
Základná informácia  

 

o návrhu  

 

implementačného plánu EK na realizáciu Štokholmského dohovoru   

o perzistentných organických látkach  (POPs) 

 

 
Vzhľadom na to, ţe aj Európska únia je signatárom Štokholmského dohovoru o POPs 

(ďalej len „Štokholmského dohovoru“), pripravuje ako zmluvná strana, v súlade s článkom 7 

tohto dohovoru, Implementačný plán Európskej komisie (EK) na realizáciu Štokholmského 

dohovoru, ktorým sa bude zabezpečovať plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského 

dohovoru pre Európsku úniu. 

 

Návrh tohto dokumentu je v pripomienkovom konaní, ktoré by sa malo ukončiť 

v termíne do 14. 2. 2007.  

 

Navrhované sú nasledovné aktivity pre EK a jednotlivé členské štáty (ČŠ): 

 

1. Vykoná sa kontrola plnenia záväzkov Štokholmského dohovoru a v prípade zisteného 

neplnenia záväzkov tohto dohovoru EK zabezpečí alebo bude pokračovať 

v procedúrach infringementu proti ČŠ. 

Termín: priebeţne      

 

2. Preverí sa inventarizácia PCB jednotlivých ČŠ a súlad s termínom na zneškodnenie 

inventarizovaných zariadení do konca roka 2010 a v prípade zisteného nesúladu EK 

zabezpečí alebo bude pokračovať v procedúrach infringementu proti ČŠ. 

Termín: 2010       

 

3. EK preverí výnimky na pouţívanie DDT pri výrobe difocolu z hľadiska dostupných 

informácií o riziku difocolu a kontaminácii DDT zapríčinenej týmto pouţívaním. 

Termín: 2008       

 

4. EK bude iniciovať medzinárodnú prácu na príprave osobitných kódov v rámci 

Colného sadzobníka pre POPs látky vo väzbe na Rotterdamský dohovor. 

Termín: 2008       

 

5. EK zabezpečí začlenenie povinnosti aktualizácie právnych predpisov o uvádzaní 

prostriedkov na ochranu rastlín na trh (vo väzbe na smernicu 91/414/EEC). 

Termín: 2007 – diskusia návrhu EK    

 

6. EK navrhne začlenenie povinností o POPs do revidovanej smernice 98/8/ES 

o biocídoch. 

Termín: 2008       

 

7. EK a ČŠ zabezpečia, ţe všetci zainteresovaní (vrátane priemyslu) sú plne informovaní 

o záväzkoch vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru a ţe hodnotenie POPs je 

adekvátne začlenené do hodnotenia chemických látok. 

Termín: priebeţne      

 



8. EK do právneho rámca o prostriedkoch na ochranu rastlín a biocídoch začlení 

povinnosti  z hľadiska minimalizácie rozdielov pri nakladaní s existujúcimi a novými 

aktívnymi látkami. 

Termín: vo väzbe na aktivitu 4 a 5    

 

9. EK a ČŠ zabezpečia, ţe všetci zainteresovaní (vrátane priemyslu) sú plne informovaní 

o záväzkoch vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru a ţe hodnotenie POPs je 

adekvátne začlenené do hodnotenia existujúcich chemických látok a aktívnych látok 

z hľadiska minimalizácie rozdielov pri nakladaní s existujúcimi a novými aktívnymi 

látkami. 

Termín: priebeţne     

 

10. EK bude pokračovať v podpore a v monitorovaní implementácie IPKZ smernice 

z hľadiska plnenia termínu na vydanie integrovaných povolení do 30.10.2007. 

Termín: 2007       

 

 

11. EK, ČŠ, priemyselné a MVO by mali venovať osobitnú pozornosť začleneniu viac 

informáciám o prevencii pred vznikom POPs a ich kontrole v kontexte s BREFs. 

Termín: priebeţne      

 

12. EK vyhodnotí rozsah prínosu začlenenia malých spaľovacích zariadení (20 – 50 MW) 

do rámca revidovacieho procesu IPKZ smernice. 

 Termín: 2007       

 

13. EK posúdi moţnosť aplikácie kontinuálnych meraní dioxínov a furánov ako aj 

pridanie monitorovania PCBs (ako dioxínov) v kontexte s revidovacím procesom 

smernice o spaľovaní odpadov. 

Termín: 2007       

 

14. EK posúdi rozsah prípravy označovania malých spaľovacích zariadení a výrobkových 

noriem 

Termín: 2007 - 2009      

 

15. EK zlepší výmenu informácií a správnu prax z hľadiska únikov POPs z domácich 

zdrojov a iniciatívy smerujúce k zvyšovaniu povedomia obyvateľstva. 

Termín: 2007 - 2008      

 

16. EK sa bude podieľať na práci UNEP o emisných faktoroch v rámci dostupných 

zdrojov. 

Termín: 2007       

 

17. EK bude podporovať validáciu noriem o meraní emisií PCB (ako dioxínov) 

do ovzdušia  pripravovaných v rámci CEN. 

Termín: 2007       

 

18. ČŠ budú ohlasovať na EK obsiahle údaje o emisiách POPs v rámci E-PRTR a EK ich 

bude zverejňovať. 

Termín: 2008       

 



19. EK skontroluje NRP a POH pre NO z hľadiska ich vhodnosti na odstránenie starých 

zásob odpadov obsahujúcich POPs pesticídy. 

Termín: 2007  pre NRP    

  2009       pre POH pre NO 

 

20. EK prehodnotí výnimky pre minimálne koncentrácie POPs v odpadoch 

a pre environmentálne vhodné moţnosti  iné ako deštrukcia POPs. 

Termín: 2009       

 

21. EK bude definovať formát na zaslanie notifikácií a potvrdení týkajúcich sa pouţívania 

environmentálne vhodných moţností iných ako deštrukcia POPs. 

Termín: 2007       

 

22. EK preverí ďalšie opatrenia o odpadoch s minimálnym obsahom POPs a navrhne 

koncentračné limity pre klasifikáciu odpadov kontaminovaných POPs ako 

nebezpečných odpadov. 

Termín: 2008       

 

23. EK sa bude aktívne podieľať na aktivitách o POPs odpadoch v rámci aktovít 

Bazilejského dohovoru 

Termín: priebeţne      

 

24. EK posúdi návrhy na ďalšie operácie na deštrukciu alebo nevratnú transformáciu 

POPs v odpadoch. 

Termín: v nadväznosti na konkrétne poţiadavky   

 

25. EK pripraví správy dostupné verejnosti o hodnotení rizika aktívnych látok  

v chemických prostriedkoch na ochranu rastlín a biocídoch, ktoré môţu byť pouţívané 

ako alternatívy POPs pesticídov. 

Termín: priebeţne      

 

26. EK zabezpečí, ţe 7. RP (rámcový program) bude pokrývať oblasti relevantné 

pre POPs, ktoré by umoţnili podporu projektov preverujúcich medzi iným dlho 

trvajúci vplyv expozície POPs na zdravie ľudí pri relevantných koncentráciách 

v ţivotnom prostredí, osobitne v zraniteľných skupinách ako sú deti, alebo ktoré by 

umoţnili podporu projektov hľadania náhrady za DDT proti prenášačom malárie 

Termín: 2007        

 

27. EK bude koordinovať výskum nielen na úrovni spoločenstva ale aj na medzinárodnej 

úrovni, za účelom minimalizácie duplikácie výskumu. 

Termín: priebeţne       

 

28. Pripraví sa návrh pozície EÚ: 

- o financovaní regionálnych centier Štokholmského dohovoru 

- o výberových kritériách a väzbách na regionálne centrá Bazilejského dohovoru 

          a zváţi sa ako by mohla technická expertíza o POPs byť vhodná pre rozvojové krajiny 

a taktieţ sa zváţi moţná podpora vybraných regionálnych centier Štokholmského dohovoru. 

Termín: 2007 – návrh pozícií   

2008 - moţnosti na pouţitie expertíz 

2009 – pomoc pre RCŠD     

 



29. EK bude pripravovať mechanizmus pre lepšiu koordináciu bilaterálnych programov 

a programov EK a programov ČŠ hľadiska POPs. 

Termín: priebeţne       

 

30. EK zváţi rozsah financovania technickej pomoci vzťahujúcej sa k POPs vo väzbe 

na tematický program pre ŢP a udrţateľný manaţment prírodných zdrojov a návrh 

ročných pracovných programov. 

Termín: priebeţne       

 

31. EK bude predkladať správu o implementácii Štokholmského dohovoru na Sekretariát 

tohto dohovoru v záleţitostiach, ktoré spadajú do kompetencie spoločenstva. 

Termín: pravidelne       

 

32. EK a ČŠ budú pokračovať v práci na identifikácii potencionálnych tzv. nových POPs 

vyţadújucich si medzinárodné aktivity. EK bude iniciovať formálne návrhy 

spoločenstva ak to bude ţiadúce. EK a ČŠ zlepšia a posilnia rozsah a medzinárodnú 

spoluprácu a výmenu informácií týkajúcich sa identifikácie potencionálnych POPs 

a zabezpečia adekvátnu finančnú podporu pre nevyhnutné existujúce monitorovacie 

programy zabezpečujúce informácie o koncentráciách nových POPs látok osobitne 

v odľahlých regiónov a o rozsahu cezhraničného šírenia. 

      Termín:  priebeţne       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


