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Zásady postupu delegace České republiky
Delegace bude vycházet ze současných závazků, které vyplývají z přístupu České republiky
k Montrealskému protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (dále jen „Protokol“
nebo „Montrealský protokol“), a k jeho změnám. Bude vycházet z možností České republiky
plnit v budoucnu efektivně závěry zasedání.
Delegace ČR především:
 se bude aktivně podílet na vypracování společných stanovisek se členskými státy EU
a bude spolupracovat se státy s obdobným přístupem k řešeným tématům, jako má EU;
 bude podporovat změnu Montrealského protokolu spočívající v kontrole Protokolu
nad částečně fluorovanými uhlovodíky (látky HFC) s cílem omezit výrobu a spotřebu látek
HFC;
 bude podporovat přijetí takové změny Protokolu, která bude vyhovovat mezím mandátu
EU pro vyjednávání změny Protokolu stanoveného rozhodnutím Rady (EU) č. 2015/798,
případně upraveného mandátu dohodnutého na úrovni EU;
 bude podporovat, aby kompromisní text změny Protokolu obsahoval dostatečnou ambici
pro omezování látek HFC a zároveň zahrnoval způsoby omezování látek HFC co nejvíce
nákladově-efektivní, a to i s ohledem na možnosti rozvinutých smluvních stran, které
přispívají do finančního mechanismu Protokolu (Mnohostranný fond na podporu
Montrealského protokolu, MLF);
 při projednávání rozpočtu Montrealského protokolu bude prosazovat princip maximální
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků, bude podporovat snahy
o včasné a řádné plnění příspěvkových povinností a přijetí konsensuálního rozpočtu
Protokolu, který zajistí chod sekretariátu Protokolu v období 2017 - 2018;
 podpoří snahy o účinné omezování spotřeby látek ohrožujících ozonovou vrstvu, a dále
podpoří úsilí o zefektivnění regionální spolupráce a výměny zkušeností např. v oblasti
nakládání s halony, při sběru, recyklaci a zneškodňování regulovaných látek a výrobků
s jejich obsahem;
 při schvalování nominací na kritická a základní použití regulovaných látek bude vycházet
z posouzení příslušných expertních orgánů Protokolu;
 bude podporovat přijetí takového mandátu pro Panel pro ekonomické a technologické
hodnocení (TEAP), na jehož základě bude moci být zpracována studie se všemi aspekty
důležitými pro naplnění finančních potřeb MLF v dalším období (2018-2020), aby mohla
být účinně realizována rozhodnutí smluvních stran.
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