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Zásady postupu delegace České republiky 

  

Delegace ČR na zasedání bude vycházet z právních předpisů a hlavních dokumentů 
přijatých pro danou oblast v ČR, tj. především ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných havárií, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a       
o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisu, a z příslušných resortních 
koncepčních dokumentů. Delegace ČR  se bude podílet na vypracování společných 
stanovisek s ostatními členskými státy Evropské unie. 

Delegace ČR zejména: 

- Podpoří přijetí Šesté zprávy o implementaci Úmluvy, 

- Navrhne za kandidáta ČR do byra Konference na období 2013 - 2014 Ing. Pavla 
Forinta - vedoucího delegace ČR, 

- Nebude navrhovat kandidáta na člena Pracovní skupiny pro implementaci na období 
2013-2014, 

- Podpoří přijetí zprávy o pokroku učiněném v rámci Asistenčního programu 
pro země východní a jihovýchodní Evropy, Kavkazu a Střední Asie, 

- Podpoří přijetí udržitelného finančního mechanismu Úmluvy, pokud tento bude 
provázán s Dlouhodobou strategií, jež byla přijata na 6. zasedání Konference 
smluvních stran; a zároveň pokud bude mechanismus dostatečně pružný, aby 
umožnil smluvním stranám přispívat podle jejich možností a podmínek,    

- Podpoří rozhodnutí o dalším směřování Systému ohlašování průmyslových havárií 
EHK OSN vedoucí ke zefektivnění systému, 

- Podpoří rozhodnutí o pověření Pracovní skupiny pro vývoj přípravou změny 
Přílohy I o nebezpečných látkách pro účely vymezení nebezpečných činností, aby 
tato byla uvedena v soulad s Globálně harmonizovaným systémem OSN 
pro klasifikaci a označování chemických látek; současně se může pracovní skupina 
zabývat také dalšími změnami Úmluvy, které budou identifikovány za potřebné, 

- Podpoří schválení plánu práce na období 2013 - 2014 a také přijetí rozpočtu 
na podporu plánu práce s tím, že mezi prioritní oblasti patří následující oblasti 
definované Dlouhodobou strategií Úmluvy přijatou na 6. zasedání Konference: 
i) zapojení smluvních stran a ostatních aktérů, ii) výměna informací, iii) Asistenční 
program, iv) strategická partnerství a v) financování. 

- Indikuje možnost přispění na činnost v rámci Úmluvy v období 2013 - 2014 
s ohledem na rozpočtová omezení částkou v maximální výši 8.500,- USD ročně; 
současně zváží možnosti nefinančního příspěvku, např. v podobě poskytnutí 
expertízy. 


