Příloha k memorandu o spolupráci při ochraně ovzduší
Účastníci konference se shodli na nutnosti neprodleně zajistit, aby byl na území nejvíce postižených částí
regionu nastolen stav ovzduší splňující zákonné imisní limity. Za tím účelem je nutné stanovit dlouhodobé,
střednědobé, krátkodobé cíle a opatření pro zlepšení stavu ovzduší směřující k těmto cílům, včetně
konkrétních termínů.
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popis aktivity
vyhodnotit, zda současný systém posuzování a řízení
kvality ovzduší v jednotlivých zemích (ČR/PL/SR) je
dostatečný k dosažení uspokojivé kvality venkovního
ovzduší a k naplnění všech právními předpisy a
mezinárodními závazky stanovených povinností (např.
legislativa systémy monitoringu, bilancování, nástroje,
opatření, financování aj.) Na základě této analýzy a
očekávaného vývoje nejen znečišťování i znečištění
ovzduší, ale také vyhodnocení vlivu hospodářského
vývoje a různých politik a koncepcí budou stanoveny cíle
(dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý) a priority
sladit legislativní nároky na všechny typy zdrojů a
postupy v jednotlivých zemích a zaměřit je na ochranu
lidského zdraví, ekosystémů a vegetace
sladit emisně imisní princip – postupné narovnání
povolovacích procesů, které nejsou ošetřeny legislativou
EU ve všech zemích na stejnou úroveň, stanovit dohodou
mezi zeměmi harmonogram postupného „dorovnání“
emisních limitů na stejnou úroveň (resp. vytvořit
iniciativu na úrovni vlády), neumožňovat další výjimky po
skončení jejich platnosti, resp. nestandartní stavy vždy
řešit trojstrannou dohodou
podpořit ekologická opatření v lokálním vytápění,
zaměřit se na výměnu starých kotlů podpořit ekologická
paliva
„lépe“ nastavit a zpřístupnit dotace na výměnu starých
kotlů za moderní nízkoemisní nebo bezemisní zdroje
tepla občanům v souladu s požadavky EU ve všech
zemích. Navrhnout a rozpracovat palivovou politiku jako
doplněk kotlíkových dotací – připravit ekonomický a
legislativní rámec. Nastavit jednoznačně způsob kontroly
spalování (dálkově, kominíci, úředníci) – jasně definovat
pravomoci. Při realizaci se zaměřit také na sociálně slabší
skupiny obyvatel.
Komunikovat s vládami o prioritní podpoře nejvíce
postižených oblastí.
podporovat nastavení kontrolního mechanismu zákazu
spalování odpadů v lokálních zdrojích tepla
navrhnout model kontroly lokálních topenišť stejný ve
všech zemích, nebo např. převzít polský model kontroly
lokálních topenišť, tj. kontrola kotle a odebraného paliva
– v kompetenci městské policie, vyhláškou – připravit
legislativní rámec
Implementovat závěry o nejlepších dostupných
technikách (BAT) do integrovaných povolení jednotlivých
provozů spadající pod IPPC ve všech zemích a tímto
vyváženě chránit zdraví i rozvoj průmyslu tj. minimálně
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povinnost uplatňovat stejné postupy pro průmyslové
zdroje. Preferovány budou již ověřené postupy,
realizované do současnosti. podpořit zavádění BAT
technologií ve všech 3 zemích na stejnou úroveň a
zachovat konkurenceschopnost průmyslu
- Vyměňovat si pravidelně informace o zdrojích
znečišťování ovzduší, nových technologiích a opatřeních
v ochraně ovzduší, vytvořit informační portál pro výměnu
informací ze všech 3 regionů – CZ/PL/SK mutace.

- Zhodnit zdravotní a socioekonomické důsledky pro
znečištěného ovzduší pro obyvatele regionu, provést
průzkum příčin chování obyvatel ve vztahu ke zvyklostem
při vytápění.
- vytvořit platformu Ovzduší bez hranic (OBH) ve které
budou města, obce, euroregiony, kraje, nevládní
organizace, prosazovat uvedené cíle společně
propojit Sdružení obcí, Euroregiony, Sdružení pro rozvoj
atd. do jednoho „právního“ celku – iniciativa prosazování
záměru společně systémem ze spodu. Platforma se bude
vyjadřovat k projektovým záměrům a poskytovat jim
širokou podporu multicipality.
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Provádět intenzivní a dlouhodobou osvětu veřejnosti v
problematice čistoty ovzduší s cílem zakořenit ochranu
čistoty ovzduší jako součást základů společenských
pravidel."
Představování problematiky v každodenním životě
veřejnosti například pomocí konferencí, výstav, festivalů,
reklamních kampaní, aplikací problematiky do plánu
vzdělávání ve školách, chováním veřejných institucí,
požadavky zaměstnavatelů na pracovištích, atd.
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