstupuje v platnost pro tuto smluvní stranu devadesátým
Upozornění: Oddělení smluv ministerstev zahraničních věcí a dotčené mezinárodní organizace. Oznámení
depozitáře jsou vydávány v listinné a elektronické podobě. Oznámení depozitáře jsou k dispozici stálým misím
při Organizaci spojených národů na následující e-mailové adrese: missions@un.int. Tato oznámení jsou
k dispozici také na internetu, ve sbírce úmluv Organizace spojených národů: http://treaties.un.org, kde se mohou
jednotlivci přihlásit k přímému odběru oznámení depozitáře e-mailem prostřednictvím automatické služby.
Oznámení depozitáře jsou také k vyzvednutí stálými misemi v místnosti NL-300.
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dnem po datu uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této změně u
depozitáře.
Texty změn příloh A, B a C, obsaženy ve shora zmíněných rozhodnutích Konference
smluvních stran, jsou tímto zde v šesti originálních jazycích doručeny.
26. srpna 2009

Upozornění: Oddělení smluv ministerstev zahraničních věcí a dotčené mezinárodní organizace. Oznámení
depozitáře jsou vydávány v listinné a elektronické podobě. Oznámení depozitáře jsou k dispozici stálým misím
při Organizaci spojených národů na následující e-mailové adrese: missions@un.int. Tato oznámení jsou
k dispozici také na internetu, ve sbírce úmluv Organizace spojených národů: http://treaties.un.org, kde se mohou
jednotlivci přihlásit k přímému odběru oznámení depozitáře e-mailem prostřednictvím automatické služby.
Oznámení depozitáře jsou také k vyzvednutí stálými misemi v místnosti NL-300.

SC-4/10: Zařazení alfa-hexachlorcyklohexanu
Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik alfa-hexachlorcyklohexanu předložené
Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů, 1
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit alfa-hexachlorcyklohexan do Přílohy A Úmluvy, 2
rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam alfa-hexachlorcyklohexan
vložením následujícího řádku:
Chemická látka
alfa-hexachlorcyklohexan*
č. CAS: 319-84-6

Činnost
Výroba
Použití

Zvláštní výjimka
Žádná
Žádné

SC-4/11: Zařazení beta-hexachlorcyklohexanu
Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik beta-hexachlorcyklohexanu předložené
Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů, 3
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit beta-hexachlorcyklohexan do Přílohy A Úmluvy, 4
rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam beta-hexachlorcyklohexan
vložením následujícího řádku:
Chemická látka
beta-hexachlorcyklohexan*
č. CAS: 319-85-7

Činnost
Výroba
Použití

Zvláštní výjimka
Žádná
Žádné

SC-4/12: Zařazení chlordekonu
Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik chlordekonu předložené Výborem pro
hodnocení perzistentních organických polutantů, 5
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit chlordekon do Přílohy A Úmluvy bez zvláštních výjimek, 6
rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam chlordekon bez zvláštních
výjimek vložením následujícího řádku:
Chemická látka
chlordekon*
č. CAS: 143-50-0

1

Činnost
Výroba
Použití

UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.3.
UNEP/POPS/COP.4/17.
3
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.4.
4
UNEP/POPS/COP.4/17.
5
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.10 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.2.
6
UNEP/POPS/COP.4/17.
2

Zvláštní výjimka
Žádná
Žádné

SC-4/13: Zařazení hexabrombifenylu
Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik hexabrombifenylu předložené Výborem pro
hodnocení perzistentních organických polutantů, 7
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit hexabrombifenyl do Přílohy A Úmluvy bez zvláštních výjimek, 8
rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam hexabrombifenyl bez
zvláštních výjimek vložením následujícího řádku:
Chemická látka
hexabrombifenyl*
č. CAS: 36355-01-8

Činnost
Výroba
Použití

Zvláštní výjimka
Žádná
Žádné

SC-4/14: Zařazení hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru
Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik komerčního oktabromdifenyletheru
předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů, 9
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit hexabromdifenylether a heptabromdifenylether do Přílohy A Úmluvy, 10
1.
rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam hexabromdifenylether a
heptabromdifenylether tak, jak jsou definovány ve druhém odstavci tohoto rozhodnutí, se
zvláštní výjimkou pro výrobky obsahující hexabromdifenylether a heptabromdifenylether
v souladu s ustanoveními části IV přílohy následovně:
Chemická látka
hexabromdifenylether* a
heptabromdifenylether*

Činnost
Výroba
Použití

Zvláštní výjimka
Žádná
Výrobky v souladu s ustanoveními
části IV této přílohy

2.
rovněž
rozhodla
vložit
definici
hexabromdifenyletheru
heptabromdifenyletheru do nové části III přílohy A nazvané „Definice“ následovně:

a

Pro účely této přílohy:
„Hexabromdifenylether a heptabromdifenylether“ znamená 2,2´4,4´,5,5´hexabromdifenylether (BDE-153, č. CAS: 68631-49-2), 2,2´,4,4´5,6´hexabromdifenylether (BDE-154, č. CAS: 207122-15-4), 2,2´,3,3´,4,5´,6heptabromdifenylether (BDE-175, č. CAS: 446255-22-7), 2,2´,3,4,4´,5´,6heptabromdifenylether (BDE-183, č. CAS: 207122-16-5) a další hexa- a
heptabromdifenylethery přítomné v komerčním oktabromdifenyletheru.
3.

rozhodla vložit novou část IV do přílohy A následovně:

7

UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.3 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.3.
UNEP/POPS/COP.4/17.
9
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.1.
10
UNEP/POPS/COP.4/17.
8
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Část IV
Hexabromdifenylether a heptabromdifenylether
1.
Smluvní strana může povolit recyklaci výrobků, které obsahují nebo
mohou obsahovat hexabromdifenylether a heptabromdifenylether, a použití a
konečné odstranění výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů, které
obsahují
nebo
mohou
obsahovat
hexabromdifenylether
a
heptabromdifenylether, za podmínky, že:
(a)
recyklace a konečné odstranění je prováděno způsobem šetrným
k životnímu prostředí a nevede k znovuzískávání hexabromdifenyletheru a
heptabromdifenyletheru za účelem jejich opětovného využívání;
(b)
smluvní strana podnikne náležité kroky k tomu, aby zabránila
vývozu výrobků, které obsahují množství/koncentrace hexabromdifenyletheru
a heptabromdifenyletheru překračující povolené limity pro prodej, používání,
dovoz nebo výrobu těchto výrobků na území dané smluvní strany; a
(c)
výjimku.

smluvní strana oznámila Sekretariátu svůj záměr využít tuto

2.
Na svém šestém řádném zasedání a následně na každém druhém
řádném zasedání Konference smluvních stran vyhodnotí pokrok, kterého
dosáhly smluvní strany při plnění hlavního cíle, kterým je odstranění
hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru obsažených ve výrobcích, a
přezkoumá potřebu pokračování této zvláštní výjimky. V každém případě tato
výjimka skončí svoji platnost nejpozději v roce 2030.
4.
Rozhodla změnit část I přílohy A Úmluvy vložením do poznámky (iv) za slova
„polychlorovaných bifenylů ve zboží používaném ve shodě s opatřeními části II“, čárku a
slova „a použití hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru ve shodě s opatřeními části
IV této přílohy“.
SC-4/15: Zařazení lindanu
Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik lindanu předložené Výborem pro hodnocení
perzistentních organických polutantů, 11
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit lindan do Přílohy A Úmluvy, 12
1.
rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam lindan se zvláštní
výjimkou pro použití lindanu jako farmaceutického přípravku druhé řady na ochranu lidského
zdraví proti vším a svrabu vložením následujícího řádku:
Chemická látka
lindan*
č. CAS: 58-89-9

Činnost
Výroba
Použití

Zvláštní výjimka
Žádná
Farmaceutický přípravek
druhé řady na ochranu
lidského zdraví proti vším a
svrabu

2.
žádá Sekretariát, aby spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací na
vypracování požadavků na podávání zpráv a na přezkoumání používání lindanu jako
11
12

UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4.
UNEP/POPS/COP.4/17.
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farmaceutického přípravku na ochranu lidského zdraví proti vším a svrabu, se zohledněním
závěrečného prohlášení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů
ve vyhodnocení rizik lindanu, a podal o této spolupráci zprávu Konferenci smluvních stran na
jejím pátém zasedání.
SC-4/16: Zařazení pentachlorbenzenu
Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika, dodatek k profilu rizika a vyhodnocení rizik pentachlorbenzenu
předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů, 13
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit pentachlorbenzen do Přílohy A Úmluvy bez zvláštních výjimek a do Přílohy
C Úmluvy, 14
1.
rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam bez zvláštních výjimek
pentachlorbenzen vložením následujícího řádku:
Chemická látka
pentachlorbenzen*
č. CAS: 608-93-5

Činnost
Výroba
Použití

Zvláštní výjimka
Žádná
Žádné

2.
rovněž rozhodla změnit část I Přílohy C zařazením pentachlorbenzenu
vložením pentachlorbenzenu (PeCB) (č. CAS: 608-93-5) do „chemické“ tabulky za
„polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)“ a vložením
„pentachlorbenzenu“ do prvního odstavce části II a části III Přílohy C za „polychlorované
dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany“.
SC-4/17:
Zařazení
perfluoroktansulfonové
perfluoroktansulfonylfluoridu

kyseliny,

jejích

solí

a

Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika, vyhodnocení rizik a dodatek k vyhodnocení rizik
perfluoroktansulfonátu předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických
polutantů, 15
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit perfluoroktansulfonovou kyselinu, její soli a perfluoroktansulfonylfluoridu
do Přílohy A nebo Přílohy B Úmluvy, 16
1.
rozhodla změnit část I Přílohy B Úmluvy a zařadit tam
perfluoroktansulfonovou kyselinu, její soli a perfluoroktansulfonylfluorid vložením
následujícího řádku s uvedenými přijatelnými účely a zvláštními výjimkami:

13

UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7, UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.5 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.2
UNEP/POPS/COP.4/17.
15
UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.5, UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.5 a UNEP/POPRC.4/15/Add.6.
16
UNEP/POPS/COP.4/17.
14
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Chemická látka

Činnost

Přijatelný účel nebo zvláštní
výjimka
Přijatelný účel:
V souladu s částí III této
přílohy pro výrobu jiných
chemických
sloučenin
určených
výhradně
pro
následně uvedená použití.
Výroba
pro
následně
uvedená použití.
Zvláštní výjimka:
Povolena smluvním stranám
uvedeným v registru.

perfluoroktansulfonová
Výroba
kyselina (č. CAS: 1763-231), její solia a perfluoroktansulfonylfluorid
(č. CAS: 307-35-7)
a

Například:
kalium-perfluoroktansulfonát
(č. CAS: 2795-39-3);
lithium-perfluoroktansulfonát
(č. CAS: 29457-72-5);

amoniumPoužití
perfluoroktansulfonát
(č. CAS: 29081-56-9);
diethanolaminperfluoroktansulfonát
(č.
CAS: 70225-14-8);
tetraethylamoniumperfluoroktansulfonát
(č. CAS: 56773-42-3);
didecyldimethylamoniumperfluoroktansulfonát
(č. CAS: 251099-16-8)

Přijatelný účel:
V souladu s částí III této
přílohy
pro
následné
přijatelné účely nebo jako
meziprodukt při výrobě
chemických
látek
pro
následné přijatelné účely:
• fotografické zobrazování
• fotorezistentní a
protiodrazové povlaky
pro polovodiče
• leptadla použitá při
výrobě polovodičů a
keramických filtrů
• hydraulické kapaliny
v letectví
• pokovování (tvrdé
pokovování) pouze
v uzavřeném systému
• určité zdravotnické
přístroje (jako vrstvy
kopolymeru ethylentetrafluorethylenu
(ETFE) a výroba
radiokontrastních ETFE,
diagnostická zařízení pro
in vitro vyšetření,
barevné filtry pro CCD)
• hasicí pěna
• návnady proti hmyzumravencům rodu Atta
spp. a Acromyrmex spp.
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Zvláštní výjimka:
Pro následná zvláštní užití
nebo jako meziprodukt ve
výrobě chemických látek
pro následná zvláštní užití:
• fotomasky při výrobě
polovodičů a displejů
z tekutých krystalů
(LCD)
• pokovování (tvrdé
pokovování)
• pokovování (dekorativní
pokovování)
• elektrické a elektronické
součástky některých
barevných tiskáren a
barevných kopírek
• insekticidy pro kontrolu
invazivních druhů
mravenců (Solenopsis
invicta) a termitů
• chemicky řízená těžba
ropy
• koberce
• kůže a oblečení
• textil a čalounění
• papír a obaly
• povlaky a aditiva do
povlaků
• guma a plasty
2.
rovněž rozhodla vytvořit novou část III přílohy B nazvanou
„Perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), její soli a perfluoroktansulfonylfluorid (PFOSF)“,
kde stojí:
Část III
Perfluoroktansulfonová kyselina, její soli a perfluoroktansulfonylfluorid
1.
Výroba a použití perfluoroktansulfonové kyseliny (PFOS), jejích solí a
perfluoroktansulfonylfluoridu (PFOSF) se ukončí všemi smluvními stranami, s
výjimkou smluvních stran, které oznámily sekretariátu svůj záměr vyrábět
a/nebo používat tyto látky pro přijatelné účely, jak je uvedeno v části I této
Přílohy. Tímto se zřizuje Registr přijatelných účelů, který je přístupný
veřejnosti. Registr přijatelných účelů je spravován sekretariátem. V případě, že
smluvní strana, která není uvedena v Registru, se rozhodne, že je pro ni použití
PFOS, jejích solí nebo PFOSF pro přijatelné účely uvedené v části I této
přílohy nezbytné, oznámí takovou skutečnost co nejdříve sekretariátu, aby
mohla být přidána bez odkladu do Registru.
2.
Smluvní strany, které vyrábějí a/nebo používají tyto chemické látky,
vezmou v potaz, kde je to vhodné, postupy poskytnuté v relevantních částech
obecných návodů týkajících se nejlepších dostupných technik a nejlepších
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postupů šetrných k životnímu prostředí (BAT/BEP) v části V Přílohy C
Úmluvy.
3.
Každé čtyři roky každá smluvní strana, která používá a/nebo vyrábí tyto
chemické látky, podá zprávu o dosaženém pokroku v odstraňování PFOS,
jejích solí a PFOSF, a postoupí informaci o takovém pokroku Konferenci
smluvních stran, a to podle a v rámci postupu podávání zpráv podle článku 15
Úmluvy.
4.
S cílem omezit a nakonec ukončit výrobu a/nebo používání těchto
chemických látek, Konference smluvních stran podpoří:
a)
každou smluvní stranu, která tyto chemické látky používá,
v činnostech vedoucích k zastavení jejich používání v případech, kdy
jsou dostupné alternativní látky nebo metody;
b)
každou smluvní stranu, která tyto chemické látky používá nebo
vyrábí, při vývoji a implementaci akčního plánu jako části
implementačního plánu specifikovaného v čl. 7 Úmluvy;
c)
smluvní strany, v rámci jejich možností, při podpoře výzkumu a
vývoje bezpečných alternativních chemických látek a nechemických
výrobků a procesů, metod a strategií pro smluvní strany používající tyto
látky, které odpovídají podmínkám jednotlivých stran. Faktory
podporované při zvažování možností nebo kombinací alternativ
zahrnují rizika pro lidské zdraví a dopady uplatnění takových alternativ
na životní prostředí.
5.
Konference smluvních stran vyhodnotí přetrvávající potřebu těchto
chemických látek pro různé přijatelné účely a zvláštní výjimky na základě
dostupných vědeckých, technických, ekonomických informací a informací
vztahujících se k životnímu prostředí, včetně:
a)

informace poskytnuté ve zprávách popsaných v odst. 3;

b)

informace o výrobě a použití těchto chemických látek;

c)
informace o dostupnosti, vhodnosti a zavádění alternativ pro
tyto chemické látky;
d)
informace o pokroku v budování kapacit zemí pro bezpečný
přechod k takovým alternativám.
6.
Vyhodnocení popsané v předchozím odstavci proběhne nejpozději do
roku 2015 a poté každé 4 roky, společně s pravidelným zasedáním Konference
smluvních stran.
7.
Kvůli náročnosti používání a velkému množství sektorů, ve kterých se
tyto chemické látky používají, se mohou vyskytnout i jiné aplikace těchto
chemických látek, kterých si státy v současnosti nejsou vědomy. Smluvní
strany, které zjistí jiné způsoby používání, by o tomto měly co nejdříve
informovat sekretariát.
8.
Smluvní strana může, na základě písemného oznámení sekretariátu,
kdykoli nechat stáhnout své jméno z Registru přijatelných účelů. Stažení
vstupuje v platnost dnem uvedeným v oznámení.
9.
Ustanovení poznámky (iii) části I Přílohy B se na tyto chemické látky
nevztahují.
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SC-4/18: Zařazení tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru
Konference smluvních stran,
zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik komerčního pentabromdifenyletheru
předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů, 17
vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických
polutantů zařadit tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether do Přílohy A Úmluvy, 18
1.
rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam tetrabromdifenylether a
pentabromdifenylether tak, jak jsou definovány ve druhém odstavci tohoto rozhodnutí, se
zvláštní výjimkou pro výrobky obsahující tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether
v souladu s ustanoveními části IV přílohy, vložením následujícího řádku:
Chemická látka
tetrabromdifenylether*
pentabromdifenylether*

Činnost
a Výroba
Použití

Přijatelný účel nebo zvláštní výjimka
Žádná
Výrobky v souladu s ustanoveními části IV této
přílohy

2.
Rovněž
rozhodla
vložit
definici
tetrabromdifenyletheru
pentabromdifenyletheru do nové části III přílohy A nazvané „Definice“ následovně:

a

Pro účely této přílohy:
„Tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether“ znamená 2,2´,4,4´tetrabromdifenylether (BDE-47, č. CAS: 40088-47-9), a 2,2´,4,4´,5pentabromdifenylether (BDE-99, č. CAS: 32534-81-9) a další tetra- a
pentabromdifenylethery přítomné v komerčním pentabromdifenyletheru.
3.

Rozhodla vložit novou část IV do přílohy A následovně:
Část IV
Tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether
1.
Smluvní strana může povolit recyklaci výrobků, které obsahují nebo
mohou obsahovat tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether, a použití a
konečné odstranění výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů, které
obsahují
nebo
mohou
obsahovat
tetrabromdifenylether
a
pentabromdifenylether, za podmínky, že:
(a)
recyklace a konečné odstranění je prováděno způsobem šetrným
k životnímu prostředí a nevede k znovuzískávání tetrabromdifenyletheru a
pentabromdifenyletheru za účelem jejich opětovného využívání;
(b)
smluvní strana nedovolí, aby tato výjimka vedla k vývozu
výrobků, které obsahují množství/koncentrace tetrabromdifenyletheru a
pentabromdifenyletheru překračující povolené limity pro prodej těchto výrobků
na území dané smluvní strany; a
(c)
výjimku.

smluvní strana oznámila Sekretariátu svůj záměr využít tuto

2.
Na svém šestém řádném zasedání a následně na každém druhém
řádném zasedání Konference smluvních stran vyhodnotí pokrok, kterého
dosáhly smluvní strany při plnění hlavního cíle, kterým je odstranění
tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru obsažených ve výrobcích, a
17
18

UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.1 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.1.
UNEP/POPS/COP.4/17.
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přezkoumá potřebu pokračování této zvláštní výjimky. V každém případě tato
výjimka skončí svoji platnost nejpozději v roce 2030.
4.
Rozhodla změnit část I přílohy A Úmluvy vložením do poznámky (iv) za slova
„polychlorovaných bifenylů ve zboží používaném ve shodě s opatřeními části II“, čárku a
slova „a použití tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru ve shodě s opatřeními části
IV této přílohy“.
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Reference: C.N524200.T REA FIES-4 (Depositary Notiflcation)

STOCKHOLM CONVENT1ON ON PERSISTENT ORGA
NIC POLLUTANTS
STOCKHOLM, 22 MAY 2001
AD0PTION OF A\1FNOME\TS TO ANNFIXES Á. B ÁD
C

The Secretary-General ofthe United Nations, acting In his capaci
ty as depositary,
communicates the following:

At its fourth mceting held In Geneva from 4 to 8 May 2009, the Confer
ence ofthe Parties to
the above Convention adopted arnendments to Annexes A, B
and C by decisions SC-4,10. 4/11, 4112,
3,113, 4/14, 4115. 4/16, 4/17 and 4118 to list the following chemic
als In the respective anneXes:

Dec,szon
SC-4/ 10

SC-4ĺ 11
SC-4!12
SC-4/ 13
SC-4/14
SC-4/15
SC-4/ 16
SC-4t1 7
SC4ĺ1 8

A mendincnt
Listing of alpha hexachlorocyclohexane
Listing of beta hexachlorocyclohexane

Listing ofchlordecone
Listing of hexabromobiphenyl
Listing ofhexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether
Listing oflindane
Listing of pentachlorobenzene
Listing ofperfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctan
e sulfonyl fluoride
Listing oftetrabromodiphenyl ether and pentabromodipheny ether
l

In accordancc with paragraphs 3(b) and 3(c) and paragraph 4 ofartic
le 22 ofthe Convention,
any Party that Is unable to accept an amendment to Annex A, B or
C shall so notiš the depositary, In
writing. within one year from the date ofcommunication by the deposi
tary ofthe adoption ofthe
amendnient. The depositary shall without delay notify all Parties of
any such notifkation received, A
Party may at any time withdraw a previous notitícation ofnonacceptanee In respect of any amendrnent
to Annex A, B or C, and the annex shall thercupon enter into force
for that Party subject to paragraph
3(c) ofarticle 22. On the expiry ofone year from the date ofthe comrn
unication by the depositary of

the adoption ofthe arnendmcnt to Annex A, B or C, the amend
ment shall enter into force for alt Parties
that have not submitted a notiflcation In accordance with the provisi
ons ofparagraph 3(b) ofarticle 22.
In accordance with paragraph 4 ofarticle 22, an amendment
to Annex A, B or C shall not enter
into force with respect to any Party that has made a deelaration with
respect to amendment to those
Annexes In accordance with paragraph 4 of article 25, In whwh case
any such amendment shall enter

Attention: Treatv Serviees of MinItrje of Foreign Affajrs and ofinter
national organizations eoncerned. Depositary
notiiwations are currently isucd In boLh hardcopy and eledronie
forrnat. Deposttarv notifications are made a\aibble
w the Pemianent Mkions to the Lnited Nations at the tóllowing emaiI
addrcss: rnissions(aunint. Such notíhcations
are aiso a ailahic In the United Nattons Treatv Collection on the Interne
t ar hop: treaties.nnorg. \%here intcrested
tndividuals can uhscrrbe to directl rcccwe depositarv notitkation
by e-mail throuih a new autornatedsubscrrption
service. Depositary noti0cations are asailable for pick-up by the
Permanent Missions n Room NL-3h0.
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SC-4/1O: Listing of alpha hexachloroeyclohexane
The Co,iference oj the Parties,
Having conridered the risk profile and risk management evaluation for alpha
hexachlorocyclohexane as transmitted by the Persistent Qrganic Pollutants Review Committee,

Taking note ofthe recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to
2
list alpha hexachlorocyclohexane in Annex A ofthe Convention,
Decides to amend part I of Annex A of the Cenvention to list alpha hexachlorocyclohexane
thereirt by inserting the follewing row:

TChemical

Activity
Production

Speeific eXemption
None

L

Use

Nene

Alpha heXachlorocycloheXanc*
CAS No: 319-84-6

SC-4111: Listing of beta hexachlorocyclohexane
The Conjerence ojlhe Parties,
Uaving cansidered the risk profile and risk management evaluation for beta
hexachlorocyclohexane transmitted by the Persistent Organie Pollutants Review Ceminittee
Taking noe ofthe recommendation by the Persistent Orpanic Pollutants Review Committee to
list beta hexachloroyclohexane iii Annex A of the Convention,
Decidet to amend part I ofAnnex A ofthe Convention to list beta hexachlorocyclohexane
therein by inserting the following row:
Chemical
Beta hexachloroeyclohexane
CAS No: 319-85-7

j
I

Activity
Production

Specific eXemption
Nene

tse

Nene

SC-4/12: Listing of chlerdecone
The Conference ojthe Parries,
Having considered the risk profile and risk manaement evaluation for chlordecone transmitted
by the Persistent Qrganic Pollutants Review Committee,
Taking fete ofthe recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to
list chlordeeone in Annex A ofthe Convention without specitk eXemptions,
6
Decide.s to amend part I ofAnnex A ofthe Converition to list chlordeconc therein without
specific exemptions by iaserting the following row:

Chemical
Chlordecone*
CAS No: 143-50-O

I
2
3
4
5
6

Activity
Production

Use

J

Specii
Nene
Nene

UNEPJPQPSIPOPRC3120/Add.8 and UNEPJPQPSIPOPRC4/ I 5IAdcL3.
UNEPÍPOPSICOP.4/I 7.
UNEP/POPSJPOPRC3i2O/Ádd.9 and UNEP/PQPSJPOPRCA/l SIAddA.
UNEPtPOPSICOP4/l 7
UNEP/PQPSJPOPRC.3/2OÍAdd. 10 and tJNEPIPQPSJPQPRC3t20/Add2.
UNEPIPOPS/COP4/l 7.

ernption

SC-4113: Listing of hexabromobiphenyl
The Conjerence oj the Parries,
Having considered the risk profile and risk management evaluation for hexabromobiphenyl
7
transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,
Taking note ofthe recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to
list hexabromobiphenyl in Annex A ofthe Convention without speciflc eXemption,
8
without

Decides to arnend part I of Annex A of the Convention to list hexabromobiphenyl therein
specific eXemptions by inserting the row below:

Chcmical
l1eXabromobipheny1*
CAS No: 36355-01-8

Activity
Production

Specific eXemption
Nene

Use

None

SC-4114: Listing of hexabromodiphenyl ether and
heptabromodiphenyl ether
The Conference oj the Parties,
Having considered the risk profile and risk management evaluation for commercial
octabromodiphenyl ether ransmitted by the Persistent Organic Po[lutants Review Committee,
9
Taking note ofthe recommendation by the Persistent Organic Poilutants Review Committee to
list hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether in Annex A ofthe Convention,‘°
1.
Decides to amend partl ofAnnex A ofthe Convention to list therein
hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, as deflned in paragraph 2 of the present
decision, with a spccific cXemption for articles containing hexabromodiphcnyl ether and
heptabromodiphenyl ether iii accordance with the provisions of part IV ofthe Annex, as follows:
Chemical
odiphenyl ethcr* and
heptabromodiphenyl ether*

Activity
Production

Speeiflc exemption
Nene
in accordance with provisions of
part IV ofthis Annex

2.
Aiso decides to insert a definition for hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl
ether in a new part Hl ofAnnex A called Definitions“ as follows:

Forthe purpose ofthis Annex:
“Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether“ mean
2,2‘,4,4‘,5,5‘-hexabromodiphenyl ether (BDE-153, CAS No: 68631-492), 2,2,4,4‘,5,6‘-hexabromodiphenyl ether (B DE- 154, CAS No: 20712215-4), 2,2‘,3,3‘,4,5‘,6 heptabromodiphenyl ether (BDE-175, CAS No:
446255-22-7), 2,2‘,3,4,4‘,5‘,6-heptabromodiphertyl ether (BDE-1 83, CAS
No: 207122-16-5) and other hexa- and heptabromodiphenyl ethers
present In commercial octabromodiphenyí ether,
3,

7

Decide.s to insert a new part IV iii Annex A as follows:

LNEPJPOPSJPOPRC.2J17!Add.3 and UNEP/POPSPOPRC.3/20/Add.3.

8

(JNEF/POPSJCOP.4/l 7.

9
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UNEPJPOPSÍPOPRC.3!20/Add.6 and UNEP/POPS/POPRC.4/t5/Add.l.
LNEP‘POPSJCOP.4/17.

3

Part IV
Ilezabromodiphenyt ether and heptabromodlphenyl ether
1.
A Party may allow recycling of articles that contain ar may
contaín hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, and the
use and final disposal ofarticles manufactured fram recycled materials
that contain ar may contain hesabromodiphenyl ether and
heptabromodiphenyl ether, provided that:
The recycling and final disposal Is carried out In an
(a)
environmentaily sound manner and does not lead to recovery of
heXabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether far the purpose
oftheir reuse;
(b)
The Party takes steps to prevent eXports ať such articles
that contam levels/concentrations of hexabromodiphenyl ether and
heptabromodiphenyl ether exceeding those permitted far the sale, use,
import ar manufacture ať thase articles within territory ať the Party: and
The Party has notited the Secretariat ať its Lntention to
(c)
make use of this etemption.
At lis sixth ordinary meeting and at every second ordinary
2.
meeting thereafer the Conference ofthe Parties shall evaluate the
progress that Parties have made towards achieving their ultimatc
objective ať elirnination ofhexabromodiphenyl ether and
heptabromodiphenyl ether contarned In articles and review the continued
need far this specific exemption. This specific eXemption shaH in any
case eXpirc at the latest in 2030.

Decides to amend part I ofAnnex A ofthe Convention by inserting In flate (Iv), after the
4.
words “polychlonnated bipheriyls In articles in use In accordance with the provisions of Part 1ľ‘, a
camma and the words “and the use of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether In
accordance with the provisions of Part IV afthis Artnex“.

SC-4/15: Listing ofHndane
The Conference ofthe Pardes,
Having considered the risk proflle and risk management evaluation for lindane transmitted by
the Persistent Organic Pollutants Review Committee,
Taking nore ať the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committce to
2
list lindane in Annex A ať the Convention,
Decides to amend part I of Annez A ať the Conventian to list lindane therein with a
1.
speciflc eXemption for the use of lmdane as a human health pharmaceutical for the control of head lice
and scabies as second line treatment by inserting the following raw:
Chemical
Lindane*
CAS No: 58-89-9

yy____
Production

Use

Specific eXemption
Nane
Human health pharmaceutical tar
control ofhead líce and scabies as
second line treatment

Requesls the Secretariat ta cooperate with the World Health Organization In developing
2.
reporting and rcviewing requirements for the use ať lindane as a human health pharrnaceutical for the
cantrol afhead líce and scabies, taking into consideration the concluding statement In the Persistent
Orgamc Pollutants Review Committee‘s risk management evaluation on lindane, and to report on that
cooperation ta the Conference af the Parties at its fiflh meeting.

II
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4

IJNEPfPOPSPOPRC.2JI 7;Add.4 and UNEPJPOPSIPOPRC.3í20/Add.4.
UNEPJPOPS/COP4‘17.

SC-4116: Listing of pentachlorebenzene
The Coijerence vf the Parties,
Having considered the risk profile, addendum to tbc risk profile and risk management
evaluanon for pentachlorobenzcne transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review
Conmittee,

Taking nole of the recomniendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to
list pentachlorobcnzene In Armex A of the Convention without specitic exemptions and In Annex C of
the Convention,‘
4
Decides to amend part I ofAnnex A of tbc Convention to list pentachlorobenzene
1.
therein without specific eXemptions by inserting the following row:
mical
Pentachlorobenzene*
CAS No: 608-93-5

Activity
Production

Speciflc eXemption
None

Use

None

2.
Aiso decidej ta amend partl ofAnnex C ofthe Convention to list pentachlorobenzene
therein by inserting pentachiorobenzene (PeCB) (CAS No: 608-93-5) m the “Cheniicaľ‘ table after
Polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofurans (PCDD/PCDF)“ and by inserting
“pentachlorobenzene“ into the first paragraph of part II and part II! ofAnnex C afkr “Polychlorinated
dibcnzo-p-dioxin and dibenzofurans“.

SC-4117: Listing of perfluorooctane sulfonic acid, its salts and
perfluorooctane sulfonyl fluoride
The Conference vfthe Portier,

Having cwzsidered the risk profile, risk management evaluation and addendum to the risk
management evaluation for perfluorooctane sulfonate transmitted by the Persistent Organic Pollutants
15
Review Committee,
Taking note of the rccommendation by tbc Persisterit Organic Pollutants Review Committee to
list perfluorooctane sulfonic acid, ks salts and perfluorooctane suifonyl fluoride in Annex A or Annex B
ofthe Convention,
1.
Decides to amend partl ofAnnex B ofthe Convention to list perfluorooctane sulfonic
acid, ks salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride tberein by inserting the following iow, with the
acceptable purposes and specilic eXemptions spccified In the row:

13
UNEPfPOPSJPOPRC,3;2OíMcL7, UNEPfPOPSFOPRC.4It5/Adď5 and
UEPfPOPS,‘POPRC.4ít5tAdd.2.
14
UNEPIPOPS/COPA/t 7.
IJNEP!POPRC2Jl7ťAdd.5, UNEP/POPRC.3/20/Add.5 and UNEP/POPRC.4/1 5/Adď6.
5
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UNEPPOPSJCOP.4/l 7.
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Cbemkai

ActiIty

Aeceptble purpose ar speeiflc eiemptloa

Pcrtluoraoctane sulfarsic
acid (CAS No: 1763-23l) itssa1tsand
perfluoroactane sulfanyl
fluoride

Productian

Acceptabie purpoae;
In accordance with part liloť this Annes, production ať other
chemicals to ba osad sokly for the uses below. Production fór uses
listad below.

(CAS No: 301357)

For exampie: potassium
perfiuoroactane sulfonate
(CAS no. 2795-39-3);
lithium parfluoraoctane
sulfonate (CAS no, 2945772-5); ammonium
pertluorosulfanate (CAS
no. 29081-56-9);
diathanalammonium
perfluorooctane su]fonate
(CAS no. 70225-148);
tetraethylammonium
perfluorooctane sulfonate
(CAS no, 56773-42-3);
didecyldimethylammoniu
m perfiuorooctane
sulfonaie (CAS no.
251099-16-8)

Speaifk esemptlon:
As aliowed for Parties listed iss the Register.
Use

Aceeptable purpose;
In accordance with part III of tIna Annex for the foliowing
acceptabíepurposes, ar as an intermediate iss the production ať
chemicals with the fol!owing acceptable purposes:
• Photo-imaging
• Phota-resist and anti-reflective coatings for semi-conductors
• Etching agent for campound semi-conductars and ceramic fiiters
• Aviation hydraulic fluida
• Metal plating (han! metal plating) only In ciosed-loop systems

• Certain medica] devices (such as ethylene tetrafluoroethykne
copolymer (ETFE) Iayers and radio-opaque ETFE production,
in-vitro diagnostic medica] devices, and CC!) colour filters)
• Fire-fightissg foam
lnsect baits for control of Ieaf-curting anta fram kta spp. and
Acromyrmar spp.
-

Speaiflc ezemption:
For the followingspeciflc uses, ar as ass inlermedíate in the
production ofchemicals wlth the following speciflc uses:
• Photo maska In the semíconductor and Iiquid crystal display (LCD)
industries
• Metal plating (hard metal plating)
• Metal plating (decorative plating)
• Electric and electronic parta far same colour printera and colour
copy machines
• lnsacticides for control of red imported fire anta and termites
• Chemically driven au pmduction
• Carpeta
• Leather and apparel
• Textiles and upholstery

• Papat and packaging
• Coatings and caating additives
• Rubber and plastics

Aisa decides to create a new part III in Annex B called ‘?erf)uorooctane sulfonic acid
2.
(PFOS), its salta, and perfluorooctane sulfony! fluoride (PFOSFy‘, which reada:

6

Part III
Perfhiorooetane sulfonk acld its salta
and perfluorootane sulfony! fluoride
L
The production and use ofpertluorooctane su!fonic acid
(PFOS), its salts and perfluorooctane sulfony! fluoride (PFOSF) shall be
eiiminated by au Parties except as provided In part I ofthis Annex for
Parties that baye notifed the Secretariat of their intention to producc
and/or use diem for acceptabie purposes. A Register ofAcceptable
Purposes is hereby established and shall be available to the public. The
Secretariat shall niaintain the Register ofAcceptable Purposes. In the
event that a Party not list«! in the Register determines that it requires
the use of PFOS, ks salta or PFOSF for the acceptable purposes list«! In
part I of dila Annex it aha!! notify the Secretariat as soon as possible In
order to have its name add«! fcirthwith to the Register.

2.
Parties that produce and/or use these chemicals sliaIl take into
account, as appropriate, guidance such as that gíven iii the relevant parta
ofthe general guidance on beat available techniques and beat
eavironmental practices given In part V ofAnnex C ofthe Convention.
3
Every four years, each Party that uses and/or produces these
chemicals shall report on progress made to eliminate PFOS, its salta and
PFOSF and submit mformation on such progress to the Conference of
the Parties pursuant to and in the process ofreporting jinder Articie 15 of
the Convention.
4.
Witti the goal of reducing and ultimately eliminating the
production and/or use of these chemicals, the Conference of the Parties
aha!! encourage:
(a)
Each Party using these cheniicals to take action to phase
out uses wben suitable alternatives substances or methoda are available;
Each Party using and/or producing these chemicals to
(b)
develop and impiement an action pian as part ofthe implementation plan
spccified in Articlc 7 ofthe Convention;
(c)
The Parties, wjthin thdr capabilities, to promote research
on and deveiopment of safe alternative chemical and non-chemical
products and processes, methoda and strategies for Parties using these
chemicals, relevant to tbc conditions ofthose Parties, Factors to bc
promoted when considering aiternatives or combinations ofalternatives
shall include the human heaith risks and environmental implications of
such altematives.
5.
The Conference ofthe Parties shali evaluate the continucd need
for tbese chemicals for the various acceptable purposes and specitic
eXemptions on the basla of available scientiüc, technical, environmental
and economic information, including:
(a
paragraph 3;

lnformation provided In the reports described In

(b)
chemicals;

lnformation on the production and use ofthese

(c)
fnformation on the availability, suítabilíty and
implementatioa of alternatives to these chemicals;
(d)
Inforrnation on progress iii building the capacity Of
countries to transfer safely to reliance on such alternatives.
6.
The eyaluation referred to In the preceding paragraph shall take
place no later than In 2015 and every four years thereater, in
conjunction with a regular meeting of the Conference ofthe Parties
7.
Due to the comp!cxity of the use and the many sectors of society
involved in the use of these chemicals, there might be other uses of these
chemicala of which countries are not presently aware. Parties which

7

become aware of other uses are encouraged to inform the Secretariat as
soon as possible.
8.
A Party may, at any time, withdraw its naine from the Register of
acceptable purposes opon itten notitlcation to the Secretariat. The
withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.
9.
The provisions ofnote (iii) of part I ofAnnex 13 shall not apply
to these chemicals,

SC-4118: Listing of tetrabromodiphenyl ether and
peatabromodiphenyl ether
The Conjerence ojthe Paržies,
Having coaridered the risk profHe and risk management evaluation for commercial
7
pentabromodiphenyl ether transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,‘
Taking nože of the recornmendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to
list tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyí ether in Annex A ofthe Convention,
I.
Decides to amend part I ofAnnex A ofthe Convention by listing therein
tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether, as detined in paragraph 2 ofthe present
decision, witti a specitic eXemption for articles containing tetrabromodiphenyl ether and
pentabromodiphenyl ether in aecordarice with the provisions of part 1V ofthe Annex, by inserting the
followmg row:

I Chemical
ether* and
I Tetrabromodiphenyl
pentabromodiphenyl ether*

Activity
Produetion

I

Speciflc eXemption
None

Use

j
J

Artieles in accordance witti the
provisions of Part IV ofthis
Annex

2.
Aiso decides to insert a deflnition for tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl
ether in a new part III ofAnnex A called Det1nitions“ as follows:

For the purpose ofthis AnneX:
“Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether“ means
2,2‘,4,4‘-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47, CAS No: 40088-47-9) and
2,2‘,4,4‘,5-pentabromodiphenyl ether (BDE-99, CAS No: 32534-81-9)
and other tetra- and pentabromodiphenyl ethers present in commercial
pentabromodiphenyt ether.
3.

Decides to insert a new part IV to Annex A as follows:
Part IV
Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether
1.
A Party may allow recycling of articles that contain or may
contain tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether, and the
use and final disposal of articles manufactured from recycled materials
that contain or may contain tetrabromodiphenyl ether and
pentabromodiphenyí ether, provided that:
(a)
The recycling and final disposal is carried out in an
environmentally sound manner and does not lead to recovery of
tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether for the purpose
of their reuse;
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UNEP/POPS/POPRC211 7/Add. 1 and IJNEPIPOPSJPQPRC,3/20/Add. 1.
UNEP/POPS/COR4/l 7.

J

(b)
The Party does not allow this eXemption to lead to the
export of articles containing 1evels/oncentrations of tetrabromodiphenyl
ether and pentabromodiphertyl ether that exceed those permÍtted to be
sold within the territory ofthe Party; and
The Party has notifed the Serretariat Of its intention to
(c)
make use ofthis exemption.
2.
At its siXth ordinary meeting and at every second ordinary
meeting thereafter the Conference ofthe Partie shall evaluate the
progress Parties made towards achieving thdr ukimate objective of
elimination of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether
contamed In articles and review the continued need for this specific
eXemption. This specifc exemption sluli in any case eXpire at the !atest
Ln 2030.
4.
Decides to amend part 1 ofAnnex A ofthe Convention by inserting in note (iv), after
the words “polych]orinated biphenyls in articles in use Ln accordance witti the provisions
of Part 1ľ‘, a
conima and the words “and the use oftetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl
ether in
accordance with the provisions of Part IV ofthis Anncx“.
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