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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 3 marca 2006 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu
w mi´dzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami,

sporzàdzonej w Rotterdamie dnia 10 wrzeÊnia 1998 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
19 lipca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ra-
tyfikowa∏ Konwencj´ w sprawie procedury zgody po
uprzednim poinformowaniu w mi´dzynarodowym
handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi i pestycydami, sporzàdzonà w Rotterda-
mie dnia 10 wrzeÊnia 1998 r.

Zgodnie z artyku∏em 26 ust. 1 konwencji wesz∏a
ona w ˝ycie dnia 24 lutego 2004 r.

Zgodnie z artyku∏em 26 ust. 2 konwencji w stosun-
ku do Rzeczypospolitej Polskiej wesz∏a ona w ˝ycie
dnia 13 grudnia 2005 r.

JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, co nast´-
puje:

1. Nast´pujàce paƒstwa oraz organizacja mi´dzyna-
rodowa z∏o˝y∏y dokumenty ratyfikacyjne, przyj´-
cia, zatwierdzenia lub przystàpienia w podanych
ni˝ej datach:

Królestwo Arabii Saudyjskiej 7 wrzeÊnia 2000 r.
Republika Argentyƒska 11 czerwca 2004 r.
Republika Armenii 26 listopada 2003 r.
Zwiàzek Australijski 20 maja 2004 r.
Republika Austrii 27 sierpnia 2002 r.
Królestwo Belgii 23 paêdziernika 2002 r.
Belize 20 kwietnia 2005 r.
Republika Beninu 5 stycznia 2004 r.
Republika Boliwii 18 grudnia 2003 r.
Federacyjna Republika Brazylii 16 czerwca 2004 r.
Republika Bu∏garii 25 lipca 2000 r.
Burkina Faso 11 listopada 2002 r.
Republika Burundi 23 wrzeÊnia 2004 r.
Republika Chile 20 stycznia 2005 r.
Chiƒska Republika Ludowa1) 22 marca 2005 r.
Republika Czadu 10 marca 2004 r.
Republika Cypryjska 17 grudnia 2004 r.
Republika Czeska 12 czerwca 2000 r.
Królestwo Danii2) 15 stycznia 2004 r.
Wspólnota Dominiki 30 grudnia 2005 r.
Republika D˝ibuti 10 listopada 2004 r.
Republika Ekwadoru 4 maja 2004 r.
Paƒstwo Erytrea 10 marca 2005 r.
Federalna Demokratyczna

Republika Etiopii 9 stycznia 2003 r.
Republika Finlandii 4 czerwca 2004 r.
Republika Francuska 17 lutego 2004 r.
Republika Gaboƒska 18 grudnia 2003 r.

Republika Gambii 26 lutego 2002 r.
Republika Ghany 30 maja 2003 r.
Republika Grecka 23 grudnia 2003 r.
Republika Gwinei 7 wrzeÊnia 2000 r.
Republika Gwinei Równikowej 7 lutego 2003 r.
Królestwo Hiszpanii 2 marca 2004 r.
Republika Indii 24 maja 2005 r.
Islamska Republika Iranu 26 sierpnia 2004 r.
Irlandia 10 czerwca 2005 r.
Jamajka 20 sierpnia 2002 r.
Japonia 15 czerwca 2004 r.
Republika Jemeƒska 4 lutego 2006 r.
Jordaƒskie Królestwo Haszymidzkie 22 lipca 2002 r.
Republika Kamerunu 20 maja 2002 r.
Kanada 26 sierpnia 2002 r.
Paƒstwo Katar 10 grudnia 2004 r.
Republika Kenii 3 lutego 2005 r.
Republika Kirgiska 25 maja 2000 r.
Demokratyczna Republika Konga 23 marca 2005 r.
Republika Korei 11 sierpnia 2003 r.
Koreaƒska Republika

Ludowo-Demokratyczna 6 lutego 2004 r.
Republika Liberii 22 sierpnia 2004 r.
Wielka Arabska Libijska

D˝amahirija Ludowo-Socjalistyczna 9 lipca 2002 r.
Ksi´stwo Liechtensteinu 18 czerwca 2004 r.
Republika Litewska 17 marca 2004 r.
Wielkie Ksi´stwo Luksemburga 28 sierpnia 2002 r.
Republika ¸otewska 23 kwietnia 2003 r.
Republika Madagaskaru 22 wrzeÊnia 2004 r.
Malezja 4 wrzeÊnia 2002 r.
Republika Mali 5 czerwca 2003 r.
Islamska Republika Mauretaƒska 22 lipca 2005 r.
Republika Mauritiusu 5 sierpnia 2005 r.
Meksykaƒskie Stany Zjednoczone 4 maja 2005 r.
Mongolia 8 marca 2001 r.
Republika Mo∏dowy 27 stycznia 2005 r.
Republika Namibii 24 czerwca 2005 r.
Królestwo Niderlandów3) 20 kwietnia 2000 r.
Republika Federalna Niemiec 11 stycznia 2001 r.
Republika Nigru 16 lutego 2006 r.
Federalna Republika Nigerii 28 czerwca 2001 r.
Nowa Zelandia4) 23 sierpnia 2003 r.
Królestwo Norwegii 25 paêdziernika 2001 r.
Su∏tanat Omanu 31 stycznia 2000 r.
Islamska Republika Pakistanu 14 lipca 2005 r.
Republika Panamy 18 sierpnia 2000 r.
Republika Paragwaju 18 sierpnia 2003 r.
Republika Peru 14 wrzeÊnia 2005 r.
Republika Portugalska 16 lutego 2005 r.———————

1) Dotyczy Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau.
Z wy∏àczeniem Specjalnego Regionu Administracyjnego
Hongkong (do czasu zmiany zawiadomienia przez Rzàd
Chiƒskiej Republiki Ludowej).

2) Z wy∏àczeniem Wysp Owczych i Grenlandii.

———————
3) Dotyczy Królestwa w Europie.
4) Z wy∏àczeniem Tokelau (do czasu z∏o˝enia depozytariu-

szowi przez Rzàd Nowej Zelandii stosownego oÊwiadcze-
nia uzgodnionego z tym terytorium).



Republika Austrii

„Republika Austrii deklaruje zgodnie z art. 20
ust. 2 Konwencji, ˝e akceptuje obie procedury roz-
strzygania sporów wymienione w ust. 2 jako obowià-
zujàce w stosunku do ka˝dej strony akceptujàcej zo-
bowiàzanie dotyczàce jednej lub obydwu procedur.”

Królestwo Norwegii

„Zgodnie z art. 20 ust. 2 [Norwegia deklaruje, ˝e]
w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu w sprawie in-
terpretacji lub stosowania Konwencji, uznaje lit. b —
wniesienie sporu do Mi´dzynarodowego Trybuna∏u
SprawiedliwoÊci.”

Republika Mo∏dowy

„Zgodnie z art. 20 Konwencji Republika Mo∏dowy
deklaruje, ˝e akceptuje obie procedury rozstrzygania
sporów wymienionych w ust. 2 jako obowiàzujàce
w stosunku do ka˝dej strony akceptujàcej te same zo-
bowiàzania.”

Syryjska Republika Arabska*

„Rzàd Syryjskiej Republiki Arabskiej dokona∏ prze-
glàdu Konwencji Rotterdamskiej w sprawie procedury
zgody po uprzednim poinformowaniu w mi´dzynaro-
dowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancja-
mi chemicznymi i pestycydami, która zosta∏a podpisana
w 1998 r. Poddawszy to gruntownemu przemyÊleniu:

Deklaruje, ˝e ratyfikowa∏ ju˝ niniejszà konwencj´
na mocy dekretu prawnego nr 35 z dnia 13 lipca
2003 r. oraz ˝e b´dzie w pe∏ni wype∏nia∏ i przestrzega∏
wszystkich jej postanowieƒ, potwierdzajàc jednocze-
Ênie, ˝e ratyfikacja tej konwencji przez Syryjskà Repu-
blik´ Arabskà w ˝adnym wypadku nie stanowi uzna-
nia Izraela oraz ˝e postanowienia tej konwencji nie im-
plikujà nawiàzywania przez Syryjskà Republik´ Arab-
skà stosunków z tym paƒstwem.”

*13 stycznia 2004 r. Paƒstwo Izrael z∏o˝y∏o nast´-
pujàcy sprzeciw do powy˝szej deklaracji Syryjskiej Re-
publiki Arabskiej:

Republic of Austria

„The Republic of Austria declares in accordance
with Article 20 (2) of the Convention that it accepts
both of the means of dispute settlement mentioned in
Paragraph 2 as compulsory in relation to any party ac-
cepting an obligation concerning one or both of these
means of dispute.”

Kingdom of Norway

„In accordance with article 20 (2), [Norway decla-
res that], with respect to any dispute concerning the
interpretation or application of the Convention, it re-
cognizes (b) Submission of the dispute to the Interna-
tional Court of Justice.”

Republic of Moldova

„According to article 20 of the Convention, the Re-
public of Moldova declares that [it] accepts both me-
ans of dispute settlement, mentioned in paragraph 2
of the article, as compulsory in relation to any Party
accepting the same obligation.”

Syrian Arab Republic

„The Government of the Syrian Arab Republic has
reviewed the Rotterdam Convention on the Prior In-
formed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade,
which was signed in 1998. Having given it thorough
consideration:

It declares that it has already ratified the above-
-mentioned Convention by virtue of legislative decree
No. 35 of 13 July 2003, and that it will fully comply
with and respect all its provisions, while confirming
that the ratification of this Convention by the Syrian
Arab Republic does not in any way constitute a reco-
gnition of Israel, and that the provisions of the Con-
vention do not imply that the Syrian Arab Republic
has to deal with that State.”
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Republika Po∏udniowej Afryki 4 wrzeÊnia 2002 r.
Rumunia 2 wrzeÊnia 2003 r.
Republika Rwandy 7 stycznia 2004 r.
Republika Salwadoru 8 wrzeÊnia 1999 r.
Niezale˝ne Paƒstwo Samoa 30 maja 2002 r.
Republika Senegalu 20 lipca 2001 r.
Republika Singapuru 24 maja 2005 r.
Republika S∏owenii 17 listopada 1999 r.
Demokratyczno-Socjalistyczna

Republika Sri Lanki 19 stycznia 2006 r.
Republika Sudanu 17 lutego 2005 r.
Republika Surinamu 30 maja 2000 r.
Syryjska Republika Arabska 24 wrzeÊnia 2003 r.
Konfederacja Szwajcarska 10 stycznia 2002 r.
Królestwo Szwecji 10 paêdziernika 2003 r.
Królestwo Tajlandii 19 lutego 2002 r.
Zjednoczona Republika Tanzanii 26 sierpnia 2002 r.
Republika Togijska 23 czerwca 2004 r.
Ukraina 6 grudnia 2002 r.

Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó∏nocnej 17 czerwca 2004 r.

Boliwariaƒska Republika
Wenezueli 19 kwietnia 2005 r.

Republika W´gierska 31 paêdziernika 2000 r.
Republika W∏oska 27 sierpnia 2002 r.
Republika Wybrze˝a

KoÊci S∏oniowej 20 stycznia 2004 r.
Wyspy Cooka 29 czerwca 2004 r.
Republika Wysp Marshalla 27 stycznia 2003 r.
Wschodnia Republika Urugwaju 4 marca 2003 r.
Zjednoczone Emiraty Arabskie 10 wrzeÊnia 2002 r.
Wspólnota Europejska 20 grudnia 2002 r.

2. Podczas sk∏adania dokumentu ratyfikacyjnego,
przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia podane ni-
˝ej paƒstwa oraz organizacja mi´dzynarodowa z∏o˝y∏y
nast´pujàce deklaracje:



„Rzàd Paƒstwa Izrael stwierdza, ˝e dokument raty-
fikacyjny Syryjskiej Republiki Arabskiej do niniejszej
konwencji zawiera deklaracj´ odnoszàcà si´ do Paƒ-
stwa Izrael. Rzàd Paƒstwa Izrael uwa˝a, ˝e taka dekla-
racja, wyraênie majàca charakter polityczny, jest nie-
zgodna z celami i za∏o˝eniami konwencji.

W zwiàzku z tym Rzàd Paƒstwa Izrael sprzeciwia
si´ powy˝szej deklaracji z∏o˝onej przez Syryjskà Repu-
blik´ Arabskà.”

Wspólnota Europejska

„Wspólnota Europejska deklaruje, ˝e zgodnie
z Traktatem ustanawiajàcym Wspólnot´ Europejskà,
a w szczególnoÊci z art. 175 ust. 1 tego traktatu, jest
uprawniona do zawarcia mi´dzynarodowych umów
oraz do wdro˝enia zobowiàzaƒ z nich wynikajàcych,
które przyczyniajà si´ do realizacji nast´pujàcych ce-
lów:

zachowania, ochrony i poprawy jakoÊci Êrodowi-
ska naturalnego;

ochrony zdrowia ludzkiego;

ostro˝nego i racjonalnego wykorzystywania zaso-
bów naturalnych;

promowania na p∏aszczyênie mi´dzynarodowej
Êrodków zmierzajàcych do rozwiàzywania regionalnych
lub Êwiatowych problemów Êrodowiska naturalnego.

Ponadto, Wspólnota Europejska deklaruje, ˝e przy-
j´∏a ju˝ instrumenty prawne obowiàzujàce w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej i regulujàce
kwestie obj´te niniejszà konwencjà, w tym rozporzàdze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ekspor-
tu i importu niebezpiecznych chemikaliów, oraz ˝e b´-
dzie dostarczaç list´ tych instrumentów prawnych do
Sekretariatu Konwencji oraz odpowiednio je uaktual-
niaç.

Wspólnota Europejska jest odpowiedzialna za
realizacj´ tych obowiàzków wynikajàcych z Konwen-
cji, które sà obj´te prawem obowiàzujàcym Wspól-
noty.

Wykonywanie uprawnieƒ Wspólnoty, ze swojej
natury, podlega ciàg∏emu rozwojowi.”

„The Government of the State of Israel has noted
that the instrument of ratification of the Syrian Arab
Republic to the above mentioned Convention conta-
ins a declaration with respect to the State of Israel.
The Government of the State of Israel considers that
such declaration, which is explicitly of a political natu-
re, is incompatible with the purposes and objectives
of the Convention.

The Government of the State of Israel therefore
objects to the aforesaid declaration made by the Sy-
rian Arab Republic.”

European Community

„The European Community declares that, in ac-
cordance with the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 175(1) thereof, it
is competent to enter into international agreements,
and to implement the obligations resulting therefrom,
which contribute to the pursuit of the following objec-
tives:

preserving, protecting and improving the quality
of the environment;

protecting human health;

prudent and rational utilisation of natural resour-
ces;

promoting measures at international level to deal
with regional or worldwide environmental problems.

Moreover, the European Community declares that
it has already adopted legal instruments, including
a Regulation of the European Parliament and the
Council concerning the export and import of dangero-
us chemicals, binding on its Member States, covering
matters governed by this Convention, and will submit
and update, as appropriate, a list of those legal instru-
ments to the Secretariat of the Convention.

The European Community is responsible for the
performance of those obligations resulting from the
Convention which are covered by Community law in
force.

The exercise of Community competence is, by its
nature, subject to continuous development.”
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Minister Spraw Zagranicznych:
w z. B. Tuge-Ereciƒska


