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Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta
konventsiooni raskemetallide protokoll

Vastu võetud 24.06.1998

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli 2012. aasta
muudatused[Raskmetallide 1998. aasta protokolli III lisa muutmine, otsus 2012/6]

 

Protokolliosalised,

olles otsustanudrakendada piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni;

tundes muretselle üle, et mõnede raskmetallide heitkogused levivad üle riigipiiride ja võivad kahjustada
keskkonna ja majanduse seisukohast olulisi ökosüsteeme ning avaldada kahjulikku mõju inimeste tervisele;

pidades silmas, et põletusprotsessid ja tööstuslikud tootmisprotsessid on raskmetallide inimtekkeliste
heitkoguste õhku sattumise peamised saasteallikad;

tunnistades, et raskmetallid on maapõue looduslik koostisosa ja et mitmed raskmetallid teatud olekus ja
mõõdukas koguses on elusloodusele vajalikud;

võttes arvesseolemasolevaid teadus- ja tehnilisi andmeid raskmetallide heitkoguste, geokeemiliste protsesside
ja atmosfääris edasikandumise kohta, nende mõju kohta inimese tervisele ja keskkonnale ning raskmetallide
heitkoguste vähendamise viiside ja maksumuse kohta;

olles teadlikud, et raskmetallide õhku sattumisest põhjustatud õhusaaste vähendamiseks on välja töötatud
asjaomased võtted ja saaste ohjamise viisid;

tõdedes, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) tegevuspiirkonda
jäävate riikide majanduslik olukord on erinev ja et mõne riigi majandus on siirdejärgus;

olles kindlalt otsustanudvõtta kasutusele meetmeid mõnede raskmetallide ja nende ühendite heitkoguste tekke
ennetamiseks, vältimiseks või vähendamiseks, kohaldades ettevaatuspõhimõtet, mis on määratletud Rio de
Janeiro keskkonna- ja arengukonverentsil vastuvõetud deklaratsiooni viieteistkümnendas põhimõttes;

veel kord kinnitades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete
kohaselt on riikidel suveräänne õigus kasutada oma ressursse vastavalt oma keskkonna- ja arengupoliitikale ning
kohustus tagada, et nende jurisdiktsiooni või kontrolli all toimuv tegevus ei kahjustaks teiste riikide keskkonda
ega riikide jurisdiktsiooni alt välja jäävate piirkondade keskkonda;

pidades meeles, et raskmetallide heitkoguste vähendamiseks võetud meetmed aitavad kaasa ka keskkonna
ja inimese tervise kaitsmisele väljaspool Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni
piirkonda asuvatel aladel, kaasa arvatud Arktikas ja rahvusvahelistes vetes;

märkides, et mõnede raskmetallide heitkoguste vähendamine võib aidata kaasa ka teiste saasteainete heitkoguste
vähendamisele;

olles teadlikud, et mõnede raskmetallide heitkoguste kontrolli all hoidmiseks ja nende vähendamiseks tuleb
rakendada tõhusamaid abinõusid ning heitmete mõju uurimused võivad olla edasise tegevuse aluseks;
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märkideserasektori ja vabaühenduste suurt panust raskmetallide mõju alaste teadmiste avardamise, heitkoguste
vähendamise võimalike alternatiivsete võimaluste leidmise ja viiside väljatöötamise ning rakendamise vallas;

pidades silmasraskmetallide vähendamisega seotud tegevust riigi tasandil ja rahvusvahelistel foorumitel,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

Protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. Konventsioon– 1979. aasta 13. novembril Genfis vastu võetud piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon.

2. EMEP (the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air
Pollutants in Europe)– piiriülese õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogramm.

3. Täitevorgan– konventsiooni täitevorgan, mis on asutatud konventsiooni artikli 10 lõike 1 kohaselt.

4. Komisjon– Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjon.

5. Protokolliosalised– selle protokolli osalised, juhul kui kontekstist ei tulene teisiti.

6. EMEPi geograafiline rakendusala– piirkond, mis on kindlaks määratud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979.
aasta konventsiooni piiriüleste õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP)
pikaajalise finantseerimise 1984. aasta 28. septembri Genfi protokolli artikli 1 lõikes 4.

7. Raskmetallid– sellised püsivad metallid ja mõnel juhul poolmetallid, mille tihedus on suurem kui
4,5 g cm3kohta, ning nende ühendid.

8. Heitkogus– punkt- või hajareostusallikast õhku paisatud saasteaine kogus.

9. Paikne saasteallikas– paikne ehitis, rajatis, mehhanism või seade, mis otseselt või kaudselt põhjustab või võib
põhjustada I lisa nimekirja kantud raskmetallide heitkoguste sattumist õhku.

10. Uus paikne saasteallikas– paikne saasteallikas, mille ehitamist või olulist ümberkorraldamist alustatakse
kaks või enam aastat i) pärast selle protokolli jõustumist või ii) pärast I, II lisas selliste muudatuste tegemist,
mis sätestavad selle protokolli kehtivuse kõnesoleva paikse saasteallika suhtes. Seda, kas ümberkorraldus on
piisav või mitte, otsustab pädev riigiasutus, võttes arvesse sellist faktorit nagu ümberkorralduste kasulikkus
keskkonnale.

11.  Suurte paiksete saasteallikate kategooria– paiksete saasteallikate kategooria, mis on kantud II lisasse ja
mis põhjustab mõne I lisasse kantud raskmetalli osas vähemalt 1% protokolliosalise paiksetest saasteallikatest
pärinevast summaarsest heitkogusest I lisa kohaselt määratud baasaastal.

Artikkel 2. Eesmärk

Protokolli eesmärk on vähendada inimtegevuse tagajärjel tekkinud raskmetallide heitkoguseid, mis levivad üle
riigipiiride ning tõenäoliselt avaldavad märkimisväärset kahjulikku mõju inimese tervisele või keskkonnale.

Artikkel 3. Põhikohustused

1. Kõik protokolliosalised vähendavad kõigi I lisas nimetatud raskmetallide aastaseid heitkoguseid, võrreldes
I lisa kohaselt määratud baasaasta heitkoguste tasemega, võttes tõhusaid ja selles olukorras sobivaid meetmeid.

2. Kõik protokolliosalised võtavad IV lisas esitatud ajagraafikust kinni pidades kasutusele:
a) parima võimaliku tehnika (arvestades III lisa) suurte paiksete saasteallikate kategooria igas uues paikses
saasteallikas, mille jaoks III lisas on nimetatud parim võimalik tehnika;
b) V lisas esitatud piirväärtused suurte paiksete saasteallikate kategooria iga uue paikse saasteallika suhtes.
Alternatiivse võimalusena võivad protokolliosalised rakendada teisi heitkoguste vähendamise strateegiaid, mille
abil saavutatakse samaväärne tulemus;
c) parima võimaliku tehnika (arvestades III lisa) suurte paiksete saasteallikate kategooria igas olemasolevas
paikses saasteallikas, mille jaoks III lisas on nimetatud parim võimalik tehnika. Alternatiivse võimalusena
võivad protokolliosalised rakendada teisi heitkoguste vähendamise strateegiaid, mille abil saavutatakse
samaväärne tulemus;
d) V lisas esitatud piirväärtused suurte paiksete saasteallikate kategooria iga olemasoleva paikse saasteallika
suhtes niivõrd, kui see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas. Alternatiivse võimalusena võivad
protokolliosalised rakendada teisi heitkoguste vähendamise strateegiaid, mille abil saavutatakse samaväärne
tulemus.

3. Kõik protokolliosalised võtavad vastavalt VI lisas esitatud ajagraafikule ja tingimustele meetmeid toodete
kontrolli tõhustamiseks.
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4. Kõik protokolliosalised võiksid VII lisast lähtudes kaaluda täiendavate tootehaldusmeetmete võtmist.

5. Kõik protokolliosalised töötavad välja I lisasse kantud raskmetallide heitkoguste registri ja peavad seda. Need
protokolliosalised, kes jäävad geograafiliselt EMEPi tegevuspiirkonda, peaksid miinimumnõudena rakendama
EMEPi juhtivorgani väljatöötatud metoodikaid, ning need protokolliosalised, kes jäävad sellest piirkonnast
väljapoole, peaksid kasutama juhistena täitevorgani tööplaani alusel väljatöötatud metoodikaid.

6. Protokolliosalised, kes pärast selle artikli lõigete 2 ja 3 rakendamist ei suuda täita lõikes 1 sätestatud nõudmisi
mõne I lisasse kantud raskmetalli suhtes, vabastatakse lõikes 1 nimetatud kohustusest selle raskmetalli suhtes.

7. Protokolliosalised, kelle territooriumi üldpindala on suurem kui 6 000 000 km2, vabastatakse lõike 2
punktides b, c ja d sätestatud kohustustest juhul, kui nad näitavad, et hiljemalt kaheksa aasta möödumisel
pärast protokolli jõustumist on nad vähendanud II lisas nimetatud saasteallikakategooriatest väljapaisatavate
kõigi I lisa nimekirja kantud raskmetallide aastast heitkogust vähemalt 50%, võrreldes nende kategooriate
heitkogustega I lisa alusel määratud baasaastal. Protokolliosalised, kes soovivad oma tegevust arendada selle
lõike kohaselt, teatavad sellest protokollile alla kirjutades või sellega ühinedes.

Artikkel 4. Teabe ja tehnoloogia vahetamine

1. Vastavalt oma seadustele, määrustele ja praktikale aitavad protokolliosalised kaasa raskmetallide heitkoguste
vähendamise tehnoloogiate vahetamisele, sealhulgas vahetustele, mis ergutavad tootehaldusmeetmete
arendamist ja parima võimaliku tehnika kasutuselevõttu, pöörates erilist tähelepanu:
a) olemasolevate tehnoloogiate vahetamisele kommertsalustel;
b) otsesidemetele ja koostööle tööstuses, sealhulgas ühisettevõtetele;
c) informatsiooni- ja kogemustevahetusele;
d) tehnilise abi andmisele.

2. Protokolliosalised loovad lõikes 1 märgitud tegevuse arendamiseks soodsad tingimused sel viisil, et
arendavad koostööd ning kontakte sobivate organisatsioonide ning era- ja riigisektori esindajatega, kes võivad
osutada projekteerimis- ja inseneriteenuseid, varustada vajalike seadmetega ning anda finantsabi.

Artikkel 5. Poliitika, strateegiad, programmid, meetmed ja teave

1. Kõik protokolliosalised töötavad põhjendamatu viivituseta välja protokollist tulenevate kohustuste täitmise
strateegia, poliitika ja programmid.

2. Protokolliosalised võivad lisaks eelnevale:
a) rakendada majandushoobasid, et soodustada raskmetallide heitkoguste vähendamist majanduslikult
otstarbekal viisil;
b) töötada välja valitsuse ja tööstuse vahelisi lepinguid ning vabatahtlikke kokkuleppeid;
c) soodustada ressursside ja tooraine otstarbekamat kasutamist;
d) soodustada vähem saastavate energiaallikate kasutuselevõttu;
e) võtta meetmeid vähem saastava transpordisüsteemi väljaarendamiseks;
f) võtta meetmeid, et järk-järgult kasutusest kõrvaldada mõnede raskmetallide heitkoguseid põhjustavad
tootmisprotsessid, mida on võimalik asendada tööstuslikus mastaabis kasutatavate alternatiivsete
tehnoloogiatega;
g) võtta meetmeid saastamise vältimist ja vähendamist soodustavate puhtamate tootmisprotsesside
väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

3. Protokolliosalised võivad rakendada rangemaid abinõusid kui protokollis on sätestatud.

Artikkel 6. Uurimis- ja arendustegevus ning seire

Protokolliosalised soodustavad uurimis- ja arendamistööd, seiret ja koostööd (pöörates põhitähelepanu I lisasse
kantud raskmetallidele), mis on seotud muu hulgas:
a) heitkoguste, nende kauglevi, sadestustasemete ning nende modelleerimisega; elusas ja eluta keskkonnas
leiduvate raskmetallide tasemetega, vastavate metoodikate ühtlustamise korra väljatöötamisega;
b) saasteainete levikuteede ja tüüpökosüsteemides sisaldumise kindlaksmääramisega;
c) saasteainete mõjuga inimese tervisele ja keskkonnale, sealhulgas selle mõju kvantitatiivse hinnanguga;
d) parima võimaliku tehnika ja praktika rakendamisega ning meetoditega, mida protokolliosalised heitkoguste
vähendamiseks kasutavad või välja töötavad;
e) üht või mitut raskmetalli sisaldavate toodete ja jäätmete kogumise, ringlussevõtu ja vajaduse korral
kõrvaldamisega;
f) metoodikatega, kus alternatiivsete vähendamisstrateegiate hindamisel võetakse arvesse ka sotsiaalseid ja
majandustegureid;
g) mõjul põhineva lähenemisviisiga, kus vajalikku informatsiooni, sealhulgas selle lõike punktide a–
f rakendamisel saadud informatsiooni keskkonnas mõõdetud või modelleeritud raskmetallide tasemete,
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saasteainete levikuteede ning inimese tervisele ja keskkonnale avaldatava mõju kohta, kasutatakse tulevaste
optimeeritud, majanduslikke ja tehnoloogilisi aspekte arvestavate vähendamisstrateegiate formuleerimiseks;
h) raskmetallide asemel alternatiivsete ainete kasutamisega VI ja VII lisas märgitud toodetes;
i) informatsiooni kogumisega toodetes leiduvate raskmetallide tasemete kohta, raskmetallide heitmete õhku
sattumise tõenäosuse kohta nende toodete tootmise, töötlemise, turustamise, kasutamise ja kõrvaldamise ajal
ning selliste heitkoguste vähendamise viiside kohta.

Artikkel 7. Aruandlus

1. Arvestades riigi õigusakte, mis käsitlevad ärialase teabe konfidentsiaalsust:
a) edastab iga protokolliosaline komisjoni täitevsekretäri kaudu täitevorganile regulaarselt, nagu
protokolliosalised täitevorganis kokku lepivad, protokolli sätete täitmiseks rakendatud abinõude aruande,
b) iga EMEPi geograafilisel rakendusalal asuv protokolliosaline edastab komisjoni täitevsekretäri kaudu
EMEPile regulaarselt, nagu EMEPi juhtivorgan on kindlaks määranud ja protokolliosalised täitevorgani
istungjärgul heaks kiitnud, I lisasse kantud raskmetallide heitkoguste tasemete alast informatsiooni,
kasutades miinimumvariandina EMEPi juhtivorgani täpsustatud ajalist ja ruumilist jaotust ning metoodikaid.
Protokolliosalised, kes jäävad geograafiliselt väljapoole EMEPi tegevuspiirkonda, edastavad täitevorganile
analoogset informatsiooni vastava nõude saamise korral. Lisaks eelnevale koguvad ja edastavad
protokolliosalised vastavalt vajadusele olulist informatsiooni ka teiste raskmetallide heitkoguste kohta, võttes
arvesse EMEPi juhtivorgani ja täitevorgani juhiseid metoodikate ning ajalise ja ruumilise jaotuse kohta.

2. Selle artikli lõike 1 punktis a nõutud informatsioon edastatakse vastavuses aruandluse sisu ja vormi käsitleva
otsusega, mille protokolliosalised täitevorgani istungjärgul vastu võtavad. Selle otsuse nõuded vaadatakse
vajaduse korral uuesti läbi, et määrata kindlaks aruande sisu ja vormi täiendavad lisanõuded.

3. EMEP edastab informatsiooni raskmetallide heitmete kauglevi ja sadestumise kohta aegsasti enne täitevorgani
iga-aastast istungjärku.

Artikkel 8. Arvutused

EMEP esitab aegsasti enne täitevorgani iga-aastast istungjärku täitevorganile EMEPi geograafilisel rakendusalal
raskmetallide heitkoguste riigipiire ületavate voogude ja sadestumise arvutused, mis on tehtud asjakohaseid
mudeleid ja mõõtmisi kasutades. EMEPi geograafiliselt rakendusalalt väljapoole jäävatel aladel kasutatakse seal
asuvate konventsiooniosaliste tegelikele tingimustele sobivaid mudeleid.

Artikkel 9. Kohustuste täitmine

Protokolliosaliste protokollist tulenevate kohustuste täitmist kontrollitakse regulaarselt. Asjakohaseid ülevaateid
koostab täitevorgani 15. istungjärgu otsusega nr 1997/2 asutatud rakenduskomitee, kes teeb täitevorgani
koosolekul ka sellekohaseid ettekandeid, lähtudes eespool nimetatud otsuse lisast ning kõigist selle lisa
muudatustest.

Artikkel 10. Aruannete läbivaatamine täitevorgani koosolekutel

1. Protokolliosalised vaatavad konventsiooni artikli 10 lõike 2 punkti a alusel täitevorgani istungjärgul läbi
konventsiooniosaliste, EMEPi ja teiste allstruktuuride esitatud informatsiooni ning käesoleva protokolli
artiklis 9 märgitud rakenduskomitee aruanded.

2. Protokolliosalised kontrollivad täitevorgani istungjärkudel, millised on edusammud protokollis märgitud
kohustuste täitmisel.

3. Protokolliosalised vaatavad täitevorgani istungjärkudel uuesti läbi, kas protokollis märgitud kohustused on
piisavad ja tõhusad.
a) Seejuures võetakse arvesse parimat olemasolevat raskmetalliheitmete sadestumise mõju alast teaduslikku
informatsiooni, tehnoloogia arengu hinnanguid ja muutuvaid majandustingimusi;
b) selle tegevuse käigus, pidades silmas protokolli raames tehtavaid uuringuid, järelevalvet, koostööd ja
arendustööd:
i) antakse hinnang protokolli eesmärkide täitmisel saavutatud edusammudele;
ii) antakse hinnang, kas heitkoguste tasemete vähendamine allapoole protokollis nõutud taset annab mingi
lisaefekti kahjuliku mõju vähendamisel inimese tervisele ja/või keskkonnale;
iii) analüüsitakse, kas mõjul põhineva lähenemisviisi rakendamiseks vajalik baas on piisav.
c) Protokolliosalised täpsustavad materjalide läbivaatamise korra, viisid ja aja täitevorgani istungjärgul.

4. Lõikes 3 nimetatud läbivaatamise järeldustest lähtudes töötavad protokolliosalised pärast arutelu
esimesel võimalusel välja edasise tegevuskava I lisasse kantud raskmetallide heitkoguste õhku paiskamise
vähendamiseks.

Artikkel 11. Vaidluste lahendamine

1. Kui kahe või enama protokolliosalise vahel tekib vaidlus protokolli tõlgendamise või rakendamise üle,
püüavad nad selle lahendada läbirääkimiste teel või muul nende enda valitud rahumeelsel viisil. Vaidluses
osalevad protokolliosalised teavitavad vaidlusküsimusest täitevorganit.
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2. Protokolli ratifitseerides, heaks kiites, sellega ühinedes või hiljem võib protokolliosaline, kes ei ole piirkonna
majanduskoostöö organisatsioon, esitada kirjaliku deklaratsiooni selle kohta, et ta tunnistab protokolli
tõlgendamist või kohaldamist käsitleva vaidluse korral üht või mõlemat kahest järgmisest vaidluse lahendamise
viisist ipso factokohustuslikuna ning peab seda ilma erileppeta kohustuslikuks ka protokolliosalise suhtes, kes
on võtnud endale samasuguse kohustuse:
a) vaidlusküsimuse andmine Rahvusvahelisse Kohtusse või
b) vaidlusküsimuse andmine vahekohtusse korra kohaselt, mille protokolliosalised võtavad nii kiiresti kui
võimalik täitevorgani koosolekul vastu vahekohut käsitleva lisana.

Protokolliosaline, kes on piirkonna majanduskoostöö organisatsioon, võib esitada samasuguse deklaratsiooni
vahekohtu suhtes lõike 2 punktis b nimetatud korra kohaselt.

3. Lõike 2 kohaselt tehtud deklaratsioon on jõus, kuni selle kehtivus deklaratsiooni sätete kohaselt lõpeb või veel
kolm kuud pärast deklaratsiooni tagasivõtmist käsitleva kirjaliku teate esitamist hoiulevõtjale.

4. Uus sellesisuline deklaratsioon, deklaratsiooni tagasivõtmine või deklaratsiooni kehtivuse lõppemine ei
mõjuta mingil moel Rahvusvahelises Kohtus või vahekohtus käimasolevat menetlust, välja arvatud juhul, kui
vaidluses osalevad protokolliosalised lepivad kokku teisiti.

5. Kui pärast 12 kuu möödumist ajast, kui üks protokolliosaline on teatanud teisele nendevahelise
vaidlusküsimuse olemasolust, ei ole protokolliosalised suutnud vaidlust lõikes 1 märgitud viisidel lahendada,
allutatakse vaidlusküsimus ükskõik kumma vaidluses osaleva protokolliosalise nõudmisel lepitusmenetlusele,
välja arvatud juhul, kui vaidluspooled on nõustunud samade lõikes 2 märgitud vaidluse lahendamise viisidega.

6. Lõike 5 sätete täitmiseks moodustatakse lepituskomisjon. Komisjoni kuulub võrdne arv protokolliosaliste,
või kui lepitusmenetluses on mitmel protokolliosalisel ühine huvi, nende poolt ühiselt määratud liikmeid, ning
esimees, kelle valivad sel viisil määratud komisjoniliikmed. Komisjon töötab välja soovitusliku otsuse, mida
vaidluses osalevad protokolliosalised heas usus arvestavad.

Artikkel 12. Lisad

Protokolli lisad on protokolli lahutamatud osad. III ja VII lisa on soovituslikku laadi.

Artikkel 13. Protokollis tehtavad muudatused

1. Protokolliosaline võib teha ettepaneku protokolli muuta.

2. Muudatusettepanekud esitatakse kirjalikult komisjoni täitevsekretärile, kes edastab need kõigile pooltele.
Protokolliosalised arutavad muudatusettepanekuid täitevorgani järgmisel istungjärgul tingimusel, et
täitevsekretär edastab muudatusettepanekud pooltele vähemalt üheksakümmend päeva enne istungjärku.

3. Protokolli ja protokolli I, II, IV, V ja VI lisa muudatused võetakse vastu täitevorgani istungjärgust osavõtvate
protokolliosaliste konsensuse alusel ning need jõustuvad muudatused heaks kiitnud protokolliosaliste suhtes
üheksakümnendal päeval pärast seda, kui kaks kolmandikku nimetatud protokolliosalistest on andnud oma
heakskiitmiskirjad hoiulevõtjale hoiule. Muu protokolliosalise suhtes jõustuvad muudatused üheksakümnendal
päeval pärast seda, kui ta on andnud nende heakskiitmiskirja hoiulevõtjale hoiule.

4. III ja VII lisa muudatused võetakse vastu täitevorgani istungjärgust osavõtvate protokolliosaliste konsensuse
alusel. Üheksakümne päeva möödumisel päevast, kui komisjoni täitevsekretär edastab muudatusettepanekud
kõigile protokolliosalistele, jõustuvad nende lisade muudatusettepanekud nende protokolliosaliste suhtes, kes ei
ole käesoleva artikli lõike 5 kohaselt edastanud asjaomast kirjalikku teadet hoiulevõtjale, eeldades, et vähemalt
16 protokolliosalist sellist teadet ei esita.

5. Protokolliosalised, kes ei soovi III või VII lisa muudatust heaks kiita, teatavad sellest kirjalikult hoiulevõtjale
üheksakümne päeva jooksul muudatusettepaneku vastuvõtmisteadaande kuupäevast arvates. Hoiulevõtja teatab
viivitamatult kõigile protokolliosalistele iga sellise teate saamisest. Protokolliosaline võib igal ajal asendada
eelmise teate kirjaga, milles ta teatab muudatusettepaneku heakskiitmisest, ning selle protokolliosalise suhtes
jõustub lisa muudatus heakskiitmiskirja hoiulevõtjale hoiule andmisest arvates.

6. Kui tehakse ettepanek protokolli I, VI või VII lisasse teatud raskmetalli, tootekontrollimeetme, toote või
tootegrupi lisamiseks:
a) peab sellise ettepaneku tegija andma täitevorganile tema otsuses nr 1998/1 nõutud informatsiooni, võttes
arvesse kõiki selle otsuse muudatusi;
b) protokolliosalised annavad muudatusettepanekule hinnangu kooskõlas täitevorgani otsuses nr 1998/1
ettenähtud korraga, võttes arvesse kõiki selle otsuse muudatusi.

7. Täitevorgani otsuse nr 1998/1 muudatuse võtavad protokolliosalised vastu täitevorgani koosolekul
konsensuse alusel ning see jõustub kuuekümnendal päeval selle vastuvõtmisest arvates.
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Artikkel 14. Allakirjutamine

1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud 24. juunist 25. juunini 1998 Taanis Århusis ning seejärel kuni
21. detsembrini 1998 New Yorgis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peakorteris komisjoni liikmesriikidele ja
riikidele, kellel on Majandus- ja Sotsiaalnõukogu 28. märtsi 1947. aasta resolutsiooni nr 36 (IV) lõike 8 kohaselt
komisjoni juures nõuandev staatus, ning komisjoni suveräänsetest liikmesriikidest moodustatud piirkonna
majanduskoostöö organisatsioonidele, kes on pädevad pidama protokolliga reguleeritavates küsimustes
läbirääkimisi ning sõlmima ja rakendama sellealaseid rahvusvahelisi kokkuleppeid, tingimusel et need riigid ja
organisatsioonid on konventsiooniosalised.

2. Piirkonna majanduskoostöö organisatsioonid võivad oma pädevusse kuuluvates küsimustes teostada oma
nimel õigusi ja täita kohustusi, mis selle protokolliga on nende liikmesriikidele määratud. Sel juhul ei ole
organisatsiooni liikmesriikidel õigust oma õigusi eraldi teostada.

Artikkel 15. Ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine

1. Allakirjutanud protokolliosalised peavad protokolli ratifitseerima või heaks kiitma.

2. Protokoll on alates 21. detsembrist 1998 ühinemiseks avatud artikli 14 lõike 1 nõuetele vastavatele riikidele ja
organisatsioonidele.

Artikkel 16. Hoiulevõtja

Ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjad antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
peasekretärile, kes täidab hoiulevõtja funktsioone.

Artikkel 17. Jõustumine

1. Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast seda, kui hoiulevõtjale antakse hoiule kuueteistkümnes
ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri.

2. Artikli 14 lõikes 1 märgitud iga riigi või organisatsiooni suhtes, kes ratifitseerib või kiidab heaks protokolli
või ühineb sellega pärast kuueteistkümnenda ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andmist,
jõustub protokoll üheksakümnendal päeval pärast seda, kui see protokolliosaline on andnud hoiule oma
ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja.

Artikkel 18. Väljaastumine

Pärast viie aasta möödumist protokolli jõustumisest protokolliosalise suhtes võib protokolliosaline protokollist
alati välja astuda, teatades sellest kirjalikult hoiulevõtjale. Väljaastumine jõustub üheksakümnendal päeval
pärast seda, kui hoiulevõtja on sellekohase kirjaliku teate kätte saanud, või väljaastumisteates täpsustatud
hilisemal kuupäeval.

Artikkel 19. Autentsed tekstid

Protokolli originaal, mille inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

Selle kinnituseks on täievolilised isikud protokollile alla kirjutanud.

Koostatud kahekümne neljandal juunil tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal Århusis (Taanis).
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