DOHOVOR O DIAďKOVOM ZNEýISġOVANÍ OVZDUŠIA PRECHÁDZAJÚCOM
HRANICAMI ŠTÁTOV
Zmluvné strany tohto Dohovoru,
rozhodnuté podporovaĢ vzĢahy a spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia,
súc si vedomé významu þinnosti Európskej hospodárskej komisie OSN pri upevĖovaní takých vzĢahov a
spolupráce, najmä v oblasti zneþisĢovania ovzdušia vþítane diaĐkového prenosu látok zneþisĢujúcich
ovzdušie,
uznávajúc príspevok Európskej hospodárskej komisie OSN k mnohostrannej realizácii príslušných
ustanovení Závereþného aktu Konferencie o bezpeþnosti a spolupráci v Európe,
prihliadajúc na þasĢ kapitoly o životnom prostredí Závereþného aktu Konferencie o bezpeþnosti a
spolupráci v Európe vyzývajúcej na spoluprácu pri sledovaní zneþisĢovania ovzdušia a jeho úþinkov
vþítane diaĐkového prenosu látok zneþisĢujúcich ovzdušie a na rozpracovanie prostredníctvom
medzinárodnej spolupráce rozsiahleho programu monitorovania a vyhodnocovania diaĐkového prenosu
látok zneþisĢujúcich ovzdušie poþínajúc kysliþníkom siriþitým a s možným rozšírením na iné zneþisĢujúce
látky,
berúc do úvahy príslušné ustanovenia Deklarácie Konferencie OSN o životnom prostredí a najmä 21.
zásadu, ktorá vyjadruje spoloþné presvedþenie, že štáty majú v súlade s Chartou OSN a so zásadami
medzinárodného práva zvrchované právo využívaĢ svoje vlastné zdroje v súlade s vlastnou politikou
životného prostredia a zodpovednosĢ zabezpeþiĢ, aby þinnosĢ v rámci ich právomoci a kontroly
nepoškodila životné prostredie iných štátov alebo oblasti za hranicami ich národnej právomoci,
uznávajúc existenciu možných krátkodobých a dlhodobých nepriaznivých úþinkov látok zneþisĢujúcich
ovzdušie vþítane zneþisĢovania ovzdušia prechádzajúceho hranicami štátov,
znepokojené, že predpovedané zvýšenie úrovne vypúšĢania zneþisĢujúcich látok v regióne môže zosilniĢ
také nepriaznivé úþinky,
uznávajúc potrebu študovaĢ dôsledky diaĐkového prenosu látok zneþisĢujúcich ovzdušie a potrebu hĐadaĢ
riešenie poznaných problémov,
potvrdzujúc svoju ochotu posilĖovaĢ aktívnu medzinárodnú spoluprácu pri rozvoji vhodných národných
opatrení a koordinovaĢ štátne akcie v boji proti zneþisĢovaniu ovzdušia vþítane diaĐkového zneþisĢovania
ovzdušia prechádzajúceho hranicami štátov prostredníctvom informácií, konzultácií, výskumu a
monitorovania,
dohodli sa na tomto:
ýlánok 1
Definície
Na úþely tohto Dohovoru:
a) „zneþisĢovanie ovzdušia“ znamená vnášanie þlovekom, þi už priamo alebo nepriamo, látok alebo
energie do ovzdušia, ktoré majú zhubné úþinky takého rázu, že ohrozujú zdravie Đudí, poškodzujú živé
zdroje a ekosystémy a hmotný majetok, ako aj narúšajú a zasahujú do rekreaþnej stránky a iného
oprávneného využívania životného prostredia; „látky zneþisĢujúce ovzdušie" budú sa interpretovaĢ
obdobne;
b) „diaĐkové zneþisĢovanie životného prostredia prechádzajúce hranicami štátov“ znamená
zneþisĢovanie ovzdušia, ktorého fyzický pôvod je úplne alebo þiastoþne na území v národnej
právomoci jedného štátu a ktoré má záporné úþinky na území pod právomocou iného štátu v takej
vzdialenosti, že nemožno všeobecne rozlíšiĢ podiel jednotlivých zdrojov alebo skupín zdrojov emisií.

ýlánok 2
Základné zásady
Zmluvné strany, riadne berúc do úvahy s tým spojené skutoþnosti a problémy, sú rozhodnuté chrániĢ
þloveka a jeho životné prostredie pred zneþisĢovaním ovzdušia a budú sa usilovaĢ o obmedzovanie, a
pokiaĐ možno, postupne znižovaĢ a predchádzaĢ zneþisĢovaniu ovzdušia vþítane diaĐkového
zneþisĢovania ovzdušia prechádzajúceho hranicami štátov.
ýlánok 3
Zmluvné strany v rámci tohto Dohovoru budú prostredníctvom výmeny informácií, konzultácií,
výskumu a monitorovania robiĢ bez zbytoþných prieĢahov politiku a stratégiu, ktorá bude slúžiĢ ako
prostriedok boja proti vypúšĢaniu látok zneþisĢujúcich ovzdušie, berúc pritom do úvahy úsilie, ktoré sa už
urobilo na národnej a medzinárodnej úrovni.
ýlánok 4
Zmluvné strany si budú vymieĖaĢ informácie a preskúmajú svoje opatrenia, vedeckú þinnosĢ a technické
opatrenia zamerané na boj v najvyššej možnej proti vypúšĢaniu látok zneþisĢujúcich ovzdušie, ktoré
môžu maĢ nepriaznivé úþinky, þím prispejú k zníženiu zneþisĢovania ovzdušia vþítane diaĐkového
zneþisĢovania ovzdušia prechádzajúceho hranicami štátov.
ýlánok 5
Na žiadosĢ budú sa v zaþiatoþnom štádiu robiĢ konzultácie medzi zmluvnými stranami, ktoré na jednej
strane sú skutoþne postihnuté alebo vystavené znaþnému nebezpeþenstvu diaĐkového zneþisĢovania
ovzdušia prechádzajúceho hranicami štátov, a zmluvnými stranami na strane druhej, pri ktorých a v
rámci ich právomoci dochádza alebo by mohlo dôjsĢ k znaþnému prispievaniu k diaĐkovému
zneþisĢovaniu ovzdušia prechádzajúcemu hranicami štátov v súvislosti s þinnosĢou vykonávanou alebo
zamýšĐanou týmito stranami.
ýlánok 6
Riadenie kvality ovzdušia
Berúc do úvahy þlánky 2 až 5, prebiehajúci výskum, výmenu informácií a monitorovanie a jeho výsledky,
náklady a efektivitu miestnych a iných nápravných opatrení a za úþelom boja proti zneþisĢovaniu
ovzdušia, najmä zneþisĢovanie vznikajúce v nových alebo prebudovaných zariadeniach, každá zmluvná
strana sa zaväzuje prijaĢ najlepšie opatrenia a stratégiu vþítane systému riadenia kvality ovzdušia a ako
ich súþasĢ kontrolné opatrenia v súlade s vyváženým rozvojom, najmä s využitím najlepšej techniky,
ktorá je ekonomicky dostupná, a nízko odpadovej a bezodpadovej technológie.
ýlánok 7
Výskum a vývoj
Zmluvné strany v súlade so svojimi potrebami budú dávaĢ podnety a spolupracovaĢ pri riadení výskumu a
vývoja:
a) existujúcich a navrhovaných technológií na zníženie emisií zlúþenín síry a iných hlavných látok
zneþisĢujúcich ovzdušie so zreteĐom na technickú a ekonomickú vyrovnateĐnosĢ, ako aj na
dôsledky pre životné prostredie;
b) prístrojového zariadenia a iných techník na monitorovanie a meranie emisií a okolných koncentrácií
látok zneþisĢujúcich ovzdušie;
c) zdokonalených modelov na lepšie pochopenie diaĐkového prenosu látok zneþisĢujúcich ovzdušie
prechádzajúcich za hranice štátov;
d) úþinkov zlúþenín síry a iných hlavných látok zneþisĢujúcich ovzdušie na Đudské zdravie a životné
prostredie vþítane poĐnohospodárstva, lesníctva, materiálov, vodných a iných prírodných
ekosystémov a dohĐadnosti s cieĐom utvoriĢ vedecký podklad pre vzĢah dávka/úþinok zameraný na
ochranu prostredia;

e) vyhodnocovania alternatívnych opatrení na dosiahnutie cieĐov v otázkach prostredia z
hospodárskeho, sociálneho hĐadiska a z hĐadiska životného prostredia vþítane zníženia diaĐkového
zneþisĢovania ovzdušia prechádzajúceho hranicami štátov;
f) vypracovania vzdelávacích a výcvikových programov týkajúcich sa aspektov zneþisĢovania životného
prostredia zlúþeninami síry a inými hlavnými látkami zneþisĢujúcimi ovzdušie.
ýlánok 8
Výmena informácií
Zmluvné strany v rámci výkonného orgánu podĐa þlánku 10 a dvojstranné si budú vo svojom spoloþnom
záujme vymieĖaĢ dostupné informácie o:
a) údajoch o emisiách v dohodnutých termínoch, dohodnutých látok zneþisĢujúcich ovzdušie poþínajúc
kysliþníkom siriþitým, pochádzajúcich z jednotiek siete dohodnutej veĐkosti alebo o tokoch
dohodnutých látok zneþisĢujúcich ovzdušie poþínajúc kysliþníkom siriþitým, prechádzajúcich
štátnymi hranicami v dohodnutých úsekoch a v dohodnutých termínoch;
b) hlavných zmenách v štátnej politike a vo všeobecnom priemyslovom rozvoji a o ich potenciálnych
dôsledkoch, ktoré by pravdepodobne spôsobili znaþné zmeny v diaĐkovom zneþisĢovaní ovzdušia
prechádzajúcom hranicami štátov
c) sledovaní technológií na zníženie zneþisĢovania ovzdušia týkajúce sa diaĐkového zneþisĢovania
ovzdušia prechádzajúceho hranicami štátov;
d) plánovaných nákladoch na reguláciu emisií zlúþenín síry a ostatných látok zneþisĢujúcich ovzdušie v
štátnom meradle;
e) meteorologických a fyzikálno-chemických údajoch týkajúcich sa procesov v priebehu prenosu
škodlivín;
f) fyzikálno-chemických a biologických údajov týkajúcich sa úþinkov diaĐkového zneþisĢovania ovzdušia
prechádzajúceho hranicami štátov a o rozsahu škôd,*) ktorý sa podĐa týchto údajov môže pripísaĢ
diaĐkovému zneþisĢovaniu ovzdušia prechádzajúcemu hranicami štátov;
g) národných, subregionálnych a regionálnych opatreniach a stratégiách na kontrolu a obmedzovanie
zlúþenín síry a iných hlavných látok zneþisĢujúcich ovzdušie.
ýlánok 9
Realizácia a ćalší rozvoj kooperatívneho programu monitorovania a vyhodnocovania
diaĐkového šírenia látok zneþisĢujúceho ovzdušie v Európe
Zmluvné strany zdôrazĖujú potrebu realizácie existujúceho „Kooperatívneho programu monitorovania a
vyhodnocovania diaĐkového prenosu látok zneþisĢujúcich ovzdušie v Európe" (ćalej len EMEP) a so
zreteĐom na ćalší rozvoj tohto programu súhlasia zdôrazniĢ:
a) že je žiaduce, aby sa zmluvné strany zapojili a plne realizovali „Kooperatívny program
monitorovania (EMEP)", ktorý je v prvej fáze založený na monitorovaní kysliþníka siriþitého a
blízkych látok;
b) potrebu využívaĢ porovnateĐné alebo štandardizované postupy pre monitorovanie, kdekoĐvek to je
možné;
c) že je žiaduce založiĢ program monitorovania na systéme tak štátnych, ako aj medzinárodných
programov. Zriaćovanie monitorovacích staníc a zhromažćovanie údajov sa bude vykonávaĢ v rámci
štátnej právomoci krajiny, v ktorej budú monitorovacie stanice umiestnené;
d) že je žiaduce zriadiĢ rámec pre koordinovaný program monitorovania životného prostredia
založený a berúci do úvahy súþasné a budúce štátne, subregionálne a regionálne aj iné
medzinárodné programy;
e) potrebu vymieĖaĢ si v dohodnutých obdobiach údaje o emisiách dohodnutých látok
zneþisĢujúcich ovzdušie, poþínajúc kysliþníkom siriþitým, pochádzajúcich z jednotiek siete
dohodnutých veĐkostí alebo tokoch dohodnutých látok zneþisĢujúcich ovzdušie, poþínajúc
kysliþníkom siriþitým, cez hranice štátov v úsekoch dohodnutej dĎžky a v dohodnutých obdobiach.
Metóda vþítane modelu používaná na urþenie tokov látok zneþisĢujúcich ovzdušie a rovnako tak
metóda vþítane modelu použitá na urþenie prenosu látok zneþisĢujúcich ovzdušie, založená na
emisných údajoch z jednotiek siete, bude daná k dispozícii a bude sa pravidelne preverovaĢ za
úþelom zlepšenia metód a modelov;
f) svoju ochotu pokraþovaĢ vo výmene a pravidelnej aktualizácii štátnych údajov o celkovom vypúšĢaní
dohodnutých látok zneþisĢujúcich ovzdušie poþínajúc kysliþníkom siriþitým;
g) potrebu poskytovaĢ meteorologické a fyzikálno-chemické údaje viažuce sa k procesom, ktoré
prebiehajú poþas prenosov;

h) potrebu monitorovaĢ chemické zložky v inom prostredí ako je voda, pôda a vegetácia, rovnako tak
ako podobný program monitorovania na zaznamenávanie úþinku na zdravie a životné prostredie;
i) že je žiaduce rozšíriĢ štátne siete EMEP a urobiĢ ich operatívnymi na úþely riadenia a dohĐadu.
ýlánok 10
Výkonný orgán
1. Predstavitelia zmluvných strán utvoria, v rámci starších vládnych poradcov EHK pre životné
prostredie, Výkonný orgán tohto Dohovoru a budú sa v tejto funkcii schádzaĢ najmenej raz za rok.
2. Výkonný orgán bude:
a) hodnotiĢ realizáciu tohto Dohovoru;
b) utváraĢ podĐa potreby pracovné skupiny na posudzovanie otázok týkajúcich sa plnenia a rozvoja
tohto Dohovoru, ktoré budú za týmto úþelom pripravovaĢ príslušné štúdie a inú dokumentáciu a
predkladaĢ odporúþania Výkonnému orgánu na posúdenie; c) plniĢ akékoĐvek iné funkcie, ktoré
môžu byĢ vhodné podĐa ustanovení tohto Dohovoru.
3. Výkonný orgán bude využívaĢ Riadiaci výbor pre EMEP ako integrálnu súþasĢ vykonávania tohto
Dohovoru; najmä potom s ohĐadom na zhromažćovanie údajov o vedeckej spolupráci.
4. Pri výkone svojich funkcií bude Výkonný orgán, ak to uzná za vhodné, takisto využívaĢ informácie
iných príslušných medzinárodných organizácií.
ýlánok 11
Sekretariát
Výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie OSN bude pre Výkonný orgán vykonávaĢ nasledujúce
sekretariálne funkcie:
a) zvolávaĢ a pripravovaĢ schôdzky Výkonného orgánu;
b) odovzdávaĢ zmluvným stranám správy a iné informácie prijaté v súlade s ustanoveniami tohto
Dohovoru;
c) vykonávaĢ funkcie urþené Výkonným orgánom.
ýlánok 12
Dodatky k dohovoru
1. KtorákoĐvek zmluvná strana môže navrhovaĢ dodatky k tomuto Dohovoru.
2. Text navrhovaných dodatkov sa postúpi písomne Výkonnému tajomníkovi Európskej hospodárskej
komisie OSN, ktorý ich odovzdá všetkým zmluvným stranám. Výkonný orgán prediskutuje navrhnuté
dodatky na budúcej výroþnej schôdzke za podmienky, že tieto návrhy rozoslal Výkonný tajomník
Európskej hospodárskej komisie OSN všetkým zmluvným stranám najneskôr deväĢdesiat dní
vopred.
ýlánok 13
Riešenie sporov
Ak vznikne spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami tohto Dohovoru, pokiaĐ ide o jeho
výklad alebo vykonávanie, budú tieto strany hĐadaĢ riešenie rokovaním alebo akýmkoĐvek iným spôsobom
riešenia sporov, ktorý je prijateĐný pre strany v spore.
ýlánok14
Podpis
1. Tento Dohovor bude otvorený na podpis v úradovni Organizácie spojených národov v Ženeve od
13. do 16. novembra 1979 pri príležitosti Schôdzky na vysokej úrovni o ochrane životného prostredia v
rámci Európskej hospodárskej komisie þlenskými štátmi Európskej hospodárskej komisie a štátmi
majúcimi konzultatívny status v Európskej hospodárskej komisii podĐa þlánku 8 rezolúcie
Hospodárskej a sociálnej rady OSN 36 (IV) z 28. marca 1947 a regionálnymi hospodárskymi
integraþnými organizáciami pozostávajúcimi zo zvrchovaných þlenských štátov Európskej
hospodárskej komisie, ktoré sú príslušné na rokovanie, uzavieranie a aplikáciu medzinárodných
dohôd vo veciach upravovaných týmto Dohovorom.
2. V rámci svojej právomoci budú také regionálne hospodárske integraþné organizácie vo svojom mene
vykonávaĢ práva a plniĢ povinnosti, ktoré tento Dohovor pripisuje ich þlenským štátom. V takých
prípadoch nebudú þlenské štáty týchto organizácií oprávnené vykonávaĢ také práva individuálne.

ýlánok 15
Ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup
1. Tento Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu.
2. Tento Dohovor bude otvorený na prístup poþínajúc 17. novembrom 1979 štátom a organizáciám
uvedeným v þlánku 14 odsek 1.
3. Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe budú uložené u generálneho tajomníka
Organizácie spojených národov, ktorý bude vykonávaĢ funkciu depozitára.
ýlánok 16
Nadobudnutie platnosti
1. Tento Dohovor nadobudne platnosĢ deväĢdesiatym dĖom po dátume uloženia dvadsiatej štvrtej listiny
o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe.
2. Pre každú zmluvnú stranu, ktorá ratifikuje, príjme alebo schváli tento Dohovor alebo pristúpi k nemu
po uložení dvadsiatej štvrtej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, nadobudne Dohovor
platnosĢ deväĢdesiatym dĖom po dátume, þo táto zmluvná strana uložila svoju listinu o ratifikácii,
prijatí, schválení alebo prístupe.
ýlánok 17
Výpoveć
KedykoĐvek po uplynutí piatich rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru pre zmluvnú
stranu, môže táto zmluvná strana písomne oznámiĢ depozitárovi výpoveć Dohovoru. Každá taká
výpoveć nadobudne platnosĢ deväĢdesiatym dĖom po dátume, keć ju depozitár dostal.
ýlánok 18
PlatnosĢ textov
Originál tohto Dohovoru, ktorého anglické, francúzske a ruské znenie má rovnakú platnosĢ, bude
uložený u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.
Na dôkaz toho dolu podpísaní, na tento úþel riadne splnomocnení, podpísali tento
Dohovor. Dané v Ženeve dĖa 13. novembra tisíc deväĢsto sedemdesiateho deviateho
roka.
*)Tento Dohovor neobsahuje pravidlá o zodpovednosti štátu za spôsobenú škodu.

