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Zásady postupu delegace České republiky
na 13. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
a dalších souvisejících zasedání
Delegace bude na 13. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy,
8. zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy a 8. zasedání konference
smluvních stran Stockholmské úmluvy vycházet z platné právní úpravy České republiky
(zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy, a zákon č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů),
z práva Evropské unie (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006
o přepravě odpadů, nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických
látek, nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách,
v platném znění, a směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a
polychlorovaných terfenylů), dále ze Státní politiky životního prostředí na léta 2012-2020,
aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních
organických polutantech na léta 2012-2017, z předpisů Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (rozhodnutí Rady C(2001)107/FINAL o revizi rozhodnutí C(92)39/FINAL
o kontrole přeshraničních pohybů odpadů určených k využití) a mezinárodních smluv,
kterých je Česká republika smluvní stranou.
Delegace na Zasedáních bude primárně prezentovat svá stanoviska na
koordinačních zasedáních Evropské unie a prosazovat, aby tato stanoviska byla zohledněna
v pozici Evropské unie, kterou budou Malta předsedající Radě EU a Evropská komise
jménem EU a jejích členských států prezentovat v plénu.
Delegace na Zasedáních
- podpoří přijetí technických návodů k nakládání s odpady obsahujícími perzistentní
organické polutanty a návodů k prevenci a minimalizaci odpadů,
- podpoří aktivity vedoucí k jednotné interpretaci pojmů v Basilejské úmluvě a založení
partnerství pro nakládání s odpadním elektrozařízením a partnerství zaměřené na odpady
z domácností,
- podpoří zefektivnění fungování Otevřené pracovní skupiny (OEWG) Basilejské úmluvy a
program práce OEWG na léta 2018-2019,
- podpoří zařazení následujících chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy:
Průmyslové chemické látky
o chlorované parafíny s krátkým řetězcem,
o veškeré sloučeniny tributylcínu včetně následujících: tributylcín oxid, tributylcín
fluorid, tributylcín metakrylát, tributylcín benzoát, tributylcín chlorid, tributylcín
linoleát, tributylcín naftenát,
Pesticidy
o karbofuran,
o karbosulfan;
jakož i zařazení chemických látek, jejichž posouzení bylo odloženo na 8. zasedání
konference smluvních stran,
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Pesticidy
o trichlorfon,
o fenthion (velmi nízké objemové fáze na úrovni 640 g/l aktivní příměsi nebo
vyšší), vysoce nebezpečný pesticidní přípravek,
o kapalné fáze (emulgovaný koncentrát a rozpustný koncentrát) obsahující
parakvat dichlorid v koncentraci 276 g/l nebo vyšší, odpovídající iontu
parakvatu v koncentraci 200 g/l nebo vyšší, vysoce nebezpečný pesticidní
přípravek,
Průmyslová chemická látka
o chrysotil /bílý azbest/,
- bude podporovat společnou pozici Evropské unie, dohodnutou na příslušné pracovní
skupině Rady, k návrhům na změnu čl. 16 a 22 Rotterdamské úmluvy,
- bude podporovat společnou pozici Evropské unie, obsaženou v příslušném rozhodnutí
Rady, k návrhům na zařazení následujících chemických látek do příloh Stockholmské
úmluvy:
-

chlorované parafíny s krátkým řetězcem do přílohy A,
hexachlorbutadien do přílohy C,
dekabromdifenylether (BDE-209) vyskytující se v komerčním dekabromdifenyletheru
do přílohy A,

- může podpořit v horizontu jednoho roku ukončení využití přijatelných účelů pro použití
sloučenin na bázi PFOS (perfluoroktansulfonové kyseliny) v hydraulických kapalinách
v letectví a pro fotosnímky, zaregistrovaných Evropskou unií a Českou republikou, a
případně podpořit návrh na ukončení použití těchto přijatelných účelů pro všechny
smluvní strany Stockholmské úmluvy,
- bude vycházet při projednávání návrhu rozpočtu výše uvedených tří úmluv na léta 2018 a
2019 ze zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Bude podporovat návrhy na
úsporná opatření v administrativním zajišťování chodu sekretariátu Basilejské,
Rotterdamské a Stockholmské úmluvy při zachování potřebných standardů výkonu funkce
společného sekretariátu a podporovat konsensuální přijetí rozpočtu s co nejmenším
nominálním nárůstem oproti období let 2016 a 2017,
- podpoří další implementaci opatření na podporu spolupráce a koordinace (tj. synergií)
Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy. Při projednávání společných aktivit
výše uvedených smluv na období let 2018 a 2019 bude delegace dbát na to, aby žádná
ze smluv nebyla znevýhodněna a aby společné aktivity se zaměřily na ty oblasti, kde je
spolupráce účelná a přispěje k efektivnějšímu dosažení cílů dotčených smluv,
- podpoří dohodu na dosud neuzavřeném pravidle jednacího řádu Rotterdamské a
Stockholmské úmluvy v případě většinového hlasování o věcných otázkách,
- podpoří dokončení a schválení mechanismu dohledu nad dodržováním Rotterdamské a
Stockholmské úmluvy tak, aby tento mechanismus u obou úmluv umožňoval praktickou
činnost Výboru pro dodržování,
- bude akceptovat nominaci kandidáta/kandidátky za Českou republiku do orgánů
zřizovaných pod výše uvedenými třemi úmluvami v případě, že nebude k dispozici jiný/jiná
kandidát/kandidátka za region střední a východní Evropy.
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