
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 20. dubna 2009 č. 475 

 
 

Zásady 
 

postupu delegace České republiky na 4. zasedání 
Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy 

o perzistentních organických polutantech 
 
 
 

Delegace bude na Konferenci vycházet z platných právních předpisů České 
republiky a práva ES/EU, ze Státní politiky životního prostředí, Národního 
implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech a z mezinárodních smluv, kterých je Česká republika smluvní stranou. 
Zároveň bude vycházet z možností České republiky plnit v budoucnu efektivně závěry 
Konference.  
 

Vzhledem k tomu, že Stockholmská úmluva o perzistentních organických 
polutantech (dále jen „Úmluva“) pokrývá oblasti upravené právem ES/EU, zejména 
nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004,             
o perzistentních organických znečišťujících látkách, nařízením č. 1195/2006, kterým 
se mění příloha IV nařízení č. 850/2004, nařízením Evropského parlamentu a Rady     
č. 689/2008 ze dne 17. června 2008, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických 
látek, a směrnicí Rady č. 96/59/ES ze dne 16. září 1996, o odstraňování poly-
chlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT), bude delegace na 
Konferenci svá stanoviska primárně prezentovat na koordinačních zasedáních států 
Evropské unie a prosazovat, aby byla zohledněna v pozici Evropské unie, kterou bude 
Česká republika jménem Evropské unie prezentovat v plénu.  
 

Delegace na Konferenci se rovněž díky své pozici viceprezidenta Konference  
aktivně zapojí do jednání středo a východoevropské regionální skupiny Organizace 
spojených národů.  
 

Delegace na Konferenci bude zejména: 
 

1. koordinovat pozice členských států Evropské unie k otázkám projednávaným 
na Konferenci a prezentovat pozice Evropské unie během zasedání Konference, 
 

2. prezentovat svá stanoviska k předkládaným změnám pracovních dokumentů 
na koordinacích Evropské unie a prosazovat, aby byla zohledněna v pozici Evropské 
unie a jejích členských států, která bude jednotně prezentována v plénu, 
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       3. podporovat zařazení všech navrhovaných látek do příloh Úmluvy následovně: 
 

    a) Do přílohy A: 
 

2,2',4,4'- tetrabromdifenylether a 2,2',4,4',5-pentabromdifenylether a 
ostatní tetra- a pentabromdifenylethery přítomné v komerčním 
pentabromdifenyletheru 
chlordekon  
hexabrombifenyl  
lindan (gamma-hexachlorcyklohexan) 
2,2',4,4',5,5'- hexabromdifenylether, 2,2',4,4',5,6'-hexabromdifenylether, 
2,2',3,3',4,5',6-heptabromdifenylether,  2,2',3,4,4',5',6-heptabromdifenyl-
ether a ostatní hexa- a heptabromdifenylethery přítomné v komerčním 
oktabromdifenyletheru  
pentachlorbenzen  
alfa-hexachlorcyklohexan  
beta-hexachlorcyklohexan,  

 
    b) Do přílohy A nebo B (v závislosti na průběhu jednání na COP4): 

 
perfluoroktan-sulfonátová kyselina (PFOS), její soli a perfluoroktan-
sulfonyl fluorid (PFOSF) za podmínky udělení zvláštních výjimek resp. 
přijatelného účelu pro kritická užití v rozsahu uvedeném v současně 
platné vyhlášce č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy 
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, 
jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejich uvádění na trh, do oběhu 
nebo používání je omezeno, 

 
    c) Do Přílohy C: 

 
pentachlorbenzen, 

 
       4. podporovat u dosud sporného bodu jednacího řádu Konference smluvních stran, 
o přijímání rozhodnutí v případě nemožnosti dosáhnout konsensu, přijímání 
rozhodnutí kvalifikovanou většinou hlasů, 
 
       5. podporovat přijetí mechanismu pro přezkum nedodržování Úmluvy, který bude 
transparentní, poskytující pomoc smluvní straně, u které bude zjištěno, že neplní 
Úmluvu, bude ovšem zároveň nastaven tak, aby efektivně identifikoval neplnění, 
 
       6. podporovat nominované regionální centrum pro státy střední a východní 
Evropy, kterým je Výzkumné centrum pro environmentální chemii a ekotoxikologii 
při Masarykově univerzitě v Brně, 
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       7. podporovat Globální fond pro životní prostředí jako základní finanční 
mechanismus pro podporu naplňování cílů Úmluvy, 
 
       8. usilovat o pokračování zapojení expertů České republiky v pracovních orgánech 
Úmluvy - ve Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů, 
v koordinační skupině a v regionální koordinační skupině pro Globální monitoring 
Úmluvy, 
 
       9. podporovat mírný nárůst rozpočtu na léta 2010 a 2011 oproti období let 2008 a 
2009, který umožní rozvoj aktivit v rámci Úmluvy souvisejících s globálním 
monitoringem perzistentních organických polutantů, 
 
      10. podporovat rozvoj spolupráce s dalšími mnohostrannými environmentálními 
smlouvami zaměřenými na problematiku chemických látek, zejména Basilejskou 
úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 
zneškodňování, Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, 
 
      11. podporovat přijetí zprávy z Konference. 
 
 
 
 


