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Nové perzistentné organické látky  

 

tzv. (new - POPs) 
 

navrhované na zaradenie do zoznamov v prílohách  

 

informácia č. 2 

 

 

 

V rámci implementácie Štokholmského dohovoru o perzistentných organických 

látkach (POPs) ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o POPs 

(Nariadenie (ES) č. 850/2004 o POPs) a Protokolu o POPs k Dohovoru o diaľkovom 

znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov je jednou z priebeţných aktivít aj 

preverovanie perzistentnosti rôznych chemických látok. 

 

 

V prípade, ţe sa preukáţe, ţe ide o tzv. nové POPs, zabezpečí sa proces zaradenia 

týchto nových  POPs do zoznamov látok v prílohách vyššie uvedených dokumentov. 

Základom mechanizmu doplnenia zoznamov Štokholmského dohovoru o POPs je článok 8 

Štokholmského dohovoru o POPs, poţiadavky na informácie a výberové kritériá podľa 

prílohy D tohto dohovoru, poţiadavky na informácie pre prehľad rizík podľa prílohy E tohto 

dohovoru a sociálno-ekonomické informácie podľa prílohy F tohto dohovoru. 

 

 

Za účelom zabezpečiť spoluprácu expertov z rôznych oblastí, v nadväznosti na bod 2 

článku 8 Štokholmského dohovoru o POPs, na 1. zasadnutí Konferencie strán Štokholmského 

dohovoru o POPs (COP-1) bol ustanovený Posudzovací výbor pre POPs (POPs Review 

Committee, tzv. POP RC).  

 

 

V nadväznosti na priebeh druhého zasadnutia tohto výboru, ktoré sa uskutočnilo 

v dňoch 6. – 10. 11. 2006 v Ţeneve, sa zabezpečujú doplňujúce informácie podľa prílohy F 

Štokholmského dohovoru o POPs o nasledovných chemických látkach: chlórdekon, 

hexabrómodifenyl (HBB), lindan, pentabrómodifenyl éter (penta-BDE)  a perfluóroktan 

sulfonát (PFOS). Viac podrobností je adrese www.pops.int ako aj v našej základnej informácii 

k tejto problematike. 

 

Text prílohy F Štokholmského dohovoru o POPs je nasledovný: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pops.int/


2/2 

Príloha F 

 

SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 

 

 

Pre látky podľa tohto dohovoru by malo byť vykonané vyhodnotenie, týkajúce sa moţných 

kontrolných opatrení vzťahujúcich sa na chemické látky, zvaţované pre zaradenie do tohto dohovoru, 

zahŕňajúce celý rozsah moţností, vrátane riadenia a vylúčenia. Pre tieto účely by mali byť poskytnuté 

dostatočné informácie, týkajúce sa sociálno-ekonomických úvah, v spojitosti s kontrolnými 

opatreniami, umoţňujúce prijatie rozhodnutia konferenciou strán. Takéto informácie by mali odráţať 

primeraný ohľad na rôzne moţnosti a podmienky strán  a taktieţ by mali zahŕňať úvahy podľa 

nasledujúceho indikatívneho zoznamu: 

(a) účinnosť a efektívnosť moţných kontrolných opatrení pre dosiahnutie cieľového 

zníţenia rizika: 

(i) technickú uskutočniteľnosť 

(ii) náklady, vrátane environmentálnych a zdravotných nákladov 

(a) náhrady (výrobky a procesy): 

(i) technickú uskutočniteľnosť 

(ii) náklady, vrátane environmentálnych a zdravotných nákladov 

(iii) účinnosť 

(iv) riziká 

(v) dostupnosť 

(vi) prístupnosť 

(a) pozitívne a/alebo negatívne vplyvy realizácie kontrolných opatrení na spoločnosť: 

(b) zdravie, vrátane verejného zdravia, pracovného zdravia 

a ţivotného prostredia 

(ii)  poľnohospodárstvo, vrátane vodného hospodárstva a lesníctva 

(iii) biota (biodiverzita) 

(iv) ekonomické aspekty 

(v) smerovanie k udrţateľnému rozvoju 

(vi)  sociálne náklady 

(a) odpad a skládkovanie (najmä staré zásoby pesticídov a dekontaminácia 

kontaminovaných miest): 

(i) technická uskutočniteľnosť 

(ii)  náklady 

(b) prístup k informáciám a vzdelávanie verejnosti 

(c) stav kontrolných a  monitorovacích kapacít 

(d) akékoľvek národné alebo regionálne aktivity, zamerané na zniţovanie 

uvoľňovania, vrátane informácií o náhradách a iné primerané informácie o riadení rizika. 

 


