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Vytlačené na ekologickom papieri Magnostar. Výrobca má cer tifikovaný EMS podľa
medzinárodnej normy ISO 14001. Papier spĺňa en vironmentálne kritériá nordické-
ho ekolabelingového systému podľa verzie 1.4. Je ocenený nordickou environ-
mentálnou značkou Biela labuť.
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Ministri životného prostr edia krajín V4 - Libor Ambrozek, minister životného prostredia
Českej republiky, Miklós Per sányi, minister životného prostredia a vôd Maďarskej republiky,
Jan Szy szko, minister životného prostredia Poľskej republiky a László Miklós, minis ter životné-
ho prostredia Slovenskej republiky na svojom 13. str etnutí, ktoré sa uskutočnilo 4. až 5.
mája 2006 už tr etíkrát na Slovensku (v Košiciach), prijali spoločné prehlásenie. V tomto
prehlásení

- potvrdzujúc veľký význam spolupráce krajín V4 v oblasti životného prostredia v rámci EÚ,
- podporujúc ďalšie rozšírenie EÚ,
- vedomí si potreby koordinovať spoločné pozície k prioritám v súvislosti so strednodo-

bým hodnotením 6. envir onmentálneho akčného programu ES na r. 2002 - 2012,
- zdôrazňujúc úzke prepojenie tematických stratégií na 6. environmentálny akčný program

a potr ebu zaoberať sa nimi komplexne,
- berúc do úvahy predchádzajúce zasadnutia ministrov životného prostredia V4, vráta-

ne príslušných bilaterálnych a multilaterálnych dohôd uzavretých medzi danými krajinami,
- oceňujúc účasť výkonnej riaditeľky Regionálneho environmentálneho centr a pre stred-

nú a východnú Európu ako pozorovateľa,
dohodli sa na spoločnom riešení konkrétnych problémo v a spoločných postupoch v nasledo vných tema-

tických okruhoch:
a) Tematická s tratégia EÚ prevencie a recyklácie odpadov, problémy nezákonného dovozu odpadov,

recyklačné technológie,
b) Podpora budovania sie te NATURA 2000 a jej f inancovanie zo zdrojo v EÚ v rokoch 2007 - 2013,
c) INSPIRE (Infraštruktúra pre priestorové informácie v Spoločens tve): výmena názorov na výhody pou-

žívania harmonizovaných geografických informácií.
Ministri uvítali nadobudnutie platnosti Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udrža-

teľnom r ozvoji Karpát ku dňu 4. 1. 2006 a vymenili si názory na prípravný proces 1.
konferencie zmluvných strán.

S ocenením ministri vzali na vedomie informácie:
- maďarského ministra o príprave 6. konferencie EHK OSN, ktorá sa bude konať

v Belehrade v októbri 2007,
- maďarského ministr a o príprave 5. medzivládneho fóra o bezpečnosti chemických

látok , ktoré sa bude konať v Budapešti v dňoch 24. – 29. septembra 2006,
- českého ministra o zámere ČR zriadiť na Masarykovej univerzite v Brne Regionálne

centrum na budovanie a prenos kapacít v rámci Štokholmského dohovoru,
- českého ministra o pozvaní ČR na podujatie „Plánovanie a hodnotenie udr žateľného

rozvoja na regionálnej úrovni – odovzdanie skúseností“ počas 14. zasadnutia Komisie
OSN pr e trvalo udržateľný rozvoj 9. mája 2006 v New Yorku,

- českého ministra o ochote ČR zriadiť r egionálne referenčné centrum Dohovoru OSN
o boji proti desertifikácii v krajinách trpiacich suchom a/alebo desertifikáciou, najmä v Afrike
(UNCCD) so sídlom na Palackého univerzite v Olomouci,

- českého ministr a o organizovaní workshopu o nezákonnom obchode s chemickými
látkami, ktorý sa bude konať v Prahe v dňoch 6. - 8. 11. 2006.

Ministri prijali pozvanie Libora Ambrozeka na 14. stretnutie ministr ov životného prostr e-
dia krajín V4 v roku 2007 v Českej republike.
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