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ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 
 

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

 
Čj.: C.N.973.2013.TREATIES-XXVII.14 (oznámení depozitáře) 
 
ROTTERDAMSKÁ ÚMLUVA O POSTUPU PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU PRO URČITÉ 

NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PESTICIDY V MEZINÁRODNÍM OBCHODU 

ROTTERDAM, 10. ZÁŘÍ 1998 
 

ZMĚNY PŘÍLOHY III  
 
 

Generální tajemník Organizace spojených národů vystupující ve funkci depozitáře 
sděluje následující: 

 
Dopisem ze dne 25. listopadu 2013 výkonný tajemník Rotterdamské úmluvy 

informoval depozitáře, že na svém šestém zasedání konaném v Ženevě ve dnech 28. dubna – 
10. května 2013 konference smluvních stran výše uvedené úmluvy přijala na základě 
rozhodnutí RC-6/4, RC-6/5, RC-6/6 a RC-6/7 změny přílohy III v souladu s postupem 
stanoveným v odst. 5 čl. 22 úmluvy. 

 
V souladu s odst. 5 písm. c) čl. 22 úmluvy konference smluvních stran na základě 

uvedených rozhodnutí rozhodla, že tyto změny vstupují v platnost pro všechny smluvní strany 
10. srpna 2013. 

 
Text změn přílohy III je přiložen v šesti jazykových zněních. 

 
 

6. prosince 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Právním oddělením ministerstev zahraničních věcí a mezinárodních organizací. 
Oznámení depozitáře se vydávají pouze v elektronické podobě. Oznámení depozitáře jsou 
k dispozici stálým misím při Organizaci spojených národů ve Sbírce smluv Organizace 
spojených národů na internetu na adrese http://treaties.un.org pod označením „Depositary 
Notifications (CNs)“. Kromě toho stálé mise, jakož i jiné zainteresované osoby mohou 
oznámení depozitáře pravidelně odebírat na svou e-mailovou adresu prostřednictvím rubriky 
uvedené internetové stránky „Automated Subscription Services“, která je rovněž dostupná 
na http://treaties.un.org. 
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RC-6/4: Zařazení azinfos-methylu do přílohy III Rotterdamské úmluvy 

Konference smluvních stran, 

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek, 

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na azinfos-methyl 
vztahoval postup předchozího souhlasu a byl tak zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy 
o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy 
v mezinárodním obchodu,   

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské 
úmluvy, 

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemickou 
látku: 

Chemická látka Příslušné/-á číslo/-a CAS Kategorie 

Azinfos-methyl 86-50-0 Pesticid 

   

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. srpna 
2013;  

3. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o azinfos-methylu1.  

   
 

                                                           

1 UNEP/FAO/RC/COP.6/7/Add.1, příloha. 
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RC-6/5: Zařazení komerčního pentabromdifenyletheru do přílohy III Rotterdamské 
úmluvy 

Konference smluvních stran, 

zaznamenávajíc s oceněním  práci Výboru pro přezkum chemických látek, 

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se 
na pentabromdifenylether (č. CAS 32534-81-9) a komerční směsi pentabromdifenyletheru 
vztahoval postup předchozího souhlasu a tyto chemické látky tak byly zařazeny do přílohy III 
Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky 
a pesticidy v mezinárodním obchodu,   

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské 
úmluvy, 

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické 
látky: 

Chemická látka Příslušné/-á číslo/-a CAS Kategorie 

Komerční pentabromdifenylether včetně:  průmyslová 
chemická látka 

— tetrabromdifenyletheru 

— pentabromdifenyletheru 

40088-47-9 

32534-81-9 
 

 

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. srpna 
2013;  

3. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o pentabromdifenyletheru 
(č. CAS 32534-81-9) a komerčních směsích pentabromdifenyletheru2.  

   
 

                                                           

2 UNEP/FAO/RC/COP.6/8/Add.1, příloha. 
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RC-6/6: Zařazení komerčního oktabromdifenyletheru do přílohy III Rotterdamské 
úmluvy 

Konference smluvních stran, 

zaznamenávajíc s oceněním  práci Výboru pro přezkum chemických látek, 

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na komerční směsi 
oktabromdifenyletheru vztahoval postup předchozího souhlasu a tyto chemické látky tak byly 
zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,   

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské 
úmluvy, 

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické 
látky: 

Chemická látka Příslušné/-á číslo/-a CAS Kategorie 

Komerční oktabromdifenylether včetně:  průmyslová 
chemická látka 

— hexabromdifenyletheru 

— heptabromdifenyletheru 

36483-60-0 

68928-80-3 
 

 

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. srpna 
2013;  

3. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o komerčních směsích 
oktabromdifenyletheru3.  

   
 

                                                           

3 UNEP/FAO/RC/COP.6/9/Add.1, příloha. 
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RC-6/7: Zařazení perfluoroktansulfonové kyseliny, perfluoroktansulfonátů, 
perfluoroktansulfonamidů a perfluoroktansulfonylů do přílohy III Rotterdamské 
úmluvy 

Konference smluvních stran, 

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek, 

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se 
na perfluoroktansulfonovou kyselinu, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy 
a perfluoroktansulfonyly vztahoval postup předchozího souhlasu a tyto chemické látky tak 
byly zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,   

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské 
úmluvy, 

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické 
látky: 

Chemická látka Příslušné/-á 
číslo/-a CAS 

Kategorie 

Perfluoroktansulfonová kyselina, 
perfluoroktansulfonáty, 
perfluoroktansulfonamidy 
a perfluoroktansulfonyly včetně: 

- perfluoroktansulfonové kyseliny 
- perfluoroktansulfonátu draselného 
- perfluoroktansulfonátu lithného 
- perfluoroktansulfonátu amonného 
- perfluoroktansulfonátu 

diethanolamonného 
- perfluoroktansulfonátu 

tetraethylamonného 
- perfluoroktansulfonátu 

didecyldimethylamonného 
- N-ethylperfluoroktansulfonamidu 
- N-methylperfluoroktansulfonamidu 
- N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl) 

perfluoroktansulfonamidu 
- N-(2-hydroxyethyl)-N-

methylperfluoroktansulfonamidu 
- perfluoroktansulfonylfluoridu 

 

 

 

1763-23-1 
2795-39-3 
29457-72-5 
29081-56-9 
 
70225-14-8 
 
56773-42-3 
 
251099-16-8 
4151-50-2 
31506-32-8 
1691-99-2 
 
24448-09-7 
 
307-35-7 

průmyslová chemická látka 

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. srpna 
2013;  

3. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o perfluoroktansulfonové 
kyselině, perfluoroktansulfonátech, perfluoroktansulfonamidech 
a perfluoroktansulfonylech4.  

___________________________ 
                                                           

4 UNEP/FAO/RC/COP.6/10/Add.1, příloha. 












