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Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.
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(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)


NAŘÍZENÍ




NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009
ze dne 16. září 2009
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
(přepracované znění)
(Text s významem pro EHP)

stratosféře. Nicméně se nepředpokládá, že by k obnově
ozonové vrstvy na úroveň koncentrací, která existovala
před rokem 1980, došlo dříve než v polovině 21. století.
Zvýšená intenzita UV-B záření, která je důsledkem úbytku
ozonu, proto i nadále představuje vážné ohrožení zdraví
a životního prostředí. Zároveň má většina těchto látek vy
soký potenciál globálního oteplování a přispívá ke zvyšo
vání teploty na planetě. Proto je nezbytné přijmout další
účinná opatření na ochranu lidského zdraví a životního
prostředí před škodlivými následky těchto emisí a předejít
riziku, že by se obnova ozonové vrstvy dále zpozdila.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a ze
jména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociální
ho výboru (1),
po konzultaci s Výborem regionů,

(3)

S ohledem na svou odpovědnost v oblasti životního pro
středí a obchodu se Společenství na základě rozhodnutí
Rady 88/540/EHS (4) stalo smluvní stranou Vídeňské
úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského proto
kolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (dále jen
„Montrealský protokol“).

(4)

Mnohé látky poškozující ozonovou vrstvu jsou skleníko
vými plyny, ale nejsou regulovány podle Rámcové úmluvy
OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, pro
tože se předpokládá, že podle Montrealského protokolu
budou jejich výroba a používání postupně ukončeny.
Navzdory pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci Mon
trealského protokolu, je v Evropské unii i celosvětově stále
zapotřebí dokončit úkol ukončení výroby a používání
látek poškozujících ozonovou vrstvu, při vědomí toho, že
v současnosti má mnoho alternativ k těmto látkám vysoký
potenciál globálního oteplování. Je proto nutné minimali
zovat a ukončit výrobu a používání látek poškozujících
ozonovou vrstvu všude tam, kde jsou k dispozici technic
ky dostupné náhradní látky nebo technologie s nízkým po
tenciálem globálního oteplování.

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozono
vou vrstvu (3), bylo několikrát podstatně změněno. Jelikož
je třeba provést nové změny, mělo by být uvedené nařízení
z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(2)

Je prokázáno, že pokračující emise látek poškozujících
ozonovou vrstvu způsobují závažné poškození ozonové
vrstvy. Existují jasné důkazy o tom, že se snížilo zatížení
atmosféry látkami poškozujícími ozonovou vrstvu, a byly
zaznamenány jisté prvotní známky obnovy ozonu ve

(1) Úř. věst. C 100, 30.4.2009, s. 135.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. března 2009 (dosud
nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. čer
vence 2009.
(3) Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(4) Úř. věst. L 297, 31.10.1988, s. 8.
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(5)

Dodatečná opatření na ochranu ozonové vrstvy přijaly
smluvní strany Montrealského protokolu nejnověji na za
sedání v Montrealu v září 2007 a v Dohá v listopadu 2008.
Dodržování závazků přijatých Společenstvím podle Mon
trealského protokolu, a zejména provádění zrychleného
ukončení výroby a používání hydrochlorfluoruhlovodíků,
vyžaduje, aby byla přijata opatření na úrovni Společenství,
a to s náležitým uvážením rizik spojených se zaváděním
náhradních látek nebo technologií s vysokým potenciálem
globálního oteplování.

(6)

V návaznosti na obavy týkající se zrychleného růstu výro
by a používání hydrochlorfluoruhlovodíků v rozvojových
zemích, jež byly uvedeny ve zprávě skupiny pro vědecká
hodnocení z roku 2006, přijaly smluvní strany Montreal
ského protokolu v roce 2007 na svém devatenáctém zase
dání rozhodnutí XIX/6, kterým se stanovil harmonogram
zrychleného ukončení výroby a používání hydrochlorfluor
uhlovodíků. Na základě uvedeného rozhodnutí by ukon
čení výroby mělo být posunuto ze stávajícího roku 2025
na rok 2020.

(7)

Podle nařízení (ES) č. 2037/2000 není již od roku 2010
možné při údržbě či opravě chladicích a klimatizačních za
řízení používat nově vyrobené hydrochlorfluoruhlovodíky.
Aby se minimalizovalo riziko nedovoleného použití nově
vyrobených hydrochlorfluoruhlovodíků jako recyklo
vaného nebo regenerovaného materiálu, měl by se při
údržbě či opravě zařízení používat pouze regenerovaný
nebo recyklovaný materiál. Další prodej recyklovaných
hydrochlorfluoruhlovodíků by měl být zakázán a recyklo
vané hydrochlorfluoruhlovodíky by se měly používat po
uze tehdy, pokud byly znovuzískány z daného zařízení,
a to pouze podnikem, který toto znovuzískání provedl
nebo zadal. Z důvodu důslednosti by se měla tato výjimka
vztahovat i na tepelná čerpadla.

(8)

S ohledem na to, že jsou široce dostupné technologie a ná
hradní látky umožňující nahrazení látek poškozujících
ozonovou vrstvu, je vhodné v určitých případech stanovit
přísnější regulační opatření, než jaká stanoví nařízení (ES)
č. 2037/2000, a než ta, která stanoví Montrealský
protokol.

(9)

V souladu s nařízením (ES) č. 2037/2000 byla ukončena
výroba a uvádění na trh chlorfluoruhlovodíků, jiných plně
halogenovaných chlorfluoruhlovodíků, halonů, tetrachlor
methanu, 1,1,1-trichlorethanu, hydrobromfluoruhlovo
díků, bromchlormethanu a methylbromidu, a proto je
zakázáno uvádět na trh tyto látky a výrobky a zařízení, jež
tyto látky obsahují. Nyní je rovněž vhodné postupně roz
šířit zákaz používání těchto látek na údržbu a opravu ta
kových zařízení.

31.10.2009

(10)

Komise by měla za určitých podmínek udělit výjimky pro
základní laboratorní a analytická použití i po ukončení vý
roby a používání regulovaných látek. Zejména v rozhod
nutí smluvních stran Montrealského protokolu X/14 jsou
stanovena kritéria pro udělení výjimek pro uvedená pou
žití. Komise by měla být zmocněna stanovit podmínky pro
základní laboratorní a analytická použití. Aby se zamezilo
zvýšení množství použitých k těmto účelům, nemělo by
být výrobcům a dovozcům povoleno výrazně zvýšit množ
ství uváděná na trh. Do tohoto nařízení je třeba začlenit
zvláštní podmínky pro uvádění látek pro tato použití na
trh, o nichž rozhodly smluvní strany Montrealského pro
tokolu, aby se tak zajistilo jejich dodržování.

(11)

Skutečnost, že existují náhradní látky nebo technologie za
methylbromid, se odrazila v podstatnějším snížení jeho vý
roby a používání ve srovnání s Montrealským protokolem
a v rozhodnutí Komise 2008/753/ES ze dne 18. září 2008
o nezařazení methylbromidu do přílohy I směrnice Rady
91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochra
nu rostlin obsahující tuto látku (1) a ve směrnici Evrop
ského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998
o uvádění biocidních přípravků na trh (2). Výjimka pro kri
tická použití methylbromidu by měla být zcela ukončena,
zatímco by měla být dočasně ponechána možnost udělit
odchylku v naléhavých situacích v případě neočekávaných
výskytů škůdců či nákaz, má-li být toto mimořádné pou
žití povoleno podle směrnice Rady 91/414/EHS ze dne
15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rost
lin na trh (3) a směrnice 98/8/ES. V takových případech by
měla být upřesněna opatření k minimalizaci emisí, jakými
je například použití prakticky nepropustných fólií při půd
ní fumigaci.

(12)

S ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne
4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního
programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních pří
pravků na trh (4), kterým bylo zakázáno používání methy
bromidu jako biocidního přípravku od 1. září 2006, a na
rozhodnutí 2008/753/ES, kterým bylo zakázáno používá
ní methylbromidu jako přípravku na ochranu rostlin od
18. března 2010, by rovněž mělo být zakázáno použití
methylbromidu pro karanténní a předzásilkové aplikace
od 18. března 2010.

(1 )
(2)
(3)
(4)

Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 68.
Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1.

31.10.2009
(13)

(14)

(15)

(16)
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Montrealský protokol požaduje v čl. 2F odst. 7, aby smluv
ní strany usilovaly o omezení používání hydrochlorfluo
ruhlovodíků na použití, pro které neexistuje náhradní látka
ani technologie příznivější pro životní prostředí. Vzhledem
k existenci náhradních a jiných technologií lze dále omezit
uvádění na trh a použití hydrochlorfluoruhlovodíků, jakož
i výrobků a zařízení, jež hydrochlorfluoruhlovodíky obsa
hují nebo jsou na nich závislé. Rozhodnutí smluvních stran
Montrealského protokolu VI/13 stanoví, že při hodnocení
náhradních látek a technologií za hydrochlorfluoruhlovo
díky by měly být vzaty v úvahu takové činitele, jako je po
tenciál poškozování ozonové vrstvy, energetická účinnost,
hořlavost, toxicita, potenciál globálního oteplování a mo
žné vlivy na efektivní používání a ukončení výroby a pou
žívání chlorfluoruhlovodíků a halonů. V uvedeném
rozhodnutí dospěly smluvní strany k závěru, že regulace
hydrochlorfluoruhlovodíků podle Montrealského protoko
lu by měla být výrazně zpřísněna, aby byla chráněna ozo
nová vrstva a zohledněna dostupnost náhradních látek
nebo technologií.

Regulační opatření pro výrobky a zařízení obsahující regu
lované látky by měla být rozšířena na výrobky a zařízení,
jež jsou na těchto látkách závislé, aby se předešlo obchá
zení omezení podle tohoto nařízení. Dodatečným zahr
nutím výrobků a zařízení, jejichž konstrukce, použití či
řádné fungování vyžaduje přítomnost regulované látky, je
vyloučena případná možnost uvést na trh, dovézt či vyvézt
výrobky či zařízení, které v daném okamžiku regulované
látky neobsahují, ale které by se do nich musely doplnit
později. Výjimky pro výrobky a zařízení, jež byly vyrobe
ny před vstupem regulačních opatření v platnost, by měly
být zrušeny, neboť již nemají význam a mohly by předsta
vovat riziko nedovoleného uvádění na trh nebo obchodu.

(17)

S cílem zlepšit sledování a regulaci obchodu by se udělo
vání licencí nemělo vztahovat pouze na vstup zboží na cel
ní území za účelem propuštění do volného oběhu ve
Společenství, ale rovněž na vstup v rámci jiných celních re
žimů nebo celně schválených určení. Využití tranzitu přes
celní území Společenství a režimů dočasného uskladnění,
uskladnění v celním skladu a svobodného pásma by mělo
být i nadále možné bez licence, aby se předešlo zbytečné
zátěži pro hospodářské subjekty a celní orgány. Zásilky na
území a z území členského státu, které není součástí cel
ního území Společenství nebo se na ně nevztahuje toto na
řízení, ale vztahuje se na ně Montrealský protokol
ratifikovaný tímto členským státem, by neměly vytvářet
pro členské státy zbytečnou zátěž, pokud jde o udělování
licencí a podávání zpráv, za předpokladu, že jsou dodrže
ny povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a z Montreal
ského protokolu.

(18)

Před vydáním dovozních a vývozních licencí by měla mít
Komise možnost za účelem zamezení nedovoleného a ne
žádoucího obchodu ověřit u příslušných orgánů dotčené
třetí země, zda je zamýšlená operace v souladu s poža
davky uplatňovanými v dané zemi.

(19)

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbli
žování právních a správních předpisů týkajících se klasifi
kace, balení a označování nebezpečných látek (1), směrnice
Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne
31. května 1999 o sbližování právních a správních před
pisů členských států týkajících se klasifikace, balení a ozna
čování nebezpečných přípravků (2) a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. pro
since 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a smě
sí (3) upravují označování látek klasifikovaných jako látky
poškozující ozonovou vrstvu a označování směsí obsa
hujících tyto látky. Vzhledem k tomu, že látky poškozující
ozonovou vrstvu, jež jsou vyráběny jako vstupní suroviny,
technologická činidla nebo látky pro laboratorní a analy
tická použití, lze propustit do volného oběhu ve Společen
ství, měly by být odlišeny od látek vyráběných pro jiná
použití, aby se tak předešlo případné změně účelu použití
regulovaných látek obsažených ve vstupních surovinách,
technologických činidlech nebo látkách pro laboratorní
a analytická použití na jiná použití, která jsou regulována
tímto nařízením. Dále by v zájmu informování koncových
uživatelů a usnadnění prosazování tohoto nařízení takto
měly být při údržbě nebo opravě označeny výrobky a za
řízení, jež obsahují tyto látky nebo jsou na nich závislé.

(20)

S cílem snížit uvolňování regulovaných látek do atmosféry
by měla být přijata opatření pro znovuzískání použitých
regulovaných látek a pro předcházení únikům regulo
vaných látek.

Regulované látky, jakož i výrobky a zařízení, jež obsahují
regulované látky nebo jsou na nich závislé, pocházející ze
států, které nejsou smluvními stranami Montrealského
protokolu, by neměly být dováženy. Po vstupu zákazu
používání výrobků a zařízení, jež obsahují hydrochlorfluo
ruhlovodíky nebo jsou na nich závislé, nebo regulovaných
látek pro jejich údržbu a opravu v platnost by měl být ve
Společenství navíc zakázán vývoz těchto výrobků a zaří
zení, aby se zabránilo hromadění zásob těchto látek v ze
mích, v nichž nejsou k dispozici dostatečná zařízení pro
jejich zneškodňování.

Systém licencí pro regulované látky zahrnuje povolení vý
vozu těchto látek, aby bylo možné zlepšit sledování a re
gulaci obchodu s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu
a aby byla umožněna výměna informací mezi smluvními
stranami. Uvedený systém licencí by měl být rozšířen na
výrobky a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou
na nich závislé.
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(1) Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.
(2) Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.
(3) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

L 286/4
(21)

(22)

CS

Úřední věstník Evropské unie

Montrealský protokol ukládá povinnost oznamovat údaje
o obchodu s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu. Pro
to by mělo být výrobcům, dovozcům a vývozcům regulo
vaných látek uloženo podávat jednou ročně zprávy
o činnosti. Aby Komise mohla zefektivnit postupy pro
oznamování údajů, a dodržovala tak Montrealský proto
kol a průběžně zamezila zdvojování, měla by Komisi přímo
podávat zprávy rovněž zneškodňovací zařízení. Aby se za
jistilo dodržování zpravodajských závazků podle Mon
trealského protokolu a zlepšilo se jejich praktické
uplatňování, měla by být Komise zmocněna pozměnit po
žadavky na podávání zpráv členskými státy a podniky.
S ohledem na předpokládaný vývoj nástrojů pro podávání
zpráv prostřednictvím internetu by Komise měla případně
vypracovat návrhy opatření, kterými se upraví požadavky
na podávání zpráv, jakmile budou příslušné nástroje pro
podávání zpráv zavedeny.

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů členskými státy se řídí směrnicí Evrop
ského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1)
a ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů Komisí se řídí nařízením Evropského pa
rlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o vol
ném pohybu těchto údajů (2), zejména pokud jde o poža
davky na důvěrnou povahu a bezpečnost zpracování,
předávání osobních údajů Komisí členským státům, zákon
nost zpracování a práva subjektů údajů na informace, na
přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.

(23)

Členské státy by měly za účelem zajištění dodržování všech
ustanovení tohoto nařízení provádět kontroly s využitím
přístupu založeného na rizicích, a zaměřit se tak na čin
nosti, které představují nejvyšší riziko nedovoleného ob
chodu nebo emisí regulovaných látek. Doporučení
Evropského parlamentu a Rady 2001/331/ES ze dne
4. dubna 2001, kterým se stanoví minimální kritéria pro
inspekce ochrany životního prostředí v členských stá
tech (3), by mělo poskytnout členským státům návod, jak
tyto inspekce provádět.

(24)

Vzhledem k neustálým inovacím v odvětvích, na které se
toto nařízení vztahuje, by měla Komise toto nařízení pra
videlně přezkoumávat a podle potřeby předkládat návrhy,
zejména pokud jde o stanovené výjimky a odchylky,
objeví-li se technicky a ekonomicky dostupné náhradní

(1) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
(3) Úř. věst. L 118, 27.4.2001, s. 41.
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látky nebo technologie za regulované látky, s cílem dále
posilovat ochranu ozonové vrstvy a zároveň snižovat emi
se skleníkových plynů. V zájmu zajištění dodržování Mon
trealského protokolu by Komise měla být zmocněna
k tomu, aby uvedla v soulad přílohy tohoto nařízení s roz
hodnutími smluvních stran, zejména s rozhodnutími
o schválených metodách zneškodňování, o podmínkách
uvádění regulovaných látek na trh pro základní laborator
ní a analytická použití a o procesech, v nichž lze regulo
vané látky použít jako technologická činidla.

(25)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze
dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích
pravomocí svěřených Komisi (4).

(26)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke stanovení podoby
a obsahu štítků regulovaných látek vyráběných, uváděných
na trh nebo používaných jako vstupní suroviny, technolo
gická činidla nebo látky pro laboratorní a analytická pou
žití, ke změně přílohy III o procesech, v nichž lze
regulované látky použít jako technologická činidla, ke
změně maximálních množství regulovaných látek, které
lze použít jako technologická činidla nebo emitovat při
použití technologických činidel, ke změně přílohy V o pod
mínkách pro uvádění na trh a další distribuci regulovaných
látek pro základní laboratorní a analytická použití, ke sta
novení mechanismu pro přidělování kvót regulovaných
látek pro laboratorní a analytická použití, ke změně přílo
hy VI, k přijetí změn a harmonogramů pro postupné vy
řazení kritických použití halonů, ke změně seznamu údajů,
jež musí být uvedeny v žádosti o licenci, k přijetí dodateč
ných opatření pro sledování obchodu s regulovanými lát
kami nebo novými látkami a s výrobky a zařízeními, jež
obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé, k při
jetí pravidel pro propouštění výrobků a zařízení vyro
bených za použití regulovaných látek a dovezených ze
státu, který není smluvní stranou Montrealského protoko
lu, do volného oběhu ve Společenství, ke změně přílohy
VII o technologiích pro zneškodňování, ke stanovení se
znamu výrobků a zařízení, u kterých by mělo být zno
vuzískání regulovaných látek za účelem jejich zneškodnění
nebo zneškodnění regulovaných látek bez jejich předcho
zího znovuzískání považováno za technicky a ekonomic
ky proveditelné, a tedy povinné, k přijetí požadavků na
minimální kvalifikaci personálu, k vytvoření seznamu tech
nologií a postupů, které mají podniky používat předchá
zení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek
a jejich minimalizaci, k zařazení nových látek do přílohy II
a ke změně požadavků na podávání zpráv členskými státy
a podniky. Jelikož tato opatření mají obecný význam a je
jich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto na
řízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné
prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontro
lou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(4) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze
dne 5. dubna 2006 o odpadech (1) a směrnice Rady
91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných
odpadech (2) stanoví opatření pro odstraňování a využívá
ní odpadu způsobem šetrným k životnímu prostředí a kon
trolu nebezpečného odpadu. V této souvislosti by měla být
věnována zvláštní pozornost látkám poškozujícím ozono
vou vrstvu obsaženým ve stavebním a demoličním odpa
du a v zařízeních spadajících do působnosti směrnice
2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických za
řízeních (OEEZ) (3). Podle Montrealského protokolu lze
pro zneškodnění regulovaných látek použít pouze techno
logie, které byly schváleny smluvními stranami. Příslušná
rozhodnutí smluvních stran by proto měla být začleněna
do tohoto nařízení s cílem zajistit, aby byly používány po
uze tyto technologie za předpokladu, že je jejich používá
ní v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství
a vnitrostátními právními předpisy o odpadech.
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PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví pravidla pro výrobu, dovoz, vývoz, uvádě
ní na trh, použití, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a zneškod
ňování látek poškozujících ozonovou vrstvu, pro podávání
informací o těchto látkách a pro dovoz, vývoz, uvádění na trh
a použití výrobků a zařízení, které obsahují tyto látky nebo jsou
na nich závislé.
Článek 2
Oblast působnosti

(28)

(29)

(30)

Měl by být stanoven pružný mechanismus, který by za
vedl povinnost podávat zprávy o látkách určených jako lát
ky poškozující ozonovou vrstvu, aby bylo možné provést
posouzení závažnosti jejich dopadu na životní prostředí
a aby bylo zajištěno, že uvedené nové látky, u nichž byl ur
čen významný potenciál poškozování ozonové vrstvy, bu
dou podléhat regulačním opatřením. V této souvislosti by
měla být věnována zvláštní pozornost úloze látek s velmi
krátkou životností, zejména s ohledem na hodnotící zprá
vu Programu OSN na ochranu životního prostředí a Svě
tové meteorologické organizace (UNEP/WMO) o ozonu
z roku 2006, která dospěla k závěru, že potenciál poško
zování ozonové vrstvy je u těchto látek vyšší, než vyplývá
z předchozích hodnocení.

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto
nařízení a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly
být účinné, přiměřené a odrazující.

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajistit dodržování závaz
ků Společenství jakožto smluvní strany Montrealského
protokolu a reagovat na přeshraniční environmentální
problém s celosvětovým dopadem při současné regulaci
obchodu s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu a s vý
robky a zařízeními, které obsahují tyto látky nebo jsou na
nich závislé, uvnitř Společenství i se zahraničím, nemůže
být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto
jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může
Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou sub
sidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se
zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro
dosažení těchto cílů,

(1) Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9. Směrnice 2006/12/ES je zrušena
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. lis
topadu 2008 odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312,
22.11.2008, s. 3) s účinkem od 12. prosince 2010.
(2) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.
(3) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.

Toto nařízení se vztahuje na regulované látky, na nové látky a na
výrobky a zařízení, které obsahují regulované látky nebo jsou na
nich závislé.
Článek 3
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „Montrealským protokolem“ Montrealský protokol z roku
1987 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném
znění;
2) „smluvní stranou“ kterákoli smluvní strana Montrealského
protokolu;
3) „státem, který není smluvní stranou Montrealského protoko
lu,“ ve vztahu k určité regulované látce stát nebo organizace
pro regionální hospodářskou integraci, které nesouhlasily
s tím, že budou vázány ustanoveními Montrealského proto
kolu, která se vztahují na tuto látku;
4) „regulovanou látkou“ látka uvedená na seznamu v příloze I,
včetně svých izomerů, vyskytující se samostatně nebo ve
směsi a bez ohledu na to, zda je nově vyrobená, znovuzí
skaná, recyklovaná nebo regenerovaná;
5) „chlorfluoruhlovodíkem“ (CFC) regulovaná látka uvedená na
seznamu ve skupině I přílohy I, včetně svých izomerů,
6) „halonem“ regulovaná látka uvedená na seznamu ve skupině
III přílohy I, včetně svých izomerů;
7) „tetrachlormethanem“ regulovaná látka uvedená ve skupi
ně IV přílohy I;
8) „methylbromidem“ regulovaná látka uvedená ve skupině VI
přílohy I;
9) „hydrochlorfluoruhlovodíkem“ regulovaná látka uvedená na
seznamu ve skupině VIII přílohy I, včetně svých izomerů;
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10) „novou látkou“ látka uvedené na seznamu v příloze II, vysky
tující se samostatně nebo ve směsi a bez ohledu na to, zda je
nově vyrobená, znovuzískaná, recyklovaná nebo
regenerovaná;
11) „vstupní surovinou“ regulovaná látka nebo nová látka, jež je
předmětem chemické transformace v procesu, při kterém je
zcela změněna proti svému původnímu složení, a jejíž emise
jsou zanedbatelné;
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20) „uváděním na trh“ dodání či poskytnutí třetím osobám ve
Společenství, za úplatu nebo bezplatně, včetně propuštění do
volného oběhu ve Společenství podle nařízení (ES)
č. 450/2008. V případě výrobků a zařízení, které tvoří sou
část nemovitosti nebo dopravního prostředku, se to týká po
uze prvního dodání či poskytnutí ve Společenství;
21) „použitím“ používání regulovaných látek nebo nových látek
při výrobě, údržbě nebo opravě, včetně opětovného plnění,
výrobků nebo zařízení a v jiných procesech;

12) „technologickým činidlem“ regulovaná látka použitá jako
chemické technologické činidlo pro použití, která jsou uve
dena v příloze III;

22) „tepelným čerpadlem“ zařízení nebo instalace získávající tep
lo při nízkých teplotách ze vzduchu, vody nebo půdy a do
dávající teplo;

13) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí regu
lované látky nebo nové látky ve Společenství;

23) „znovuzískáním“ sběr a skladování regulovaných látek po
cházejících z výrobků a zařízení nebo z nádob při jejich údrž
bě či opravě nebo před jejich likvidací;

14) „výrobou“ množství vyrobených regulovaných látek nebo
nových látek, včetně množství vyrobeného záměrně nebo
nezáměrně jako vedlejší produkt, pokud není tento vedlejší
produkt zneškodněn v průběhu výrobního procesu nebo
zdokumentovaným postupem zajišťujícím dodržení tohoto
nařízení a právních předpisů Společenství a vnitrostátních
právních předpisů o odpadech. Za „výrobu“ se nepovažuje
znovuzískané, recyklované nebo regenerované množství, ani
jakékoli nevýznamné množství, jehož stopovému obsahu ve
výrobcích nelze zabránit nebo jež je emitováno během
výroby;
15) „potenciálem poškozování ozonové vrstvy“ číselný údaj uve
dený v přílohách I a II a představující potenciální účinek kaž
dé regulované látky nebo nové látky na ozonovou vrstvu;
16) „vypočtenou úrovní“ množství stanovené vynásobením
množství každé regulované látky jejím potenciálem poško
zování ozonové vrstvy a sečtením násobků samostatně pro
každou skupinu regulovaných látek uvedenou v příloze I;
17) „průmyslovou racionalizací“ převod buď mezi smluvními
stranami, nebo uvnitř členského státu celé vypočtené úrovně
výroby nebo její části z jednoho výrobce na druhého za úče
lem optimalizace hospodářské efektivnosti nebo jako odpo
věď na předpokládaný deficit v dodávkách v důsledku
uzavírání závodů;
18) „dovozem“ vstup látek, výrobků a zařízení, na které se vzta
huje toto nařízení, na celní území Společenství, pokud se na
toto území vztahuje Montrealský protokol ratifikovaný člen
ským státem a je na něm použitelné toto nařízení;
19) „vývozem“ výstup látek, výrobků a zařízení, na něž se vzta
huje toto nařízení a které mají status zboží Společenství,
z celního území Společenství, pokud se na toto území vzta
huje ratifikace Montrealského protokolu členským státem
a toto nařízení, nebo zpětný vývoz látek, výrobků a zařízení,
na něž se vztahuje toto nařízení, v případě, že nemají status
zboží Společenství;

24) „recyklací“ opětovné použití znovuzískaných regulovaných
látek po základním přečištění;
25) „regenerací“ přepracování znovuzískaných regulovaných
látek, aby odpovídaly vlastnostem nově vyrobené látky,
s ohledem na jejich zamýšlené použití;
26) „podnikem“ fyzická nebo právnická osoba, která
a)

vyrábí, znovu získává, recykluje, regeneruje, používá
nebo zneškodňuje regulované látky nebo nové látky;

b)

tyto látky dováží;

c)

tyto látky vyváží;

d)

tyto látky uvádí na trh nebo

e)

provozuje chladicí nebo klimatizační zařízení, tepelná
čerpadla nebo systémy požární ochrany obsahující regu
lované látky;

27) „karanténními aplikacemi“ ošetření, která mají zabránit za
vlečení, usazování, rozšíření karanténních škůdců (včetně
chorob) nebo která mají zajistit jejich úřední kontrolu,
přičemž
— úřední kontrola je kontrola prováděná nebo povolená
vnitrostátním rostlinolékařským, veterinárním nebo
zdravotnickým orgánem nebo orgánem pro ochranu ži
votního prostředí,
— karanténními škůdci jsou škůdci, kteří mají potenciální
význam pro oblasti ohrožené těmito škůdci, v nichž do
sud nejsou přítomni anebo jsou přítomni, ovšem nikoli
široce rozšířeni, a kteří podléhají úředním kontrolám;
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28) „předzásilkovými aplikacemi“ nekaranténní aplikace, jež se
použijí nejdříve 21 dní před vývozem za účelem splnění
úředních požadavků země dovozu či úředních požadavků
země vývozu platných před 7. prosincem 1995. Úředními
požadavky se rozumějí požadavky prováděné nebo povole
né vnitrostátním rostlinolékařským, veterinárním nebo zdra
votnickým orgánem nebo orgánem pro ochranu životního
prostředí nebo orgánem pro uskladnění výrobků;
29) „výrobky a zařízeními, jež jsou závislé na regulovaných lát
kách,“ výrobky a zařízení, jež nejsou bez regulovaných látek
funkční, kromě výrobků a zařízení používaných pro výrobu,
zpracování, znovuzískání, recyklaci, regeneraci nebo zne
škodňování regulovaných látek;
30) „nově vyrobenými látkami“ látky, které se dosud nepoužívaly;
31) „výrobky a zařízeními“ veškeré výrobky a zařízení s výjim
kou nádob používaných pro přepravu nebo skladování regu
lovaných látek.
KAPITOLA II
ZÁKAZY

Článek 4
Výroba regulovaných látek

L 286/7
KAPITOLA III
VÝJIMKY A ODCHYLKY

Článek 7
Výroba, uvádění na trh a použití regulovaných látek jako
vstupních surovin

1.
Odchylně od článků 4 a 5 lze regulované látky vyrábět,
uvádět na trh a používat jako vstupní suroviny.

2. Regulované látky vyráběné nebo uváděné na trh jako vstup
ní suroviny lze použít pouze k tomuto účelu. Od 1. července 2010
musí být nádoby pro tyto látky opatřeny zřetelným označením,
že látku lze použít pouze jako vstupní surovinu. Pokud musí být
tyto látky označeny v souladu se směrnicí 67/548/EHS a směrni
cí 1999/45/ES nebo nařízením (ES) č. 1272/2008, uvádí se tento
údaj na štítku zmíněném v uvedených směrnicích nebo v dopl
ňujících informacích na štítku podle čl. 25 odst. 3 uvedeného
nařízení.

Komise může stanovit podobu a obsah štítku, který se má použít.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

Výroba regulovaných látek je zakázána.
Článek 5
Uvádění na trh a použití regulovaných látek
1.
Uvádění regulovaných látek na trh a jejich použití jsou
zakázány.
2. Regulované látky se nesmějí uvádět na trh v nádobách, které
se nedají opětovně naplnit, s výjimkou laboratorních a analytic
kých použití podle článku 10 a čl. 11 odst. 2.
3.
Tento článek se nevztahuje na regulované látky ve výrob
cích a zařízeních.
Článek 6
Uvádění na trh výrobků a zařízení, jež obsahují
regulované látky nebo jsou na nich závislé
1.
Uvádění na trh výrobků a zařízení, jež obsahují regulované
látky nebo jsou na nich závislé, je zakázáno, s výjimkou výrobků
a zařízení, pro které je použití regulovaných látek povoleno v sou
ladu s článkem 10, čl. 11 odst. 2 nebo článkem 13 nebo bylo po
voleno na základě čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2037/2000.
2.
S výjimkou použití uvedených v čl. 13 odst. 1 se zakazují
systémy požární ochrany a hasicí přístroje s obsahem halonů
a musí být vyřazeny z provozu.

Článek 8
Výroba, uvádění na trh a použití regulovaných látek jako
technologických činidel

1.
Odchylně od článků 4 a 5 lze regulované látky vyrábět,
uvádět na trh a používat jako technologická činidla.

2.
Regulované látky lze jako technologická činidla používat
pouze v zařízeních, jež existovala k 1. září 1997 a jejichž emise
jsou zanedbatelné.

3. Regulované látky vyráběné a uváděné na trh jako technolo
gická činidla lze použít pouze k tomuto účelu. Od 1. čer
vence 2010 musí být nádoby pro tyto látky opatřeny zřetelným
označením, že uvedené látky lze použít pouze jako technologic
ká činidla. Pokud musí být tyto látky označeny v souladu se směr
nicí 67/548/EHS, směrnicí 1999/45/ES nebo nařízením (ES)
č. 1272/2008, uvádí se tento údaj na štítku zmíněném v uvede
ných směrnicích nebo v doplňujících informacích na štítku podle
čl. 25 odst. 3 uvedeného nařízení.

Komise může stanovit podobu a obsah štítku, který se má použít.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.
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4. Komise řídícím postupem podle čl. 25 odst. 2 podle potřeby
vypracuje seznam podniků oprávněných k používání regulo
vaných látek jako technologických činidel a pro každý z do
tčených podniků stanoví maximální množství, která lze použít
pro úpravu nebo pro spotřebu jako technologická činidla, a úrov
ně emisí.

Maximální množství regulovaných látek, které mohou být použi
ty jako technologická činidla v rámci Společenství, nepřekročí
1 083 metrických tun ročně.

Maximální množství regulovaných látek, které mohou být emi
továny při použití jako technologická činidla v rámci Společen
ství, nepřekročí 17 metrických tun ročně.

5.
S ohledem na nové informace nebo technický rozvoj nebo
rozhodnutí smluvních stran může Komise podle potřeby

31.10.2009

2.
Komise podle potřeby určí řídícím postupem podle čl. 25
odst. 2 základní laboratorní a analytická použití, pro která může
být ve Společenství povolena výroba a dovoz jiných regulovaných
látek než hydrochlorfluoruhlovodíků, příslušná množství, dobu
platnosti výjimky a uživatele, kteří mohou tato základní labora
torní a analytická použití využívat.

3. Regulované látky vyráběné nebo uváděné na trh pro základ
ní laboratorní a analytická použití lze použít pouze k tomuto úče
lu. Od 1. července 2010 musí být nádoby pro tyto uvedené látky
opatřeny zřetelným označením, že uvedené látky lze použít pou
ze pro laboratorní a analytické účely. Pokud musí být tyto látky
označeny v souladu se směrnicí 67/548/EHS, směrnicí
1999/45/ES nebo nařízením (ES) č. 1272/2008, uvádí se tento
údaj na štítku zmíněném v uvedených směrnicích nebo v dopl
ňujících informacích na štítku podle čl. 25 odst. 3 uvedeného
nařízení.

Komise může stanovit podobu a obsah štítku, který se má použít.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou
podle čl. 25 odst. 3.

a)

změnit přílohu III;

b)

změnit maximální množství regulovaných látek, které lze po
užít jako technologická činidla nebo emitovat při použití
technologických činidel, uvedená v odst. 4 druhém a třetím
pododstavci.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou
podle čl. 25 odst. 3.

Článek 9
Uvádění regulovaných látek na trh za účelem zneškodnění
nebo regenerace a uvádění na trh výrobků a zařízení,
které obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé,
za účelem zneškodnění

Regulované látky uvedené v prvním pododstavci lze na trh uvádět
a dále distribuovat pouze za podmínek stanovených v příloze V.
Komise může uvedenou přílohu změnit. Tato opatření, jež mají
za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijí
mají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

4. Každý podnik, který používá jiné regulované látky než hyd
rochlorfluoruhlovodíky pro základní laboratorní a analytická
použití, se zaregistruje u Komise, přičemž uvede používanou lát
ku, účel, předpokládanou roční spotřebu a dodavatele těchto látek
a v případě změn uvedené informace aktualizuje.

Odchylně od článků 5 a 6 lze regulované látky a výrobky a zaří
zení, které obsahují tyto látky nebo jsou na nich závislé, uvádět
na trh za účelem zneškodnění ve Společenství v souladu s poža
davky na zneškodňování uvedenými v čl. 22 odst. 1. Regulované
látky lze rovněž uvádět na trh za účelem regenerace ve
Společenství.

5. Do dne uvedeného v oznámení vydaném Komisí ohlásí vý
robci a dovozci, kteří zajišťují dodávky pro podnik uvedený v od
stavci 4 nebo používají regulované látky pro vlastní spotřebu,
Komisi předpokládanou poptávku na období uvedené ve
zmíněném oznámení a určí povahu a množství požadovaných re
gulovaných látek.

Článek 10

Komise uděluje licence výrobcům a dovozcům regulo
6.
vaných látek jiných než hydrochlorfluoruhlovodíků vyráběných
nebo dovážených pro základní laboratorní a analytická použití
a oznámí jim použití, pro něž je jim uděleno povolení, jakož i lát
ky a jejich množství, které jsou oprávněni uvést na trh nebo po
užít pro vlastní potřebu. Množství každoročně povolené na
základě licencí pro jednotlivé výrobce a dovozce nepřekročí
130 % ročního průměru vypočtené úrovně regulovaných látek, na
které měl výrobce nebo dovozce licenci pro základní laboratorní
a analytická použití v letech 2007 až 2009.

Základní laboratorní a analytická použití jiných
regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků

1. Odchylně od článků 4 a 5 lze jiné regulované látky než hyd
rochlofluoruhlovodíky vyrábět, uvádět na trh a používat pro zá
kladní laboratorní a analytická použití, pod podmínkou registrace
a udělení licence v souladu s tímto článkem.

31.10.2009
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Celkové množství každoročně povolené na základě licencí, včetně
licencí pro hydrochlorfluoruhlovodíky podle čl. 11 odst. 2, ne
smí překročit 110 tun potenciálu poškozování ozonové vrstvy.
Zbývající množství lze rozdělit mezi výrobce a dovozce, kteří v le
tech 2007 až 2009 regulované látky neuváděli na trh ani nepou
žívali pro vlastní spotřebu pro základní laboratorní a analytická
použití.
Komise stanoví mechanismus pro přidělování kvót výrobcům
a dovozcům. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než pod
statné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají
regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.
7.
Příslušný orgán členského státu, v němž probíhá dotyčná
výroba, může výrobci povolit, aby vyráběl regulované látky uve
dené v odstavci 1 s cílem uspokojit žádosti, pro něž byly uděleny
licence v souladu s odstavcem 6.
Příslušný orgán členského státu uvědomí předem Komisi o svém
záměru udělit takové povolení.
8. V rozsahu dovoleném Montrealským protokolem může pří
slušný orgán členského státu, v němž probíhá dotyčná výroba,
povolit výrobci, aby dosáhl vypočtené úrovně výroby stanovené
v odstavci 6 nebo ji překročil, a uspokojil tak potřebu pro pří
padná základní laboratorní a analytická použití smluvních stran
na jejich žádost.
Příslušný orgán členského státu oznámí předem Komisi svůj zá
měr udělit takové povolení.

Článek 11
Výroba, uvádění na trh a použití
hydrochlorfluoruhlovodíků a uvádění na trh výrobků
a zařízení, jež obsahují hydrochlorfluoruhlovodíky nebo
jsou na nich závislé
1.
Odchylně od článku 4 lze hydrochlorfluoruhlovodíky vy
rábět, pokud každý výrobce zajistí, aby
a)

vypočtená úroveň jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků
v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 a v každém
následujícím dvanáctiměsíčním období až do 31. pro
since 2013 nepřesáhla 35 % vypočtené úrovně jeho výroby
hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997;

b)

vypočtená úroveň jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků
v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a v každém
následujícím dvanáctiměsíčním období až do 31. pro
since 2016 nepřesáhla 14 % vypočtené úrovně jeho výroby
hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997;

c)

vypočtená úroveň jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků
v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 a v každém
následujícím dvanáctiměsíčním období až do 31. pro
since 2019 nepřesáhla 7 % vypočtené úrovně jeho výroby
hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997;

d)
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po 31. prosinci 2019 nevyráběl žádné hydrochlorfluoruhlovodíky.

2.
Odchylně od článku 4 a čl. 5 odst. 1 lze hydrochlorfluo
ruhlovodíky vyrábět, uvádět na trh a používat pro laboratorní
a analytická použití.

Ustanovení čl. 10 odst. 3 až 7 se použijí obdobně.

3.
Odchylně od článku 5 lze do 31. prosince 2014 uvádět
regenerované hydrochlorfluoruhlovodíky na trh a používat je při
údržbě nebo opravě stávajících chladicích a klimatizačních zaří
zení a tepelných čerpadel, je-li nádoba opatřena označením, že
daná látka byla regenerována, a údaji o čísle šarže a názvu a adre
se regeneračního zařízení.

4. Do 31. prosince 2014 lze recyklované hydrochlorfluoruhlo
vodíky používat při údržbě nebo opravě stávajících chladicích
a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, pokud byly zno
vuzískány z těchto zařízení, a může je použít pouze podnik, který
znovuzískání provedl v rámci údržby nebo opravy nebo pro nějž
bylo znovuzískání provedeno v rámci údržby nebo opravy.

5.
Odchylně od článku 5 lze až do 31. prosince 2019 uvádět
hydrochlorofluoruhlovodíky na trh k přebalení nebo následnému
vývozu ze Společenství. Každý podnik, který přebaluje hydro
chlorfluoruhlovodíky a následně je vyváží, se musí registrovat
u Komise, přičemž uvede dotčené regulované látky, účel, předpo
kládanou roční spotřebu a dodavatele těchto látek a v případě
změn uvedené informace aktualizuje.

6.
Jsou-li při údržbě a opravě stávajících chladicích a klimati
začních zařízení a tepelných čerpadel používány regenerované
nebo recyklované hydrochlorfluoruhlovodíky, musí být dotčená
zařízení opatřena označením typu látky, jejího množství obsaže
ného v zařízení a údaji na štítku stanovenými v příloze I nařízení
(ES) č. 1272/2008 v případě látek nebo směsí označených jako
nebezpečné pro ozonovou vrstvu.

7. Podniky provozující zařízení uvedené v odstavci 4, které ob
sahuje tekutou náplň o hmotnosti 3 kg a více, vedou záznamy
o množství a typu znovuzískané a doplňované látky a o tom,
která společnost nebo které technik prováděl údržbu nebo opra
vu zařízení.

Podniky používající regenerované nebo recyklované hydrochlo
rofluorouhlovodíky pro údržbu nebo opravu vedou záznamy
o podnicích, které jim dodaly regenerované hydrochlorofluorou
hlovodíky, a o zdroji recyklovaných hydrochlorofluorouhlovodíků.
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8.
Odchylně od článku 5 a 6 může Komise na žádost přísluš
ného orgánu členského státu řídícím postupem podle čl. 25
odst. 2 povolit dočasnou výjimku, a umožnit tak uvádění na trh
a použití hydrochlorfluoruhlovodíků a výrobků a zařízení, jež ob
sahují hydrochlorfluoruhlovodíky nebo jsou na nich závislé,
prokáže-li se, že pro určité použití neexistují technicky a ekono
micky dostupné náhradní látky nebo technologie nebo je nelze
použít.

31.10.2009

Toto povolení platí po dobu nejvýše 120 dní a pro množství ne
přesahující 20 metrických tun a stanoví opatření, která mají být
přijata ke snižování emisí při použití.

Článek 13
Kritická použití halonů a vyřazení zařízení obsahujících
halony z provozu

Tuto výjimku nelze udělit na období po 31. prosinci 2019.

Článek 12
Karanténní a předzásilkové aplikace a použití
methylbromidu v naléhavém případě

1.
Odchylně od čl. 5 odst. 1 lze methylbromid až do 18. břez
na 2010 uvádět na trh a používat pro karanténní a předzásilkové
aplikace za účelem ošetření zboží pro vývoz za předpokladu, že
uvádění methylbromidu na trh a jeho použití povolují vnitrostát
ní právní předpisy v souladu se směrnicemi 91/414/EHS
a 98/8/ES.

Methylbromid lze používat pouze na místech schválených pří
slušnými orgány dotčeného členského státu, a je-li to technicky
a ekonomicky proveditelné, za podmínky, že nejméně 80 % me
thylbromidu uvolňovaného ze zásilky je znovuzískáno.

Vypočtená úroveň methylbromidu, který podniky uvedou
2.
na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2010
do 18. března 2010, nesmí přesáhnout 45 tun látek s poten
ciálem poškozování ozonové vrstvy.

Každý podnik zajistí, aby vypočtená úroveň methylbromidu,
který uvádí na trh nebo používá pro vlastní potřebu pro karan
ténní a předzásilkové aplikace, nepřesáhla 21 % průměru vypoč
tené úrovně methylbromidu, který uvedl na trh nebo použil pro
vlastní potřebu pro karanténní a předzásilkové aplikace v letech
2005 až 2008.

3. V naléhavém případě, vyžaduje-li to neočekávaný výskyt ur
čitých škůdců nebo chorob, může Komise na žádost příslušného
orgánu členského státu dočasně povolit výrobu, uvádění na trh
a použití methylbromidu, jestliže uvádění methylbromidu na trh
a jeho použití povolují směrnice 91/414/EHS a 98/8/ES.

1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 lze halony uvádět na trh a použí
vat pro kritická použití uvedená v příloze VI. Halony mohou
uvádět na trh pouze podniky schválené příslušným orgánem do
tčeného členského státu pro skladování halonů pro kritická
použití.

Komise přezkoumá přílohu VI a podle potřeby přijme
2.
změny a harmonogramy pro postupné vyřazení kritických pou
žití určením termínů pro začátek používání nových aplikací a pro
ukončení používání stávajících aplikací, s ohledem na to, zda exis
tují technicky a ekonomicky dostupné náhradní látky nebo tech
nologie, které jsou přijatelné z hlediska životního prostředí
a zdraví.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

3. Systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující ha
lony používané pro účely uvedené v odstavci 1 musí být vyřaze
ny z provozu před uplynutím termínů stanovených v příloze VI.

4. Komise může na žádost příslušného orgánu členského státu
řídícím postupem podle čl. 25 odst. 2 povolit odchýlení se od ter
mínů pro ukončení používání stávajících aplikací a pro začátek
používání nových aplikací, pokud byly tyto termíny upřesněny
v příloze VI v souladu s odstavcem 2, pro konkrétní případy, ve
kterých prokazatelně neexistuje technicky a ekonomicky dostup
ná náhradní látka nebo technologie.

Článek 14
Převod práv a průmyslová racionalizace

1. Každý výrobce nebo dovozce, který je oprávněn uvádět re
gulované látky na trh nebo je používat pro vlastní potřebu, může
toto právo převést pro celé množství příslušné skupiny látek sta
novené v souladu s tímto článkem nebo pro jeho část na jakého
koli jiného výrobce nebo dovozce této skupiny látek ve
Společenství. Každý převod se předem oznámí Komisi. Převodem
práva na uvádění na trh nebo na použití nevzniká dodatečné prá
vo na výrobu nebo na dovoz.
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2. V rozsahu dovoleném Montrealským protokolem může pří
slušný orgán členského státu, v němž probíhá dotčená výroba,
povolit výrobci, aby pro účely průmyslové racionalizace v do
tčeném členském státě překročil vypočtenou úroveň výroby sta
novenou v článku 10 a čl. 11 odst. 2, za podmínky, že vypočtené
úrovně výroby členského státu nepřesáhnou součet vypočtených
úrovní výroby jeho domácích výrobců stanovených v článku 10
a čl. 11 odst. 2 pro daná období. Příslušný orgán členského státu
oznámí předem Komisi svůj záměr udělit takové povolení.

3. V rozsahu dovoleném Montrealským protokolem může Ko
mise po dohodě s příslušným orgánem členského státu, v němž
je umístěna dotčená výroba, povolit výrobci, aby pro účely prů
myslové racionalizace mezi členskými státy překročil vypočtenou
úroveň výroby stanovenou v článku 10 a čl. 11 odst. 2, za pod
mínky, že vypočtené úrovně výroby dotyčných členských států
nepřesáhnou součet vypočtených úrovní výroby jejich domácích
výrobců stanovených v článku 10 a čl. 11 odst. 2 pro daná ob
dobí. Vyžaduje se rovněž souhlas příslušného orgánu členského
státu, v němž je plánováno snížení výroby.

4. V rozsahu dovoleném Montrealským protokolem může Ko
mise po dohodě s příslušným orgánem členského státu, v němž
je umístěna dotčená výroba, a s vládou dotčené třetí země povolit
výrobci, aby pro účely průmyslové racionalizace s touto třetí zemí
spojil vypočtené úrovně výroby stanovené v článku 10 a čl. 11
odst. 2 s vypočtenými úrovněmi výroby povolenými výrobci třetí
země na základě Montrealského protokolu a vnitrostátních práv
ních předpisů zmíněného výrobce, za podmínky, že spojené vy
počtené úrovně výroby obou výrobců nepřesáhnou součet
vypočtených úrovní výroby povolené výrobci Společenství stano
vených v článku 10 a čl. 11 odst. 2 a vypočtených úrovní výroby
povolené výrobci třetí země na základě Montrealského protoko
lu a příslušných vnitrostátních právních předpisů.

KAPITOLA IV

c)

regulovaných látek určených k použití jako technologická
činidla;

d)

regulovaných látek určených ke zneškodnění pomocí tech
nologií uvedených v čl. 22 odst. 2;

e)

do 31. prosince 2019 hydrochlorfluoruhlovodíků, které mají
být do 31. prosince následujícího kalendářního roku přeba
leny a následně zpětně vyvezeny, je-li jejich příjemcem
smluvní strana, ve které spotřeba nebo dovoz tohoto hydro
chlorfluoruhlovodíku nejsou zakázány;

f)

methylbromidu určeného pro použití v naléhavých přípa
dech uvedená v čl. 12 odst. 3, nebo do 31. prosince 2014 pro
přebalení a následný zpětný vývoz pro karanténní a předzá
silkové aplikace, pokud se tento vývoz uskuteční ještě během
roku dovozu;

g)

znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných halo
nů, pokud jsou dováženy výlučně pro kritická použití uve
dená v čl. 13 odst. 1 podniky schválenými příslušným
orgánem dotčeného členského státu pro skladování halonů
pro kritická použití;

h) výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou
na nich závislé, určených ke zneškodnění, je-li to vhodné,
technologiemi uvedenými v čl. 22 odst. 2;

i)

výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou
na nich závislé, určených pro laboratorní a analytická pou
žití podle článku 10 a čl. 11 odst. 2;

j)

výrobků a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich zá
vislé, určených pro kritická použití podle čl. 13 odst. 1;

k)

výrobků a zařízení obsahujících hydrochlorfluoruhlovodíky,
jejichž uvádění na trh bylo povoleno v souladu s čl. 11
odst. 5.

OBCHOD

Článek 15
Dovoz regulovaných látek nebo výrobků a zařízení, jež
obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé

1. Dovoz regulovaných látek nebo výrobků a zařízení jiných
než pro osobní účely, jež obsahují tyto látky nebo jsou na nich zá
vislé, je zakázán.

2.

Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na dovoz

a)

regulovaných látek určených pro laboratorní a analytická
použití podle článku 10 a čl. 11 odst. 2;

b)

regulovaných látek určených k použití jako vstupní suroviny;
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3.
Dovoz podle odstavce 2, s výjimkou dovozu za účelem
tranzitu přes celní území Společenství nebo dovozu v režimu do
časného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodné
ho pásma podle nařízení (ES) č. 450/2008, nezůstává-li dovezené
zboží na celním území Společenství déle než 45 dní a není-li poté
propuštěno do volného oběhu ve Společenství, zlikvidováno
nebo zpracováno, podléhá předložení dovozní licence. Tyto li
cence uděluje Komise po ověření, že byly dodrženy články 16
a 20.
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Článek 16

f)

nově vyrobených nebo regenerovaných hydrochlorfluo
ruhlovodíků pro jiná použití než zneškodnění;

g)

do 31. prosince 2014 methylbromidu zpětně vyvezeného
pro účely karanténních a předzásilkových aplikací;

Propuštění dovezených regulovaných látek do volného
oběhu ve Společenství
1. Propuštění dovezených regulovaných látek do oběhu ve
Společenství podléhá množstevním limitům. Komise stanoví tyto
limity a přiděluje kvóty podnikům na období od 1. ledna do
31. prosince 2010 a na každé následující období dvanácti měsíců
řídícím postupem podle čl. 25 odst. 2.
Kvóty uvedené v prvním pododstavci se přidělují pouze pro tyto
látky:
a)

regulované látky používané pro laboratorní a analytická pou
žití nebo kritická použití uvedená v článku 10, v čl. 11 odst. 2
a v článku 13;

b)

regulované látky používané jako vstupní suroviny;

c)

regulované látky používané jako technologická činidla.

2.
Do dne uvedeného v oznámení vydaném Komisí ohlásí do
vozci látek uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) Komisi předpo
kládanou poptávku, přičemž upřesní povahu a množství
požadovaných regulovaných látek. Na základě těchto prohlášení
Komise stanoví pro látky uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) množ
stevní limity.

Článek 17
Vývoz regulovaných látek nebo výrobků a zařízení, jež
obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé
1. Vývoz regulovaných látek a výrobků a zařízení jiných než
pro osobní účely, jež obsahují tyto látky nebo jsou na nich závis
lé, je zakázán.
2.
a)

Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na vývoz
regulovaných látek určených pro základní laboratorní a ana
lytická použití podle článku 10;

b)

regulovaných látek určených k použití jako vstupní suroviny;

c)

regulovaných látek určených k použití jako technologická
činidla;

d)

e)

výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky vyrobené
v souladu s čl. 10 odst. 7 nebo dovezené podle čl. 15 odst. 2
písm. h) nebo i) nebo jsou na nich závislé;
znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných halo
nů uvedených v čl. 13 odst. 1 skladovaných pro kritická pou
žití v podnicích schválených příslušným orgánem některého
členského státu a výrobků a zařízení, jež obsahují halony
nebo jsou na nich závislé, určených pro kritická použití;
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h) inhalátorů odměřených dávek vyrobených za pomoci chlor
fluoruhlovodíku, jehož použití bylo povoleno na základě
čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2037/2000.
3.
Odchylně od odstavce 1 může Komise na žádost přísluš
ného orgánu členského státu řídícím postupem podle čl. 25
odst. 2 povolit vývoz výrobků a zařízení obsahujících hydro
chlorfluoruhlovodíky, prokáže-li se, že by zákaz vývozu určitého
zboží představoval vzhledem k jeho ekonomické hodnotě a oče
kávané zbývající životnosti nepřiměřenou zátěž pro vývozce.
Tento vývoz musí Komise předem oznámit zemi dovozu.
4. Vývoz uvedený v odstavcích 2 a 3 podléhá udělení licence,
kromě zpětného vývozu, který následuje po tranzitu přes celní
území Společenství nebo režimu dočasného uskladnění, usklad
nění v celním skladu nebo svobodného pásma podle nařízení (ES)
č. 450/2008 a který se uskuteční do 45 dnů ode dne dovozu. Vý
vozní licenci vydává Komise podnikům po ověření souladu
s článkem 20.

Článek 18
Udělování licencí pro dovoz a vývoz
1. Komise zřídí a provozuje elektronický systém licencí a o žá
dostech o licence rozhodne do 30 dnů po jejich obdržení.
2. Žádosti o licence uvedené v článcích 15 a 17 se podávají
prostřednictvím systému uvedeného v odstavci 1. Před podáním
žádosti o licenci se podniky do uvedeného systému zaregistrují.
3.

Žádost o licenci musí obsahovat

a)

jméno a adresu dovozce a vývozce;

b)

zemi dovozu a vývozu;

c)

v případě dovozu či vývozu regulovaných látek popis každé
regulované látky, včetně
i)

obchodního označení,

ii)

popisu a kódu kombinované nomenklatury, jak jsou
uvedeny v příloze IV,

iii) údaje o tom, zda je látka nově vyrobená, recyklovaná,
znovuzískaná nebo regenerovaná,
iv) množství látky v metrických kilogramech,

31.10.2009
v)

d)
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v případě halonů prohlášení o tom, že jsou dováženy
nebo vyváženy pro kritické použití podle čl. 13 odst. 1,
s upřesněním, o které použití se jedná;

v případě dovozu či vývozu výrobků a zařízení, jež obsahují
regulované látky nebo jsou na nich závislé,
i)

typ a a povahu výrobků a zařízení,

ii)

u počitatelných položek počet jednotek, popis a množ
ství na jednotku v metrických kilogramech každé regu
lované látky,

5. Komise může vyžadovat osvědčení potvrzující povahu nebo
složení látky, která má být dovezena nebo vyvezena, a kopii li
cence, kterou vydala země, z níž je zboží vyváženo nebo do níž
je dováženo.

Předložené údaje může Komise podle potřeby v konkrét
6.
ních případech sdílet s příslušnými orgány dotčených smluvních
stran a může zamítnout žádost o licenci, není-li splněn kterýkoli
příslušný požadavek stanovený v tomto nařízení, anebo z těchto
důvodů:

a)

v případě dovozní licence, zjistí-li se na základě informací
příslušných orgánů dotčené země, že vývozcem není podnik,
který má povolení obchodovat s příslušnou látkou v dané
zemi;

b)

v případě vývozní licence, pokud příslušné orgány země do
vozu uvědomily Komisi, že by dovoz regulované látky před
stavoval nedovolený obchod nebo nepříznivě ovlivnil
provádění regulačních opatření země dovozu, jež byla zave
dena pro účely dodržení jejích závazků v rámci Montreal
ského protokolu, nebo by pro danou zemi vedl k překročení
množstevních limitů v rámci Montrealského protokolu.

iii) u nepočitatelných položek celkové množství výrobku,
popis a celkové čisté množství v metrických kilogra
mech každé regulované látky,
iv) zemi nebo země konečného určení výrobků a zařízení,
v)

údaj o tom, zda je regulovaná látka nově vyrobená, re
cyklovaná, znovuzískaná nebo regenerovaná,

vi) v případě dovozu nebo vývozu výrobků a zařízení, jež
obsahují halony nebo jejichž použití nebo provoz jsou
na nich závislé, prohlášení, že se dovážejí nebo vyvážejí
pro kritické použití podle čl. 13 odst. 1, s uvedením,
o které použití se jedná,
vii) u výrobků a zařízení, jež obsahují hydrochlorfluoruhlo
vodíky nebo jejichž použití a provoz jsou na nich závis
lé, odkaz na povolení Komise uvedené v čl. 17 odst. 3,
viii) kód kombinované nomenklatury výrobku nebo zaří
zení, jež mají být dovezeny nebo vyvezeny;
e)

účel plánovaného dovozu včetně zamýšleného celního za
cházení, případně s upřesněním zamýšleného celního
režimu;

f)

místo a předpokládané datum plánovaného dovozu nebo
vývozu;

g)

celní úřad, u kterého bude podáno celní prohlášení na toto
zboží;

h)

v případě dovozu regulovaných látek nebo výrobků a zaří
zení určených ke zneškodnění název a adresu zařízení, kde
bude látka zneškodněna;

i)

veškeré další informace, které příslušný orgán některého
členského státu považuje za nezbytné.

4.
Každý dovozce nebo vývozce oznámí Komisi jakoukoli
změnu v údajích podle odstavce 3, k níž došlo během doby plat
nosti licence.
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7. Komise zpřístupní kopii každé licence příslušnému orgánu
dotčeného členského státu.

8.
Komise co nejdříve informuje žadatele a dotčené členské
státy o každé žádosti o licenci, která byla zamítnuta na základě
odstavce 6, a uvede důvod zamítnutí.

9. Komise může změnit seznam uvedený v odstavci 3 a v pří
loze IV. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné
prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kon
trolou podle čl. 25 odst. 3.

Článek 19
Opatření pro sledování nedovoleného obchodu

Komise může přijmout dodatečná opatření pro sledování regulo
vaných látek nebo nových látek a výrobků a zařízení, jež obsahu
jí regulované látky nebo jsou na nich závislé, které se nacházejí
v režimu dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo
svobodného pásma anebo v tranzitu přes celní území Společen
ství a následně jsou zpětně vyvezeny, a to na základě posouzení
možných rizik nedovoleného obchodu v souvislosti s uvedeným
pohybem zboží, přičemž přihlédne k socioekonomickým dopa
dům těchto opatření a jejich přínosu pro životní prostředí.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.
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Článek 20

KAPITOLA V

Obchod se státy, které nejsou smluvními stranami
Montrealského protokolu, a s územími, na která se
Montrealský protokol nevztahuje

REGULACE EMISÍ

Článek 22
Dovoz regulovaných látek a výrobků a zařízení, jež obsa
1.
hují regulované látky nebo jsou na nich závislé, ze státu, který
není smluvní stranou Montrealského protokolu, a jejich dovoz do
takového státu je zakázán.

Komise může přijmout pravidla pro propouštění výrobků
2.
a zařízení dovážených ze státu, který není smluvní stranou Mon
trealského protokolu, které jsou vyrobeny za použití regulo
vaných látek, avšak neobsahují látky, které lze jednoznačně
označit za regulované, do oběhu uvnitř Společenství. Identifikace
těchto výrobků a zařízení se provádí podle technických pokynů
pravidelně poskytovaných smluvním stranám. Tato opatření, jež
mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení
včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kon
trolou podle čl. 25 odst. 3.

3. Odchylně od odstavce 1 může Komise povolit obchodová
ní se státem, který není smluvní stranou Montrealského protoko
lu, s regulovanými látkami a výrobky a zařízeními, jež obsahují
regulované látky nebo jsou na nich závislé, nebo s výrobky a za
řízeními vyrobenými za použití jedné nebo více takových regu
lovaných látek, bylo-li na zasedání smluvních stran uznáno podle
čl. 4 odst. 8 uvedeného protokolu, že dotyčný stát zcela splňuje
požadavky Montrealského protokolu a poskytnul za tím účelem
údaje uvedené v článku 7 uvedeného protokolu. Komise rozho
duje řídícím postupem podle čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení.

4.
S výhradou jakéhokoli rozhodnutí přijatého podle druhého
pododstavce tohoto odstavce se odstavec 1 použije na každé úze
mí, na které se nevztahuje Montrealský protokol, jakož i na každý
stát, který není smluvní stranou Montrealského protokolu.

Pokud orgány území, na které se Montrealský protokol nevzta
huje, zcela dodržují Montrealský protokol a poskytnou pro tento
účel údaje uvedené v článku 7 Montrealského protokolu, může
Komise rozhodnout, že se některá nebo žádná ustanovení od
stavce 1 tohoto článku nepoužijí na toto území.

Komise rozhoduje řídícím postupem podle čl. 25 odst. 2.

Znovuzískávání a zneškodňování použitých regulovaných
látek
1. Regulované látky obsažené v chladicích a klimatizačních za
řízeních, tepelných čerpadlech, zařízeních s obsahem rozpouště
del, systémech protipožární ochrany nebo v hasicích přístrojích
musí být během údržby a opravy zařízení nebo před demontáží
nebo likvidací zařízení znovuzískány za účelem zneškodnění, re
cyklace nebo regenerace.
2.
Regulované látky a výrobky obsahující tyto látky se zne
škodňují pomocí schválených technologií uvedených v pří
loze VII, nebo pokud jde o regulované látky neuvedené ve
zmíněné příloze, pomocí technologií co nejpřijatelnějších z hle
diska životního prostředí, které nepředstavují nadměrné náklady,
za předpokladu, že použití těchto technologií je v souladu s vni
trostátními právními předpisy a předpisy Společenství o odpa
dech a že jsou dodrženy dodatečné požadavky vyplývající
z uvedených předpisů.
3. Komise může přílohu VII změnit za účelem zohlednění no
vého technického rozvoje.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou
podle čl. 25 odst. 3.
4. Regulované látky obsažené ve výrobcích a zařízeních jiných
než těch, které jsou uvedeny v odstavci 1, musí být, je-li to tech
nicky a ekonomicky proveditelné, buď znovuzískány za účelem
zneškodnění, recyklace nebo regenerace, nebo zneškodněny bez
předchozího znovuzískání za použití technologií uvedených
v odstavci 2.
Komise přijme přílohu tohoto nařízení obsahující seznam výrob
ků a zařízení, u nichž je technicky a ekonomicky proveditelné
znovuzískání regulovaných látek nebo zneškodnění výrobků a za
řízení bez předchozího znovuzískání regulovaných látek, a podle
potřeby upřesní, jaké technologie mají být použity. Jakékoli na
vržené opatření k přijetí takové přílohy musí být doplněno a pod
loženo náležitým ekonomickým posouzením nákladů a přínosů
s ohledem na konkrétní situaci jednotlivých členských států.

Článek 21
Seznam výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky
nebo jsou na nich závislé

Do 1. ledna 2010 Komise zpřístupní seznam výrobků a zařízení,
jež by mohly obsahovat regulované látky nebo být na těchto lát
kách závislé, a jejich kódů kombinované nomenklatury jako po
můcku pro celní orgány členských států.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.
5.
Členské státy přijmou opatření na podporu znovuzískání,
recyklace, regenerace a zneškodňování regulovaných látek a vy
mezí požadavky na minimální kvalifikaci pro dotčený personál.

31.10.2009
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Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy a může na zá
kladě tohoto hodnocení a technických a jiných významných in
formací podle potřeby přijmout opatření týkající se těchto
požadavků na minimální kvalifikaci.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

Článek 23
Úniky a emise regulovaných látek

1.
Podniky přijmou veškerá proveditelná preventivní opatření
s cílem předejít jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek
a minimalizovat je.

2.
Podniky provozující chladicí nebo klimatizační zařízení, te
pelná čerpadla nebo systémy požární ochrany, včetně jejich okru
hů, které obsahují regulované látky, zajistí, aby stacionární
zařízení nebo systémy

a)

b)

c)

s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti
3 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nej
méně jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na zařízení
obsahující hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako ta
kové označené a obsahují méně než 6 kg regulovaných látek;

s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti
30 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nej
méně jednou za šest měsíců;

s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti
300 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně
nejméně jednou za tři měsíce,

a že jakákoli zjištěná netěsnost je co nejdříve, v každém případě
do čtrnácti dnů, opravena.

Do jednoho měsíce po opravě úniku se zařízení nebo systém
zkontroluje, aby se ověřilo, že oprava byla účinná a k úniku již
nedochází.

3.
Podniky uvedené v odstavci 2 vedou záznamy o množství
a druhu doplněných regulovaných látek a o množství znovuzí
skaném během údržby, opravy a konečné likvidace zařízení či sy
stému uvedeného ve zmíněném odstavci. Rovněž zaznamenávají
další významné informace, včetně identifikace společnosti nebo
technika, který údržbu či opravu provedl, jakož i data a výsledky
provedených kontrol úniků. Záznamy se na požádání zpřístupní
příslušnému orgánu členského státu a Komisi.
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4.
Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikaci
pro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2. Na základě
hodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státy
a technických a jiných významných informací může Komise při
jmout opatření týkající se harmonizace požadavků na minimální
kvalifikaci.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.
5.
Podniky přijmou veškerá proveditelná preventivní opatření
s cílem předejít jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek
používaných jako vstupní surovina nebo technologické činidlo
a minimalizovat je.
6.
Podniky přijmou veškerá proveditelná preventivní opatření
s cílem předejít jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek
vzniklých nezáměrně při výrobě jiných chemických látek a mini
malizovat je.
7.
Komise může vytvořit seznam technologií a postupů, které
mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emi
sím regulovaných látek a jejich minimalizaci.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

KAPITOLA VI
NOVÉ LÁTKY

Článek 24
Nové látky
1.
Výroba, dovoz, uvádění na trh, používání a vývoz nových
látek uvedených v části A přílohy II jsou zakázány. Tento zákaz
se nevztahuje na nové látky, jsou-li používány jako vstupní suro
vina pro laboratorní a analytická použití, na dovoz za účelem
tranzitu přes celní území Společenství ani na dovoz v režimu do
časného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodné
ho pásma podle nařízení (ES) č. 450/2008, ledaže jim bylo
přiděleno jiné celně schválené určení podle uvedeného nařízení,
ani na vývoz následující po dovozu, na který se již zákaz
nevztahoval.
2.
Komise podle potřeby zařadí do části A přílohy II látky,
které jsou uvedeny v části B uvedené přílohy, u nichž se zjistí, že
jsou vyváženy, dováženy, vyráběny nebo uváděny na trh ve vel
kém množství, a u nichž skupina pro vědecká hodnocení zřízená
Montrealským protokolem považuje potenciál poškozování ozo
nové vrstvy za významný, a podle potřeby určí možné výjimky
z odstavce 1.
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Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou
podle čl. 25 odst. 3.

2.
Komise řídícím postupem podle čl. 25 odst. 2 určí formát
pro poskytování informací uvedených v odstavci 1.
3.

3.
Komise s ohledem na významné vědecké informace podle
potřeby zařadí do části A přílohy II neregulované látky, u nichž
skupina pro vědecká hodnocení zřízená Montrealským protoko
lem nebo jiný uznávaný orgán obdobného postavení považuje
potenciál poškozování ozonové vrstvy za významný. Tato opa
tření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto na
řízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle
čl. 25 odst. 3.

KAPITOLA VII
VÝBOR, PODÁVÁNÍ ZPRÁV, INSPEKCE A SANKCE

Článek 25
Výbor
1.

Komisi je nápomocen výbor.

Článek 27
Podávání zpráv podniky
1. Každý rok do 31. března sdělí každý podnik Komisi údaje
uvedené v odstavcích 2 až 6 pro každou regulovanou látku a pro
každou novou látku uvedenou v příloze II za předchozí kalen
dářní rok a současně zašle kopii tohoto sdělení příslušnému or
gánu dotčeného členského státu.
2.

celkové množství každé látky uvedené v odstavci 1, které
vyrobil;

b)

množství každé vyrobené látky uvedená na trh nebo použitá
pro vlastní potřebu výrobce uvnitř Společenství, rozčleněná
na látku určenou k použití jako vstupní surovina, jako tech
nologické činidlo a pro jiná použití;

c)

množství každé vyrobené látky určená pro základní labora
torní a analytická použití ve Společenství, s licencí podle
čl. 10 odst. 6;

d)

množství každé vyrobené látky určená pro základní labora
torní a analytická použití smluvních stran, povolené podle
čl. 10 odst. 8;

e)

každé zvýšení výroby povolené podle čl. 14 odst. 2, 3 a 4
v souvislosti s průmyslovou racionalizací;

f)

veškerá recyklovaná, regenerovaná nebo zneškodněná množ
ství látek a technologii použitou pro zneškodnění, včetně
množství látek vyrobených a zneškodněných jako vedlejší
produkt podle čl. 3 bodu 14;

g)

veškeré zásoby;

Podávání zpráv členskými státy
1. Každý rok do 30. června sdělí členské státy v elektronické
podobě Komisi tyto údaje za předchozí kalendářní rok:
a)

množství methylbromidu, která jsou povolena podle čl. 12
odst. 2 a 3 k různým ošetřením pro karanténní a předzásil
kové aplikace používané na jejich území, důvody použití me
thylbromidu a pokrok, jehož bylo dosaženo při hodnocení
a použití náhradních látek nebo technologií;

b)

množství halonů instalovaných, použitých a uskladněných
pro kritická použití podle čl. 13 odst. 1, opatření přijatá pro
snížení jejich emisí, odhad těchto emisí a pokrok, jehož bylo
dosaženo při hodnocení a použití vhodných náhradních
látek nebo technologií;

c)

případy nedovoleného obchodu, zejména případy odhalené
v průběhu inspekcí provedených podle článku 28.

Každý výrobce sdělí tyto údaje:

a)

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden
měsíc.

Článek 26

Komise může odstavec 1 změnit.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou
podle čl. 25 odst. 3.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7
2.
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného
rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až
4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmí
něného rozhodnutí.

31.10.2009

h) veškeré nákupy od jiných výrobců a prodeje jiným výrobcům
ve Společenství.
Každý dovozce sdělí ke každé látce uvedené v odstavci 1
3.
tyto údaje:
a)

veškerá množství propuštěná do oběhu ve Společenství, roz
členěná na množství dovezená k použití jako vstupní suro
viny nebo technologická činidla, pro základní laboratorní
a analytická použití povolená v souladu s čl. 10 odst. 6, pro
karanténní a předzásilkové aplikace a pro zneškodnění. Do
vozci, kteří dovezli regulované látky ke zneškodnění, sdělí
také skutečné konečné místo nebo místa určení každé látky
a u každého z míst určení uvedou zvlášť množství každé lát
ky a název a adresu zneškodňovacího zařízení, kam byla lát
ka dopravena;

31.10.2009
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b)

veškerá množství dovezená v jiných celních režimech, roz
členěná podle celních režimů a podle určených užití;

c)

veškerá množství použitých látek podle odstavce 1 doveze
ných za účelem jejich recyklace nebo regenerace;

d)

veškeré zásoby;

e)

veškeré nákupy od jiných podniků a prodeje jiným podni
kům ve Společenství;

f)

zemi vývozu.

4.
Každý vývozce sdělí ke každé látce uvedené v odstavci 1
tyto údaje:
a)

veškerá vyvezená množství takových látek, rozčleněná na
množství vyvezená do každé země určení a na množství vy
vezená k použití jako vstupní suroviny nebo technologická
činidla, pro základní laboratorní a analytická použití, pro kri
tická použití nebo pro karanténní a předzásilkové aplikace;

b)

veškeré zásoby;

c)

veškeré nákupy od jiných podniků a prodeje jiným podni
kům ve Společenství;

d)

zemi určení.
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8.
Komise přijme vhodná opatření na ochranu důvěrné pova
hy informací získaných na základě tohoto článku.

9.
Formát zpráv uvedených v odstavcích 1 až 7 se stanoví ří
dícím postupem podle čl. 25 odst. 2.

10.
Komise může změnit požadavky na podávání zpráv sta
novené v odstavcích 1 až 7.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou
podle čl. 25 odst. 3.

Článek 28
Kontroly

1.
Členské státy provádějí s využitím přístupu založeného na
rizicích kontroly, zda podniky dodržují toto nařízení, včetně
kontrol dovozu a vývozu regulovaných látek, jakož i výrobků
a zařízení, jež obsahují tyto látky nebo jsou na nich závislé. Pří
slušné orgány členských států provádějí šetření, která Komise pro
účely tohoto nařízení považuje za nezbytná.

5.
Každý podnik, který zneškodňuje regulované látky uvedené
v odstavci 1 a na který se nevztahuje odstavec 2, sdělí tyto údaje:
a)

veškerá množství těchto zneškodněných látek, včetně množ
ství obsažených ve výrobcích nebo zařízení;

b)

veškeré zásoby těchto látek, které mají být zneškodněny,
včetně množství obsažených ve výrobcích nebo zařízení;

c)

technologii použitou pro zneškodnění.

6.
Každý podnik, který používá regulované látky jako vstupní
suroviny nebo technologická činidla, sdělí tyto údaje:
a)

veškerá množství těchto látek použitých jako vstupní suro
viny nebo technologická činidla;

b)

veškeré zásoby těchto látek;

c)

použitelné postupy a výsledné emise.

7.
Každý rok před 31. březnem sdělí každý výrobce nebo do
vozce, který je držitelem licence podle čl. 10 odst. 6, pro každou
regulovanou látku, pro kterou byla udělena licence, Komisi pova
hu jejího použití, množství použité během předchozího roku,
množství zásob, každé recyklované, regenerované nebo zneškod
něné množství a množství výrobků a zařízení, jež obsahují tyto
látky nebo jejichž použití nebo provoz jsou na nich závislé, které
uvedl na trh ve Společenství nebo vyvezl, a zároveň zašle kopii to
hoto sdělení příslušnému orgánu členského státu.

2. S výhradou dohody Komise a příslušného orgánu členského
státu, na jehož území má být šetření provedeno, jsou úředníci Ko
mise úředníkům dotčeného orgánu nápomocni při výkonu jejich
funkcí.

3.
Při provádění úkolů, které jí ukládá toto nařízení, může Ko
mise získávat všechny nezbytné informace od vlád a příslušných
orgánů členských států a od podniků. Současně se žádostí o in
formace podanou podniku zašle Komise kopii žádosti přísluš
nému orgánu členského státu, na jehož území se sídlo podniku
nachází.

4.
Komise přijme vhodná opatření na podporu dostatečné vý
měny informací a na podporu spolupráce mezi vnitrostátními
orgány a mezi těmito orgány a Komisí.

Komise přijme vhodná opatření na ochranu důvěrné povahy in
formací získaných na základě tohoto článku.

5.
Na žádost jiného členského státu může členský stát provést
kontrolu podniků nebo šetření podniků, které jsou podezřelé ze
zapojení do nedovoleného pohybu regulovaných látek a které pů
sobí na území tohoto členského státu.
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Článek 29

31.10.2009

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto naří
zení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VIII.

Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a při
jmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy
oznámí takto stanovené sankce Komisi do 30. června 2011 a ne
prodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

Článek 31
Vstup v platnost

KAPITOLA VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 30
Zrušení
Nařízení (ES) č. 2037/2000 se zrušuje s účinkem ode dne
1. ledna 2010.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 16. září 2009.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předsedkyně

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

31.10.2009
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PŘÍLOHA I
REGULOVANÉ LÁTKY

Skupina

Skupina I

Látka

Potenciál poškozování
ozonové vrstvy (1)

CFCl3

CFC-11

Trichlorfluormethan

1,0

CF2Cl2

CFC-12

Dichlordifluormethan

1,0

C2F3Cl3

CFC-113

Trichlortrifluorethan

0,8

C2F4Cl2

CFC-114

Dichlortetrafluorethan

1,0

C2F5Cl

CFC-115

Chlorpentafluorethan

0,6

CF3Cl

CFC-13

Chlortrifluormethan

1,0

C2FCl5

CFC-111

Pentachlorfluorethan

1,0

C2F2Cl4

CFC-112

Tetrachlordifluorethan

1,0

C3FCl7

CFC-211

Heptachlorfluorpropan

1,0

C3F2Cl6

CFC-212

Hexachlordifluorpropan

1,0

C3F3Cl5

CFC-213

Pentachlortrifluorpropan

1,0

C3F4Cl4

CFC-214

Tetrachlortetrafluorpropan

1,0

C3F5Cl3

CFC-215

Trichlorpentafluorpropan

1,0

C3F6Cl2

CFC-216

Dichlorhexafluorpropan

1,0

C3F7Cl

CFC-217

Chlorheptafluorpropan

1,0

CF2BrCl

halon-1211

Bromchlordifluormethan

3,0

CF3Br

halon-1301

Bromtrifluormethan

10,0

C2F4Br2

halon-2402

Dibromtetrafluorethan

6,0

Skupina IV

CCl4

CTC

Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)

1,1

Skupina V

C2H3Cl3 (2)

1,1,1-TCA

1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

0,1

Skupina VI

CH3Br

methylbromid

Brommethan

0,6

Skupina II

Skupina III
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Skupina

Skupina VII

Látka

31.10.2009
Potenciál poškozování
ozonové vrstvy (1)

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromfluormethan

1,00

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromdifluormethan

0,74

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromfluormethan

0,73

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tetrabromfluorethan

0,8

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromdifluorethan

1,8

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromtrifluorethan

1,6

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromtetrafluorethan

1,2

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromfluorethan

1,1

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromdifluorethan

1,5

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromtrifluorethan

1,6

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromfluorethan

1,7

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromdifluorethan

1,1

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromfluorethan

0,1

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Hexabromfluorpropan

1,5

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromdifluorpropan

1,9

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tetrabromtrifluorpropan

1,8

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromtetrafluorpropan

2,2

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibrompentafluorpropan

2,0

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromhexafluorpropan

3,3

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromfluorpropan

1,9

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tetrabromdifluorpropan

2,1

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromtrifluorpropan

5,6

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromtetrafluorpropan

7,5

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Brompentafluorpropan

1,4

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tetrabromfluorpropan

1,9

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromdifluorpropan

3,1

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromtrifluorpropan

2,5

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromtetrafluorpropan

4,4

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromfluorpropan

0,3

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromdifluorpropan

1,0

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromtrifluorpropan

0,8

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromfluorpropan

0,4

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromdifluorpropan

0,8

C3H6FBr

HBFC-271 B

Bromfluorpropan

0,7
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Skupina

Skupina
VIII

Skupina IX

Látka

L 286/21
Potenciál poškozování
ozonové vrstvy (1)

CHFCl2

HCFC-21 (3)

Dichlorfluormethan

0,040

CHF2Cl

HCFC-22 ( )

Chlordifluormethan

0,055

CH2FCl

HCFC-31

Chlorfluormethan

0,020

C2HFCl4

HCFC-121

Tetrachlorfluorethan

0,040

C2HF2Cl3

HCFC-122

Trichlordifluorethan

0,080

C2HF3Cl2

HCFC-123 (3)

Dichlortrifluorethan

0,020

C2HF4Cl

HCFC-124 (3)

Chlortetrafluorethan

0,022

C2H2FCl3

HCFC-131

Trichlorfluorethan

0,050

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Dichlordifluorethan

0,050

C2H2F3Cl

HCFC-133

Chlortrifluorethan

0,060

C2H3FCl2

HCFC-141

Dichlorfluorethan

0,070

CH3CFCl2

HCFC-141b ( )

1,1-dichlor-1-fluorethan

0,110

C2H3F2Cl

HCFC-142

Chlordifluorethan

0,070

CH3CF2Cl

HCFC-142b (3)

1-chlor-1,1-difluorethan

0,065

C2H4FCl

HCFC-151

Chlorfluorethan

0,005

C3HFCl6

HCFC-221

Hexachlorfluorpropan

0,070

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentachlordifluorpropan

0,090

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tetrachlortrifluorpropan

0,080

C3HF4Cl3

HCFC-224

Trichlortetrafluorpropan

0,090

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dichlorpentafluorpropan

0,070

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca ( )

3,3-dichlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropan

0,025

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb ( )

1,3-dichlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropan

0,033

C3HF6Cl

HCFC-226

Chlorhexafluorpropan

0,100

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentachlorfluorpropan

0,090

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tetrachlordifluorpropan

0,100

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Trichlortrifluorpropan

0,230

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Dichlortetrafluorpropan

0,280

C3H2F5Cl

HCFC-235

Chlorpentafluorpropan

0,520

C3H3FCl4

HCFC-241

Tetrachlorfluorpropan

0,090

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Trichlordifluorpropan

0,130

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Dichlortrifluorpropan

0,120

C3H3F4Cl

HCFC-244

Chlortetrafluorpropan

0,140

C3H4FCl3

HCFC-251

Trichlorfluorpropan

0,010

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Dichlordifluorpropan

0,040

C3H4F3Cl

HCFC-253

Chlortrifluorpropan

0,030

C3H5FCl2

HCFC-261

Dichlorfluorpropan

0,020

C3H5F2Cl

HCFC-262

Chlordifluorpropan

0,020

C3H6FCl

HCFC-271

Chlordifluorpropan

0,030

CH2BrCl

BCM

Bromchlormethan

0,12

3

3

3

3

( ) Hodnoty týkající se potenciálu poškozování ozonové vrstvy jsou odhady založené na stávajících poznatcích a budou pravidelně přezkou
mávány a revidovány s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami.
(2) Tento vzorec se nevztahuje na 1,1,2-trichlorethan.
(3) Označuje obchodně nejvýznamnější látku, jak stanoví Montrealský protokol.
1
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PŘÍLOHA II
NOVÉ LÁTKY
Část A: Látky, jejichž použití je omezeno podle čl. 24 odst. 1
Látka

CBr2F2

Dibromdifluormethan (halon-1202)

Potenciál poškozování ozonové vrstvy

1,25

Část B: Látky, o nichž se mají podávat zprávy podle článku 27
Látka

Potenciál poškozování ozonové vrstvy (1)

C3H7Br

1-brompropan (propylbromid)

0,02–0,10

C2H5Br

Bromethan (ethylbromid)

0,1–0,2

CF3I

Trifluorjodmethan ((trifluormethyl)jodid)

0,01–0,02

CH3Cl

Chlormethan (methylchlorid)

0,02

( ) Hodnoty potenciálu poškozování ozonové vrstvy jsou odhady založené na stávajících poznatcích a budou pravidelně přezkoumávány a re
vidovány s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami.
1
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PŘÍLOHA III
Procesy, v nichž jsou regulované látky použity jako technologická činidla podle čl. 3 bodu 12:
a)

použití tetrachlormethanu k vyloučení trichloridu dusíku při výrobě chloru a kaustické sody;

b)

použití tetrachlormethanu ke zpětnému získávání chloru z výstupního plynu při výrobě chloru;

c)

použití tetrachlormethanu při výrobě chlorované pryže;

d)

použití tetrachlormethanu při výrobě polyfenylentereftalamidu;

e)

použití CFC-12 při fotochemické syntéze perfluorpolyetherpolyperoxidových prekursorů Z-perfluorpolyetherů a di
funkčních derivátů;

f)

použití CFC-113 v přípravě vícefunkčních perfluorpolyetherových diolů;

g)

použití tetrachlormethanu při výrobě cyklodimu;

h)

použití hydrochlorfluoruhlovodíků v procesech uvedených v písmenech a) až g) pro nahrazení chlorfluoruhlovodíku
nebo tetrachlormethanu.
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PŘÍLOHA IV
Skupiny, kódy kombinované nomenklatury (1) a popis látek uvedených v příloze I
Skupina

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Kód KN

Popis

2903 41 00

Trichlorfluormethan

2903 42 00

Dichlordifluormethan

2903 43 00

Trichlortrifluorethany

2903 44 10

Dichlortetrafluorethany

2903 44 90

Chlorpentafluorethan

2903 45 10

Chlortrifluormethan

2903 45 15

Pentachlorfluorethan

2903 45 20

Tetrachlordifluorethany

2903 45 25

Heptachlorfluorpropany

2903 45 30

Hexachlordifluorpropany

2903 45 35

Pentachlortrifluorpropany

2903 45 40

Tetrachlortetrafluorpropany

2903 45 45

Trichlorpentafluorpropany

2903 45 50

Dichlorhexafluorpropany

2903 45 55

Chlorheptafluorpropany

2903 46 10

Bromchlordifluormethan

2903 46 20

Bromtrifluormethan

2903 46 90

Dibromtetrafluorethany

Skupina IV

2903 14 00

Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)

Skupina V

2903 19 10

1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

Skupina VI

2903 39 11

Brommethan (methylbromid)

Skupina VII

2903 49 30

Hydrobromfluormethany, -ethany nebo -propany

Skupina VIII

2903 49 11

Chlordifluormethan (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-dichlor-1-fluorethan (HCFC-141b)

2903 49 19

Jiné hydrochlorfluormethany, -ethany nebo -propany (HCFC)

Skupina IX

ex 2903 49 80

Bromchlormethan

Směsi

3824 71 00

Směsi
obsahující
chlorfluoruhlovodíky
(CFC),
též
obsahující
hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), perfluoruhlovodíky (PFC) nebo
hydrofluoruhlovodíky (HFC)

3824 72 00

Směsi obsahující bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan nebo
dibromtetrafluorethany

3824 73 00

Směsi obsahující hydrobromfluoruhlovodíky (HBFC)

3824 74 00

Směsi obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), též obsahující
perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC), avšak
neobsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC)

3824 75 00

Směsi obsahující chlorid uhličitý

3824 76 00

Směsi obsahující 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

3824 77 00

Směsi obsahující brommethan (methylbromid) nebo bromchlormethan

( ) Předpona „ex“ před kódem znamená, že do této podpoložky mohou spadat rovněž jiné výrobky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci
„Popis“.
1
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PŘÍLOHA V
Podmínky pro uvádění na trh a další distribuci regulovaných látek pro základní laboratorní a analytická použití
uvedené v čl. 10 odst. 3
1. Regulované látky pro základní laboratorní a analytická použití obsahují pouze regulované látky, které jsou vyrobeny s tě
mito podíly čistoty:
Látka

%

CTC (látka analytické čistoty)

99,5

1,1,1-trichlorethan

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Ostatní regulované látky s bodem varu > 20 °C

99,5

Ostatní regulované látky s bodem varu < 20 °C

99,0

Výrobci, jejich zástupci nebo distributoři mohou, jak je pro laboratorní a analytická použití obvyklé, následně smísit tyto
čisté regulované látky s jinými chemickými látkami, ať již jsou regulovány Montrealským protokolem či nikoli.
2. Tyto vysoce čisté látky a směsi obsahující regulované látky se smějí dodávat pouze v opakovaně uzavíratelných nádo
bách či vysokotlakých lahvích o objemu menším než tři litry nebo v desetimililitrových nebo menších skleněných am
pulích, jasně označených jako látky poškozující ozonovou vrstvu, vyhrazených pro laboratorní a analytické použití
a udávajících, že použité nebo přebytečné látky je třeba shromažďovat a recyklovat, je-li to účelné. Pokud recyklace účel
ná není, je třeba daný materiál zneškodnit.
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PŘÍLOHA VI
KRITICKÁ POUŽITÍ HALONU
Použití halonu 1301:
—

v letadlech k ochraně prostorů posádky, v prostoru motorů, v nákladním prostoru a v suchých prostorách a pro in
ertizaci palivových nádrží,

—

ve vojenských pozemních vozidlech a námořních lodích k ochraně prostorů posádky a motorů,

—

pro inertizaci obydlených prostorů, kde by se mohla vyskytnout hořlavá kapalina nebo plyn, ve vojenském, olejář
ském, plynárenském a petrochemickém odvětví a na stávajících nákladních lodích,

—

pro inertizaci stávajících komunikačních a velitelských středisek v ozbrojených a jiných silách důležitých pro národní
bezpečnost,

—

pro inertizaci prostorů, kde může existovat riziko rozptýlení radioaktivních částic,

—

v tunelu pod kanálem La Manche a v přidružených zařízeních a ve vozovém parku.

Použití halonu 1211:
—

ve vojenských pozemních vozidlech a námořních lodích k ochraně prostorů posádky a motorů,

—

v přenosných hasicích přístrojích a v pevně zabudovaných hasicích zařízeních pro použití na motory na palubě letadel,

—

v letadlech k ochraně prostorů posádky, v prostoru motorů, v nákladních prostorách a v suchých prostorách (dry bays),

—

v hasicích přístrojích nutných pro bezpečnost hasičů pověřených počátečním hašením požárů,

—

ve vojenských a policejních hasicích přístrojích pro použití na osoby.

Použití halonu 2402 pouze v České republice, Estonsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovin
sku a na Slovensku:
—

v letadlech k ochraně prostorů posádky, v prostoru motorů, v nákladním prostoru a v suchých prostorách a pro in
ertizaci palivových nádrží,

—

ve vojenských pozemních vozidlech a námořních lodích k ochraně prostorů posádky a motorů,

—

pro inertizaci obydlených prostorů, kde by se mohla vyskytnout hořlavá kapalina nebo plyn, ve vojenském, plynáren
ském, olejářském a petrochemickém odvětví a na stávajících nákladních lodích,

—

pro inertizaci stávajících komunikačních a velitelských středisek v ozbrojených a jiných silách důležitých pro národní
bezpečnost,

—

pro inertizaci prostorů, kde může existovat riziko rozptýlení radioaktivních částic,

—

v přenosných hasicích přístrojích a v pevně zabudovaných hasicích zařízeních pro použití na motory na palubě letadel,

—

v hasicích přístrojích nutných pro bezpečnost hasičů pověřených počátečním hašením požárů,

—

ve vojenských a policejních hasicích přístrojích pro použití na osoby.

Použití halonu 2402 pouze v Bulharsku:
—

v letadlech k ochraně prostorů posádky, v prostoru motorů, v nákladním prostoru a v suchých prostorách a pro in
ertizaci palivových nádrží,

—

ve vojenských pozemních vozidlech a námořních lodích k ochraně prostorů posádky a motorů.
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PŘÍLOHA VII
TECHNOLOGIE PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ PODLE ČL. 22 ODST. 1
Použitelnost
Regulované látky (1) (2)

Technologie

Regulované látky
uvedené
v příloze I skupinách I, II,
IV, V a VIII

Zředěné zdroje (3)

Halony uvedené
v příloze I, skupině III

99,99 %

Pěna

Kritérium účinnosti zneškodňování
a transformace (DRE) (4)

99,99 %

95 %

Cementářské pece

schválena (5)

neschválena

nepoužije se

Spalování pomocí kapalného vstřikování

schválena

schválena

nepoužije se

Plynná/parní oxidace

schválena

schválena

nepoužije se

Spalování tuhého komunálního odpadu

nepoužije se

nepoužije se

schválena

Štěpné reaktory

schválena

neschválena

nepoužije se

Spalování v rotačních pecích

schválena

schválena

schválena

Argonový plazmový oblouk

schválena

schválena

nepoužije se

Vysokofrekvenční indukčně vázané plazma

schválena

schválena

nepoužije se

Mikrovlnné plazma

schválena

neschválena

nepoužije se

Dusíkový plazmový oblouk

schválena

neschválena

nepoužije se

Katalytická dehalogenace v plynné fázi

schválena

neschválena

nepoužije se

Reaktor na regulaci přehřáté páry

schválena

neschválena

nepoužije se

Poznámky:
(1) Níže neuvedené regulované látky musí být zneškodňovány technologií co nejpřijatelnější z hlediska životního prostředí, která nepředsta
vuje nadměrné náklady.
(2) Koncentrovanými zdroji se rozumějí nově vyrobené, znovuzískané a regenerované látky poškozující ozonovou vrstvu.
(3) Zředěnými zdroji se rozumějí látky poškozující ozonovou vrstvu, jež jsou obsaženy v matrici v pevném skupenství, například v pěně.
(4) Kritérium DRE představuje způsobilost technologie, z níž vychází její schválení. Ne vždy odráží každodenní dosaženou výkonnost, jež je
regulována vnitrostátními minimálními normami.
(5) Schváleno smluvními stranami.
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PŘÍLOHA VIII
SROVNÁVACÍ TABULKA
Nařízení (ES) č. 2037/2000

Toto nařízení

Článek 1

Články 1 a 2

Článek 2

Článek 3

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 10 odst. 2 a 4

Čl. 3 odst. 2 bod i)

Článek 4

Čl. 3 odst. 2 bod ii) první pododstavec

—

Čl. 3 odst. 2 bod ii) druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 3

Čl. 3 odst. 3

Čl. 11 odst. 1

Čl. 3 odst. 4

Čl. 10 odst. 6 první věta

Čl. 3 odst. 5

Čl. 10 odst. 7

Čl. 3 odst. 6

—

Čl. 3 odst. 7

Čl. 10 odst. 8

Čl. 3 odst. 8

Čl. 14 odst. 2

Čl. 3 odst. 9

Čl. 14 odst. 3

Čl. 3 odst. 10

Čl. 14 odst. 4

Čl. 4 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 bod i)

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 bod ii)

—

Čl. 4 odst. 2 bod iii) první pododstavec

Čl. 12 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 2 bod iii) druhý pododstavec

Čl. 26 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 2 bod iii) třetí pododstavec

Čl. 12 odst. 2

Čl. 4 odst. 2 bod iv)

—

Čl. 4 odst. 3 bod i)

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 3 bod ii)

—

Čl. 4 odst. 3 bod iii)

—

Čl. 4 odst. 3 bod iv)

—

Čl. 4 odst. 4 bod i) písm. a)

Článek 9

Čl. 4 odst. 4 bod i) písm. b) první odrážka

Čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 1

Čl. 4 odst. 4 bod i) písm. b) druhá odrážka

Čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 3

Čl. 4 odst. 4 bod ii)

—

Čl. 4 odst. 4 bod iii)

—

Čl. 4 odst. 4 bod iv) první věta

Čl. 13 odst. 1

Čl. 4 odst. 4 bod iv) druhá věta

Čl. 27 odst. 1

Čl. 4 odst. 4 bod v)

Čl. 6 odst. 2

Čl. 4 odst. 5

Čl. 14 odst. 1

Čl. 4 odst. 6

Článek 6

Čl. 4 odst. 6

—

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2 písm. a)

Čl. 11 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 písm. b)

Čl. 7 odst. 1
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Toto nařízení

Čl. 5 odst. 2 písm. c)

Čl. 8 odst. 1

Čl. 5 odst. 3

—

Čl. 5 odst. 4 první věta

Čl. 11 odst. 8

Čl. 5 odst. 4 druhá věta

—

Čl. 5 odst. 5

—

Čl. 5 odst. 6

—

Čl. 5 odst. 7

Čl. 11 odst. 8

Čl. 6 odst. 1 první věta

Čl. 15 odst. 3

Čl. 6 odst. 1 druhá věta

—

Čl. 6 odst. 2

—

Čl. 6 odst. 3

Čl. 18 odst. 3

Čl. 6 odst. 4

Čl. 18 odst. 5

Čl. 6 odst. 5

Čl. 18 odst. 9

Článek 7

Čl. 16 odst. 1

Článek 8

Čl. 20 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 20 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Článek 21

Článek 10

Čl. 20 odst. 2

Čl. 11 odst. 1

Čl. 17 odst. 1 a 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 20 odst. 1

Čl. 11 odst. 3

Čl. 20 odst. 1

Čl. 11 odst. 4

—

Čl. 12 odst. 1

Čl. 17 odst. 4

Čl. 12 odst. 2

Čl. 18 odst. 4

Čl. 12 odst. 3

Čl. 18 odst. 5

Čl. 12 odst. 4

Čl. 18 odst. 3 a 4

Článek 13

Čl. 20 odst. 3

Článek 14

Čl. 20 odst. 4

Článek 15

—

Čl. 16 odst. 1

Čl. 22 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

—

Čl. 16 odst. 3

Čl. 22 odst. 3

Čl. 16 odst. 4

—

Čl. 16 odst. 5

Čl. 22 odst. 5

Čl. 16 odst. 6

—

Čl. 16 odst. 7

—

Článek 17

Článek 23

Článek 18

Článek 25

Článek 19

Článek 25

Čl. 20 odst. 1

Čl. 28 odst. 3

Čl. 20 odst. 2

Čl. 28 odst. 3

Čl. 20 odst. 3

Čl. 28 odst. 1

Čl. 20 odst. 4

Čl. 28 odst. 2

Čl. 20 odst. 5

Čl. 28 odst. 4

Článek 21

Článek 29
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Nařízení (ES) č. 2037/2000

31.10.2009
Toto nařízení

Článek 22

Článek 24

Článek 23

Článek 30

Článek 24

Článek 31

Příloha I

Příloha I

Příloha III

—

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

—

Příloha VI

Příloha III

Příloha VII

Příloha VI

31.10.2009
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1006/2009
ze dne 16. září 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti
(Text s významem pro EHP)

(2007–2013) (4), napomáhá zvyšovat konkurenceschop
nost a inovační výkonnost ve Společenství, podporovat
pokrok znalostní společnosti a podněcovat udržitelný roz
voj založený na vyváženém hospodářském růstu. Uvedené
rozhodnutí vyžaduje, aby se Společenství vybavilo spoleh
livou analytickou základnou, aby mohlo podporovat tvor
bu politiky v různých oblastech. Rámcový program
zavedený uvedeným rozhodnutím podporuje kroky pro
účely analýzy politik, které se opírají o oficiální statistiky.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a ze
jména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Každoroční poskytování statistik o informační společnos
ti, jak je stanoveno nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 808/2004 (2), je omezeno na pět referenč
ních let po vstupu uvedeného nařízení v platnost a skončí
v roce 2009. Potřeba každoročního poskytování ucelených
statistických informací o oblasti informační společnosti na
úrovni Společenství však trvá.

(2)

Evropská rada na zasedání v březnu 2005 zdůraznila vý
znam vytvoření plně integrující informační společnosti za
ložené na všeobecně rozšířeném využívání informačních
a komunikačních technologií ve veřejných službách,
v malých a středních podnicích i v domácnostech.

(3)

Evropská rada v březnu 2006 uznala rozhodující význam
výkonnějšího využívání informačních a komunikačních
technologií v podnicích a organizacích veřejné správy a vy
zvala Komisi a členské státy, aby se intenzivně zasazovaly
o naplnění strategie i2010. Ta podporuje otevřené
a konkurenceschopné digitální hospodářství a klade důraz
na informační a komunikační technologie jako na hnací
sílu podněcující začleňování a kvalitu života. Uvedená stra
tegie je považována za klíčový faktor obnoveného lisabon
ského partnerství pro růst a zaměstnanost.

(4)

(5)

V dubnu 2006 Skupina na vysoké úrovni i2010, zřízená
rozhodnutím Komise 2006/215/ES (3), schválila srovnáva
cí rámec pro iniciativu i2010, který uvádí seznam hlavních
ukazatelů pro srovnávání vývoje evropské informační spo
lečnosti, jak je stanoveno ve strategii i2010.
Rozhodnutí
Evropského
parlamentu
a
Rady
č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí
rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

(1) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 (dosud ne
zveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. čer
vence 2009.
(2) Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.
(3) Úř. věst. L 80, 17.3.2006, s. 74.

(6)

Ministerské prohlášení o e-Inclusion, které bylo přijato dne
11. června 2006 v Rize, vyzývá k vybudování integrující
informační společnosti. Uvedené prohlášení stanoví rámec
pro komplexní politiku v oblasti e-Inclusion a zabývá se
problémy týkajícími se stárnutí společnosti, geografického
digitálního rozdělení, dostupnosti, digitální gramotnosti
a schopností, kulturní rozmanitosti a integrovaných veřej
ných služeb on-line. V uvedeném prohlášení se Komise vy
zývá, aby podporovala shromažďování důkazů
a porovnávání ukazatelů v Evropské unii i mimo ni.

(7)

Ukazatele pro porovnávání vývoje informační společnos
ti, jak je vyjádřeno v politických strategiích Společenství,
například srovnávací rámec pro iniciativu i2010 strategie
i2010 a jeho další rozvoj v rámci Lisabonské strategie, by
měly být založeny na ucelených statistických informacích.

(8)

Při změně nařízení (ES) č. 808/2004 by se mělo přihléd
nout k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské
statistice (5).

(9)

Toto nařízení by, v porovnání se situací existující před jeho
vstupem v platnost, nemělo zvyšovat zátěž respondentů
a vnitrostátních statistických orgánů, která se měří podle
počtu povinných proměnných nebo délky rozhovoru, po
kud jde o sběr a předávání harmonizovaných statistik.

(10)

Nařízení (ES) č. 808/2004 by proto mělo být od
povídajícím způsobem změněno.

(11)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy, zřízený
rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (6),

(4) Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15.
(5) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
(6) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
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2.
Členské státy předávají údaje a metadata požadované
tímto nařízením v elektronické podobě v souladu se standar
dem pro výměnu informací dohodnutým mezi Komisí a člen
skými státy.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 808/2004 se mění takto:

3. Kapitola V nařízení (ES) č. 223/2009 se vztahuje na na
kládání s důvěrnými údaji a jejich šíření.

1) V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

(*) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.“

„1.
Statistiky, které mají být sestavovány, obsahují infor
mace užitečné z pohledu strukturálních ukazatelů a požado
vané pro účely porovnávání ukazatelů politických strategií
Společenství pro rozvoj evropského informačního prostoru,
inovací v podnikání a evropské informační společnosti, jako
je srovnávací rámec pro iniciativu i2010 a jeho vývoj v rámci
Lisabonské strategie, jakož i další údaje nezbytné k vytvoření
jednotné základny pro analýzy informační společnosti.“
2) Článek 6 se nahrazuje tímto:

3) Článek 7 se nahrazuje tímto:
„Článek 7
Statistická kvalita a zprávy
1.

Členské státy zajistí kvalitu předávaných údajů.

2.
Pro účely tohoto nařízení se uplatňují kritéria kvality
stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.
3. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) každoroč
ně zprávu o kvalitě předávaných údajů i o případných pro
vedených metodických změnách. Zpráva se předkládá jeden
měsíc po předání údajů.“

„Článek 6
Zpracovávání, předávání a šíření údajů
Členské státy předávají údaje a metadata požadované
1.
tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními Komisi (Eu
rostatu) v souladu s článkem 21 nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009
o evropské statistice (*) týkajícím se předávání důvěrných
údajů.

4) Přílohy I a II se nahrazují zněním obsaženým v příloze to
hoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 16. září 2009.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předsedkyně

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA I
Modul 1: Podniky a informační společnost

1) Cíle
Cílem tohoto modulu je poskytování aktuálních statistik o podnicích a informační společnosti. Tento modul vytváří
rámec pro požadavky z pohledu rozsahu pokrytí, délky trvání a periodicity, zahrnutých témat, třídění poskytovaných
údajů, způsobu poskytování údajů a veškerých potřebných pilotních studií či studií proveditelnosti.

2) Rozsah pokrytí
Tento modul zahrnuje podnikatelské činnosti spadající do sekcí C až N a R a do oddílu 95 statistické klasifikace eko
nomických činností v Evropském společenství (NACE REV. 2).
Statistiky budou sestavovány pro podnikové jednotky.

3) Délka trvání a periodicita poskytování údajů
Statistiky budou poskytovány jednou ročně po dobu až patnácti referenčních let ode dne 20. května 2004. Ne všechny
proměnné budou nutně poskytovány každý rok; periodicita poskytování každé z proměnných bude upřesněna a do
hodnuta v rámci prováděcích opatření uvedených v článku 8.

4) Zahrnutá témata
Předkládané proměnné budou vycházet z následujícího seznamu témat:
—

systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích,

—

používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích,

—

elektronické obchodování,

—

elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska,

—

využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích k výměně informací a služeb s veřejnou sprá
vou (elektronická správa, e-government),

—

schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích,

—

překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí, elek
tronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání,

—

výdaje na informační a komunikační technologie a investice do informačních a komunikačních technologií,

—

bezpečnost a důvěryhodnost v oblasti informačních a komunikačních technologií,

—

využívání informačních a komunikačních technologií a jejich vliv na životní prostředí (zelené informační a komu
nikační technologie),

—

přístup k internetu a dalším síťovým technologiím pro připojení předmětů a přístrojů (tzv. „Internet věcí“) a jejich
využívání,

—

přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoliv a kdykoli (všu
dypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.

Ne všechna témata budou zahrnuta každý rok.
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5) Třídění poskytovaných údajů

Ne všechna třídění budou nutně poskytována každý rok; požadovaná třídění budou vycházet z následujícího seznamu
a budou zohledňovat povahu statistických jednotek, očekávanou kvalitu statistických údajů a celkovou velikost výbě
rového souboru. Požadovaná třídění budou dohodnuta v rámci prováděcích opatření:
—

podle velikostní třídy,

—

podle klasifikace NACE,

—

podle regionů: rozdělení podle regionů bude omezeno na nejvýše tři skupiny.

6) Způsob poskytování údajů
Členské státy budou předávat agregované údaje Komisi (Eurostatu).

7) Studie proveditelnosti a pilotní studie
Pokud se zjistí podstatné nové požadavky na údaje nebo pokud jsou požadovány nové ukazatele komplexní povahy,
zadá Komise vypracování studií proveditelnosti nebo pilotních studií, které členské státy provedou dobrovolně před za
hájením jakéhokoli sběru údajů. Tyto studie vyhodnotí proveditelnost příslušného sběru údajů, přičemž se zváží pří
nosy vyplývající z dostupnosti údajů v poměru k nákladům na jejich sběr a k míře zátěže respondentů. Výsledky těchto
studií proveditelnosti nebo pilotních studií budou vzaty v úvahu při vymezování nových ukazatelů.

PŘÍLOHA II
Modul 2: Jednotlivci, domácnosti a informační společnost

1) Cíle
Cílem tohoto modulu je poskytování aktuálních statistik o jednotlivcích, domácnostech a informační společnosti. Ten
to modul vytváří rámec pro požadavky z pohledu rozsahu pokrytí, časového rámce a periodicity, zahrnutých témat, so
ciálně ekonomické povahy poskytovaných údajů, způsobu poskytování údajů a veškerých potřebných pilotních studií
nebo studií proveditelnosti.

2) Rozsah pokrytí
Tento modul zahrnuje statistiky týkající se jednotlivců a domácností.

3) Časový rámec a periodicita poskytování údajů
Statistika bude poskytována jednou ročně po dobu až patnácti referenčních let ode dne 20. května 2004. Ne všechny
proměnné budou nutně poskytovány každý rok; periodicita poskytování každé z proměnných bude upřesněna a do
hodnuta v rámci prováděcích opatření uvedených v článku 8.

4) Zahrnutá témata
Předkládané proměnné budou vycházet z následujícího seznamu témat:
—

přístup jednotlivců a domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich využívání,

—

používání internetu a dalších elektronických sítí k různým účelům jednotlivci nebo domácnostmi,

—

bezpečnost a důvěryhodnost v oblasti informačních a komunikačních technologií,

—

dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií,
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—

překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu,

—

vypozorované následky využívání informačních a komunikačních technologií pro jednotlivce nebo na domácnosti,

—

využívání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou
(elektronická správa, e-government),

—

přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoliv a kdykoli (všu
dypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.

Ne všechna témata budou zahrnuta každý rok.
5) Základní sociálně-ekonomické proměnné pro poskytování údajů
Ne všechny základní proměnné budou nutně poskytovány každý rok; požadované základní proměnné budou vycházet
z následujícího seznamu a budou dohodnuty v rámci prováděcích opatření:
a)

b)

rozdělení v případě statistik za domácnosti:
—

podle druhů domácností,

—

podle příjmové skupiny,

—

podle regionu;

rozdělení v případě statistik za jednotlivce:
—

podle věkové skupiny,

—

podle pohlaví,

—

podle stupně vzdělání,

—

podle zaměstnanosti,

—

podle faktického rodinného stavu,

—

podle země narození, občanství,

—

podle regionu.

6) Způsob poskytování údajů
Členské státy budou Komisi (Eurostatu) předávat individuální záznamy údajů, které nebudou umožňovat přímou iden
tifikaci dotčených statistických jednotek.
7) Studie proveditelnosti a pilotní studie
Pokud se zjistí podstatné nové požadavky na údaje nebo pokud jsou požadovány nové ukazatele komplexní povahy,
zadá Komise vypracování studií proveditelnosti nebo pilotních studií, které členské státy provedou dobrovolně před za
hájením jakéhokoli sběru údajů. Tyto studie vyhodnotí proveditelnost příslušného sběru údajů, přičemž se zváží pří
nosy vyplývající z dostupnosti údajů v poměru k nákladům na jejich sběr a k míře zátěže respondentů. Výsledky těchto
studií proveditelnosti nebo pilotních studií budou vzaty v úvahu při vymezování nových ukazatelů.“
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1007/2009
ze dne 16. září 2009
o obchodování s produkty z tuleňů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Tuleni jsou loveni ve Společenství i mimo ně a používají se
k získávání produktů a výrobků, jako jsou například maso,
olej, tuk, orgány, kožešinové kůže a výrobky z nich, jež za
hrnují tak rozdílné produkty jako kapsle Omega-3 a odě
vy, jejichž součástí je zpracovaná tulení kůže a kožešina.
Tyto produkty se prodávají v rámci obchodu na různých
trzích včetně trhu Společenství. Vzhledem k povaze těchto
produktů je pro spotřebitele obtížné nebo nemožné odlišit
je od podobných produktů, které nepocházejí z tuleňů.

(4)

Lov tuleňů vedl k tomu, že zástupci veřejnosti a vlády ci
tliví na otázky dobrých životních podmínek zvířat vyjád
řili značné obavy ohledně bolesti, rozrušení, strachu či
jiného druhu strádání, které zabíjení tuleňů a jejich sta
hování z kůže tak, jak jsou většinou prováděny, těmto zví
řatům způsobují.

(5)

V reakci na obavy občanů a spotřebitelů v souvislosti s as
pekty dobrých životních podmínek při zabíjení tuleňů a je
jich stahování z kůže a s možností, že se na trh dostávají
výrobky získané ze zvířat zabitých a stažených z kůže způ
sobem, jenž způsobuje bolest, rozrušení, strach či jiné
druhy strádání, několik členských států přijalo nebo za
mýšlí přijmout právní předpisy upravující obchodování
s produkty z tuleňů tak, že se zakáže jejich dovoz a výroba,
zatímco v jiných členských státech nejsou zavedena žádná
omezení na obchodování s těmito produkty.

(6)

Existují proto rozdíly mezi vnitrostátními právními před
pisy, jež upravují obchodování s produkty z tuleňů, jejich
dovoz, výrobu a uvádění na trh. Tyto rozdíly mezi vnitro
státními opatřeními mají nepříznivý vliv na fungování
vnitřního trhu s produkty, které obsahují nebo mohou ob
sahovat produkty z tuleňů, a představují překážku obcho
dování s těmito produkty.

(7)

Existence takto různých právních předpisů může dále od
razovat spotřebitele od nákupu produktů, které nejsou vy
robeny z tuleňů, avšak nelze je snadno odlišit od
podobného zboží vyrobeného z tuleňů, nebo produktů,
které mohou obsahovat prvky nebo přísady získané z tu
leňů, avšak nelze je jasně rozpoznat, jako jsou kožešiny,
kapsle Omega-3, oleje a kožené výrobky.

(8)

Opatření uvedená v tomto nařízení by proto měla harmo
nizovat pravidla ve Společenství, pokud jde o komerční ak
tivity týkající se produktů z tuleňů, a měla by tím zabránit
narušení vnitřního trhu s těmito produkty, včetně produk
tů, které jsou výrobkům z tuleňů rovnocenné nebo je mo
hou nahradit.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a ze
jména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociální
ho výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Tuleni jsou vnímavé bytosti, jež mohou pociťovat bolest,
rozrušení, strach či jiný druh strádání. V prohlášení o zá
kazu produktů z tuleňů v Evropské unii (3) požádal Evrop
ský parlament Komisi, aby neprodleně navrhla nařízení
o zákazu dovozu, vývozu a prodeje všech produktů z tu
leňů grónských a čepcolů hřebenatých. V usnesení ze dne
12. října 2006 o akčním plánu Společenství v oblasti do
brých životních podmínek a ochrany zvířat pro období
2006–2010 (4) vyzval Evropský parlament Komisi, aby na
vrhla úplný zákaz dovozu produktů z tuleňů. V doporuče
ní 1776 (2006) ze dne 17. listopadu 2006 o lovu tuleňů
Parlamentní shromáždění Rady Evropy doporučilo vyzvat
členské státy Rady Evropy, v nichž se praktikuje lov tuleňů,
aby zakázaly veškeré způsoby lovu, které jsou kruté a které
nezaručují okamžitou smrt zvířat bez strádání, aby zakáza
ly omračování zvířat nástroji, jako jsou speciální cepíny
(hakapiky), obušky a střelné zbraně, a aby podporovaly ini
ciativy zaměřené na zákaz obchodování s produkty
z tuleňů.

Dovoz kůží mláďat tuleňů grónských a čepcolů hřebena
tých a výrobků z nich do členských států pro komerční
účely je podle směrnice Rady 83/129/EHS ze dne 28. bře
zna 1983 o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a vý
robků z nich do členských států (5) zakázán.

(1) Stanovisko ze dne 26. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním vě
stníku).
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. května 2009 (dosud ne
zveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. čer
vence 2009.
(3) Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 194.
(4) Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 170.
(5) Úř. věst. L 91, 9.4.1983, s. 30.
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(9)

Podle Protokolu o ochraně a dobrých životních podmín
kách zvířat, připojeného ke Smlouvě, má Společenství
mimo jiné při stanovování a provádění politiky vnitřního
trhu brát plně v úvahu požadavky na dobré životní pod
mínky zvířat. Harmonizovaná pravidla stanovená v tomto
nařízení by měla tedy plně zohlednit aspekty dobrých ži
votních podmínek zvířat.

(10)

V zájmu odstranění současného roztříštění vnitřního trhu
je nutné upravit harmonizovaná pravidla, a tím zohlednit
otázky dobrých životních podmínek zvířat. Aby byly účin
ným a přiměřeným způsobem odstraněny překážky volné
ho pohybu těchto produktů, nemělo by být uvádění
produktů z tuleňů na trh v zásadě povoleno, aby se obno
vila důvěra spotřebitelů a aby bylo zároveň zajištěno spl
nění požadavků na dobré životní podmínky zvířat. Protože
znepokojení občanů a spotřebitelů se vztahuje na zabíjení
tuleňů a jejich stahování z kůže jako takové, jsou nutná
také opatření na snížení poptávky, jež vede k prodeji pro
duktů z tuleňů, a tedy i hospodářské poptávky, jež podně
cuje komerční lov tuleňů. Harmonizovaná pravidla je
u dovážených produktů nutno vymáhat v okamžiku nebo
v místě dovozu, aby bylo zajištěno účinné vymáhání.

(11)

I když je snad možné zabíjet tuleně a stahovat je z kůže bez
zbytečné bolesti, rozrušení, strachu či jiného druhu
strádání, není vzhledem k tomu, za jakých podmínek lov
tuleňů probíhá, v praxi proveditelné důsledné ověřování
a kontrola toho, zda lovci dodržují požadavky na dobré ži
votní podmínky zvířat, nebo je alespoň velmi obtížné do
sáhnout jich účinným způsobem, jak konstatoval Evropský
úřad pro bezpečnost potravin dne 6. prosince 2007.

(12)

Je rovněž jasné, že jiné formy harmonizovaných pravidel,
jako jsou požadavky na označování, by neměly stejné vý
sledky. Kromě toho by požadavek, aby výrobci, distribu
toři nebo maloobchodní prodejci označovali produkty,
které zcela nebo částečně pocházejí z tuleňů, představoval
pro tyto hospodářské subjekty značnou zátěž a byl by ne
úměrně nákladný v případech, kdy produkty z tuleňů před
stavují pouze nepatrnou část daného produktu. Naopak
opatření obsažená v tomto nařízení bude možno snadněji
dodržovat a přitom rovněž obnovit důvěru spotřebitelů.

(13)

S cílem zajistit, aby byla harmonizovaná pravidla stanove
ná v tomto nařízení plně účinná, měla by se vztahovat ne
jen na produkty z tuleňů pocházející ze Společenství, ale
také na produkty z tuleňů dovezené do Společenství ze tře
tích zemí.
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(14)

Neměly by být nepříznivě dotčeny zásadní hospodářské
a sociální zájmy společenství Inuitů, jež se zabývají lovem
tuleňů coby prostředkem k zajištění svého živobytí. Lov je
nedílnou součástí kultury a identity členů inuitské společ
nosti a jako takový je uznáván Deklarací Organizace spo
jených národů o právech původního obyvatelstva. Mělo by
být proto povoleno uvádět na trh produkty z tuleňů zís
kávané při těchto tradičních lovech tuleňů pořádaných inu
itskými a jinými domorodými společenstvími, které
přispívají k jejich živobytí.

(15)

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádě
ní produktů z tuleňů na trh. Nejsou jím tedy dotčeny další
právní předpisy Společenství ani vnitrostátní právní před
pisy upravující lov tuleňů.

(16)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze
dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích
pravomocí svěřených Komisi (1).

(17)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k vymezení podmínek,
za nichž je možno uvádět na trh produkty z tuleňů zís
kávané při tradičních lovech tuleňů pořádaných inuitskými
a jinými původními společenstvími, které přispívají k je
jich živobytí; vymezení podmínek, za nichž je možný do
voz produktů z tuleňů, který je pouze příležitostný
a představuje výhradně zboží určené pro osobní použití
cestujících nebo jejich rodin; a vymezení podmínek, za
nichž je možno uvádět na trh produkty z tuleňů, které jsou
výsledkem lovu regulovaného vnitrostátním právem a pro
váděného výhradně za účelem udržitelného řízení moř
ských zdrojů. Jelikož tato opatření mají obecný význam
a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto
nařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky,
musí být přijata regulativním postupem s kontrolou sta
noveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(18)

S cílem usnadnit příslušným vnitrostátním orgánům pro
vádění úkonů k vymáhání těchto předpisů by Komise měla
vydat technické pokyny, v nichž poskytne nezávazné úda
je o kódech kombinované nomenklatury, do kterých mo
hou spadat produkty, které jsou předmětem tohoto
nařízení.

(19)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto
nařízení a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly
být účinné, přiměřené a odrazující.

(20)

Členské státy by měly poskytovat pravidelné zprávy o čin
nostech podniknutých při provádění tohoto nařízení. Na
základě těchto zpráv by Komise měla předložit Evropské
mu parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení.

(1) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

L 286/38
(21)
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Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž odstranění překážek fun
gování vnitřního trhu prostřednictvím harmonizace, na
úrovni Společenství, vnitrostátních zákazů týkajících se
obchodu s produkty z tuleňů, nemůže být uspokojivě do
saženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe
dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství při
jmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanove
nou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou
proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekra
čuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení
tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění pro
duktů z tuleňů na trh.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „tuleněm“ jedinec všech druhů ploutvonožců (čeledi tuleňo
vití – Phocidae, lachtanovití – Otariidae a mrožovití –
Odobenidae);

2.
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Odchylně od odstavce 1:

a)

je dovoz produktů z tuleňů rovněž povolen, pokud je pouze
příležitostný a představuje výhradně zboží určené pro osob
ní použití cestujících nebo jejich rodin. Povaha a množství
tohoto zboží nesmějí být takové, aby naznačovaly dovoz pro
komerční účely;

b)

je rovněž povoleno uvádět na trh produkty z tuleňů, které
pocházejí z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitros
tátním právem a prováděného výhradně za účelem udržitel
ného řízení mořských zdrojů. Toto uvedení na trh je možné
pouze na neziskovém základě. Povaha a množství těchto
produktů nesmějí být takové, aby naznačovaly uvedení na
trh pro komerční účely.

Uplatňování tohoto odstavce nesmí ohrozit dosažení cíle tohoto
nařízení.
3. Komise řídícím postupem podle čl. 5 odst. 2 vydá technic
ké pokyny, které stanoví orientační seznam kódů kombinované
nomenklatury, do kterých mohou spadat produkty z tuleňů, na
které se vztahuje tento článek.
4. Aniž je dotčen odstavec 3, přijímají se opatření k provedení
tohoto článku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení jeho doplněním, regulativním postupem s kon
trolou podle čl. 5 odst. 3.

Článek 4

2) „produktem z tuleňů“ jakýkoli produkt, zpracovaný nebo
nezpracovaný, získaný nebo pocházející z tuleňů, včetně
masa, oleje, tuků, orgánů a kožešinových kůží surových, vy
činěných či vydělaných, včetně kožešinových kůží sesta
vených do plátů, křížů a podobných forem, a výrobků
z kožešinových kůží;

Členské státy nebrání uvádění na trh produktů z tuleňů, jež jsou
v souladu s tímto nařízením.

3) „uvedením na trh“ zavedení na trh Společenství, a tím i zpří
stupnění třetím osobám za úplatu;

Článek 5

Doložka o volném pohybu

Postup projednávání ve výboru
4) „Inuity“ původní příslušníci inuitské domoviny, tj. těch ark
tických a subarktických oblastí, kde v současnosti nebo tra
dičně mají Inuité domorodá práva a zájmy, které Inuité
uznávají za příslušníky svého lidu a k nimž patří Inupiaté, al
jašští Jupikové, Inuité, kanadští Inuvialuité, grónští Kalaallité
a ruští Jupikové;
5) „dovozem“ vstup zboží na celní území Společenství.
Článek 3

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 18 odst. 1 nařízení
Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi (1). Uvedený výbor se může podle potřeby obrá
tit na jiný stávající regulativní výbor, jako je Stálý výbor pro po
travinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. led
na 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravi
nového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin
a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2).

Podmínky pro uvedení na trh
1.
Uvádění produktů z tuleňů na trh je povoleno pouze tehdy,
jestliže produkty z tuleňů jsou získávány při tradičních lovech tu
leňů pořádaných inuitskými a jinými původními společenstvími,
které přispívají k jejich živobytí. Tyto podmínky se u dováženého
zboží uplatňují v okamžiku nebo v místě dovozu.

2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného
rozhodnutí.
(1) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.
(2) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
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3.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až
4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmí
něného rozhodnutí.
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Článek 7
Předkládání zpráv
1.
Do 20. listopadu 2011 a poté jednou za čtyři roky předloží
členské státy Komisi zprávu shrnující činnosti podniknuté k pro
vedení tohoto nařízení.
2.
Na základě zpráv uvedených v odstavci 1 předloží Komise
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto naří
zení během dvanácti měsíců od konce každého období, na které
se zprávy vztahují.

Článek 6
Sankce a vymáhání

Článek 8
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a při
jmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy
oznámí takto stanovené sankce Komisi do 20. srpna 2010 a ne
prodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 3 se použije ode dne 20. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 16. září 2009.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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