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                                                                                   ze dne 14. prosince 2009 č. 1548 

 
 

Zásady 

postupu delegace České  republiky na 20. zasedání Výkonného orgánu 
Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 

 
 

Delegace na Zasedání bude vycházet z právních předpisů a hlavních dokumentů 
přijatých pro danou oblast v České republice a v Evropském společenství,                    
tj. především ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a z jeho prováděcích 
předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, a jeho prováděcích předpisů,      
a ze Státní politiky životního prostředí České republiky. 
 

Delegace na Zasedání se bude podílet na vypracování společných stanovisek                             
s ostatními členskými státy Evropské unie. 
 

Delegace na Zasedání podpoří přijetí změn Příloh I až IV, VI a VIII Protokolu                
o persistentních organických polutantech k Úmluvě (dále jen „Protokol“), které budou 
na Zasedání schváleny. Opětovně podpoří odstranění Přílohy VII, která již není 
relevantní pro další plnění Protokolu, a změny čl. 14 a 16, které byly přijaty na          
26. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy v prosinci 2008. Bude souhlasit, aby se 
kapitoly III až V přílohy V Protokolu převedly do návodu pro identifikaci opatření a 
nejlepší dostupné techniky pro snižování emisí persistentních organických polutantů. 
Pro chlorované alkany s krátkým řetězcem navrhne Česká republika na úrovni 
Evropské unie přechodné období (2010 až 2013), které umožní vývoj a certifikaci 
nových výrobků bez obsahu chlorovaných alkanů s krátkým řetězcem. Podpoří však 
odsouhlasení všech navrhovaných změn najednou přijetím jednoho rozhodnutí pro 
změnu Protokolu a jeho příloh. 
 

Delegace na Zasedání se  zapojí do diskuse o dalším postupu ve vyjednávání 
změn Protokolu o těžkých kovech a Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a 
tvorby přízemního ozonu k Úmluvě. Podpoří jejich další projednání v rámci zasedání 
Pracovní skupiny pro strategie a revize v roce 2010. Bude souhlasit s přijetím změn 
Příloh II, III a V Protokolu o těžkých kovech.  
 

Delegace na Zasedání bude souhlasit s navrhovaným plánem práce pro           
rok 2010 a zapojí se do přípravy dlouhodobé strategie Úmluvy.  
 

Delegace na Zasedání podpoří návrh rozpočtu pro rok 2010 ve stejné výši jako      
v roce 2009 a podpoří efektivní nakládání s finančními prostředky. 


