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Zásady  
postupu delegace České republiky 

 
 

Delegace bude na zasedání vycházet z platné legislativy České republiky a 
Evropské unie, ze Státní politiky životního prostředí a 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 Strategický přístup k mezinárodnímu nakládání 
s chemickými látkami pokrývá oblasti upravené legislativou Evropské unie, zejména 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), bude svá 
stanoviska delegace ČR primárně prezentovat na koordinačních zasedáních států EU 
a prosazovat, aby byla zohledněna v pozici Evropské unie.   
 
Delegace ČR na Konferenci bude zejména: 

- prosazovat rozšíření Globálního plánu činností Strategického přístupu 
k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami o činnosti v oblastech 
nanotechnologií, nanomateriálů a činnosti zaměřené na nebezpečné látky v rámci 
životního cyklu elektrických a elektronických výrobků, 

- prosazovat urychlení práce na tématech chemické látky ve výrobcích a 
nakládání s perfluorovanými uhlovodíky, 

- prosazovat periodický přezkum Strategického přístupu k mezinárodnímu 
nakládání s chemickými látkami na základě schválených indikátorů, 

- prosazovat přijetí rozhodnutí o prodloužení doby, po kterou bude Program pro 
rychlý start otevřen dalším dobrovolným příspěvkům, maximálně do konce roku 2013, 

- prosazovat, aby v rámci rozhodnutí k dlouhodobému financování Strategického 
přístupu byla zdůrazněna role jak vládního, tak nevládního a soukromého sektoru, 
zároveň prosazovat aktivní zapojení Globálního fondu pro životní prostředí do 
financování Strategického přístupu na globální úrovni, 

- prosazovat přijetí strategie pro posílení spolupráce se zdravotním sektorem, 

- propagovat silnou základnu mezinárodně uznávaných českých odborníků 
připravených poskytovat kvalitní expertní pomoc státům střední a východní Evropy, 
Afriky i Asie na komerčním základě, 
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- informovat o podpoře Strategického přístupu prostřednictvím zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR, 

- podporovat rozvoj spolupráce s  mnohostrannými environmentálními 
smlouvami zaměřenými na problematiku chemických látek a odpadů, 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, 
Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech a Montrealským 
protokolem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a nově vyjednávanou úmluvou 
o nakládání se rtutí v průběhu jejího životního cyklu, 

- podporovat přijetí zprávy ze zasedání. 


