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SDĚLENÍ

České inspekce životního prostředí o uveřejnění doslovného znění
„Dohody mezi Českou inspekcí životního prostředí a Slovenskou

inspekcí životního prostředí o vzájemné spolupráci”
Dohoda mezi Českou inspekcí životního prostředí a Slovenskou

inspekcí životního prostředí o vzájemné spolupráci
Česká inspekce životního prostředí a Slovenská inspekce životního prostředí (dále jen „smluvní strany”)
vedeny přáním prohlubovat spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, vycházejíce z Dohody
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního
prostředí, která byla podepsána v Praze dne 29. října 1992, se dohodly na následujícím:

Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat spolupráci v oblasti inspekční činnosti na zásadě rovnosti a
vzájemnosti.

Článek 2
Spolupráci mezi smluvními stranami a jimi řízenými regionálními inspektoráty se zaměří hlavně na:

- aproximaci legislativy v přístupovém procesu k Evropské unii,

- nové úkoly vyplývající z implementace práva a mezinárodních smluv,

- účast v síti inspekčních orgánů IMBEL a AC IMBEL,

- integrovaný přístup k ochraně životního prostředí,

- úlohy související s prevencí havárií,

- vynutitelnost práva,

- používání ekonomických nástrojů a dobrovolných nástrojů na ochranu životního prostředí.

Článek 3
Smluvní strany se dohodly, že v zájmu koordinovaného postupu vypracují a dohodnou do dvou měsíců od
podpisu Dohody program spolupráce na období dvou let, přičemž spolupráce bude zaměřená zejména na:

- oblast ochrany vod
(prevence a likvidace havárií, především na společné řece Moravě, aplikace právních předpisů z oblasti
ochrany vod na inspekční činnosti),

- oblast odpadového hospodářství
(dovoz a vývoz odpadů, nakládání s určitými nebezpečnými odpady, využívání a recyklace obalů,
zneškodňování odpadů obsahujících PCB, nakládání s autovraky, hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů),

- oblast ochrany ovzduší
(aplikace mezinárodních smluv, problematika měření emisí, aplikace právních předpisů z oblasti ochrany
ovzduší na inspekční činnosti),

- oblast ochrany přírody
(program Natura 2000, CITES a aplikace a plnění dalších úmluv a mezinárodních smluv, obhospodařování
lesů v chráněných oblastech).

Článek 4
Spolupráce smluvních stran se bude realizovat formou:

- společných setkání,

- výměnou informací,

- jinými formami spolupráce, které mohou být smluvními stranami dohodnuté.

Článek 5
Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let a nabývá platnost dnem jejího podpisu. Platnost Dohody se prodlouží
automaticky vždy o dalších pět let, pokud jedna ze smluvních stran Dohodu písemně nevypoví, a to nejpozději
tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.



Článek 6
Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, každý v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění
mají stejnou platnost.
Dáno v Bratislavě dne 19.10.2001

Ing. Ivan Rajniak, CSc., v. r. Ing. Petr Soukup, v. r.
ředitel Slovenské inspekce ředitel České inspekce
životního prostředí životního prostředí


