
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 24. října 2012 č. 786 

 
 

Zásady  
 

postupu delegace České republiky na 24. zasedání smluvních stran 
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 

 
 
Delegace na Zasedání bude vycházet ze současných závazků, které vyplývají 

z přístupu České republiky k Montrealskému protokolu o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu, a k jeho změnám. Bude vycházet z možností České republiky plnit 
v budoucnu efektivně závěry Zasedání. 
 

Delegace na Zasedání především: 
 

a) bude aktivně participovat na vypracování společných stanovisek se 
členskými státy Evropské unie a předsedat jednáním „skupiny stejně smýšlejících 
států“, tedy vyspělých státům s obdobným přístupem k řešeným tématům jako má 
Evropská unie, 
 

b) bude při projednávání finančních otázek a přípravě rozpočtových záměrů 
prosazovat princip maximální efektivnosti vynakládaných prostředků pro perspektivní 
technologické postupy, podporovat snahy o včasné a řádné plnění příspěvkových 
povinností a prosazovat návrhy znamenající pokud možno stabilní výši příspěvků 
smluvních stran do rozpočtu Svěřeneckého fondu, 
 

c) se zapojí do diskusí o hodnocení účinnosti Mnohostranného fondu na 
podporu implementace Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu a bude prosazovat, aby činnost tohoto fondu byla v budoucnu více sladěna 
s činností dalších mnohostranných environmentálních smluv, především s Rámcovou 
úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu, Stockholmskou úmluvou       
o perzistentních organických polutantech, Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a Rotterdamskou 
úmluvou o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a 
pesticidy v mezinárodním obchodu, a to plně v souladu s cíli Strategického přístupu 
k nakládání s chemickými látkami, 

 
d) podpoří návrh rozhodnutí o nakládání s regulovanými látkami používanými   

k servisu na lodích, jehož cílem je sjednocení a zvýšení přehlednosti obchodu 
s regulovanými látkami na lodích, které plují pod cizí vlajkou a zamezit ilegálnímu 
obchodu, 
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e) podpoří rozhodnutí, které si klade za cíl předcházet nesourodým údajům 

oznamovaným za dovoz a vývoz regulovaných látek, 
 

f) podpoří snahy o účinné omezování spotřeby látek ohrožujících ozonovou 
vrstvu a o zpřísnění opatření na dosažení tohoto cíle především vůči těm státům, které 
nejsou schopny dostát svým závazkům, podpoří úsilí o zefektivnění regionální 
spolupráce a výměny zkušeností například v oblasti nakládání s halony, při sběru, 
recyklaci a zneškodňování regulovaných látek a výrobků s jejich obsahem, při 
omezování a zastavení spotřeby inhalerů - přípravků pro vážné chronické plicní 
choroby s obsahem chlor-fluorovaných uhlovodíků (CFC), zavádění náhrad CFC a 
CTC (tetrachlormetan) používaných pro laboratorní a analytické účely a při bránění 
ilegálnímu obchodování s regulovanými látkami, 

 
g) bude podporovat formální jednání o změně Montrealského protokolu 

o látkách, které poškozující ozonovou vrstvu, spočívající v možnosti kontroly tohoto 
protokolu nad fluorovanými skleníkovými plyny, 
 

h) podpoří přijetí pravidel ke zvýšení transparentnosti nominace expertů Panelu 
pro technické a ekonomické vyhodnocování a jeho technických výborů a zásad jejich 
činnosti včetně etického kodexu a směrnice pro případ střetu zájmů v rámci tohoto 
panelu a technických výborů. 
 
 
 
 
 


