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PR_COD_Recastingam

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu (přepracování)
(KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0505)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 133 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0297/2008),

– s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů2,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne… určený Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny 
než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde 
o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1. schvaluje návrh Komise pozměněný podle doporučení poradní pracovní skupiny složené 
ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise obsahující technické  
úpravy schválené Výborem pro právní záležitosti i níže uvedené úpravy;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úř. věst.
2 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s nařízením (ES) č. 
2037/2000  byla ukončena výroba 
a  uvádění na trh  chlorfluoruhlovodíků, 
jiných plně halogenovaných 
chlorfluoruhlovodíků, halonů, 
tetrachlormethanu, 1,1,1-trichlorethanu 
hydrobromfluoruhlovodíků 
bromchlormethanu a methylbromidu. 

(8) V souladu s nařízením (ES) č. 
2037/2000  byla ukončena výroba 
a  uvádění na trh  chlorfluoruhlovodíků, 
jiných plně halogenovaných 
chlorfluoruhlovodíků, halonů, 
tetrachlormethanu, 1,1,1-trichlorethanu 
hydrobromfluoruhlovodíků 
bromchlormethanu a methylbromidu . Nyní 
je vhodné také postupně zakázat používání 
těchto látek a výrobků a zařízení, jež tyto 
látky obsahují.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z největších nebezpečí pro ozonovou vrstvu jsou látky, které ji poškozují a jež už byly 
vyprodukovány. S cílem snížit poškozování ozonu (a skleníkový efekt) je důležité, aby 
používání zmíněných látek, které poškozují ozonovou vrstvu, bylo co nejvíce omezeno. Je 
zapotřebí zavést pobídky zejména ke snížení závislosti na halonech a usilovat o shromáždění 
těchto chemických látek a jejich bezpečnou likvidaci. Tato skutečnost byla zmíněna již 
v preambuli nařízení (ES) č. 2037/2000 a měla by být uvedena i zde.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Skutečnost, že existují výrobky 
nahrazující methylbromid, by se měla 
odrazit v podstatnějším snížení jeho 
výroby a spotřeby ve srovnání s 
ustanoveními protokolu. Výjimka pro 
kritická použití  by měla být zcela 
ukončena, zatímco zachována by měla být 
možnost udělit odchylku v naléhavých 
situacích v případě neočekávaných 
výskytů škůdců či nemocí, má-li být toto 

(10) S ohledem na rozhodnutí Komise 
2008/753/ES ze dne 18. září 2008 
o nezařazení methylbromidu do přílohy 
I směrnice Rady 91/414/EHS a na 
skutečnost, že existují výrobky nahrazující 
methylbromid, by měla být jeho výroba a 
spotřeba zcela zakázána. Výjimka pro 
kritická použití by měla být zcela 
ukončena.
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mimořádné použití povoleno podle 
směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. 
července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES 
ze dne 16. února 1998 o uvádění 
biocidních přípravků na trh. V takových 
případech by měla být stanovena opatření 
na snížení emisí, jakými je například 
použití prakticky nepropustných fólií při 
fumigaci půd.
_________
1Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí Komise 
2007/52/ES (Úř. věst. L 214, 17.8.2007, s. 3.)
2Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí Komise 
2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007 (Úř. věst. L 
312, 30.11.2007, s. 26.)

Or. en

Odůvodnění

Podle rozhodnutí Komise 2008/753/ES ze dne 18. září 2008 o nezařazení methylbromidu do 
přílohy I směrnice 91/414/EHS je povolení methylbromidu platné do 18. března 2009. Bylo by 
logické, kdyby bylo používání methylbromidu zakázáno také v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rovněž by mělo být regulováno 
použití methylbromidu pro karanténní a 
předzásilkové aplikace.  Průměrné úrovně 
použití v období od roku 2005 do roku 
2008 by neměly být překročeny  a v 
konečné fázi by měly být sníženy a 
postupně ukončeny do roku 2015, zatímco 
mezitím by měly být uplatňovány 
technologie na rekuperaci par 
methylbromidu.

(11) Pokud jsou dostupné náhradní látky, 
mělo by být použití methylbromidu pro 
karanténní a předzásilkové aplikace rovněž 
co nejdříve zakázáno.
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Or. en

Odůvodnění

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy by měly za účelem 
dodržování všech ustanovení tohoto 
nařízení kontrolovat přístup založený na 
riziku, a zaměřit se tak na činnosti, které 
představují nejvyšší riziko, pokud jde o 
nezákonný obchod nebo emise 
regulovaných látek. 

(22) Členské státy by měly za účelem 
dodržování všech ustanovení tohoto 
nařízení kontrolovat přístup založený na 
riziku, a zaměřit se tak na činnosti, které 
představují nejvyšší riziko, pokud jde o 
nezákonný obchod nebo emise 
regulovaných látek. Členské státy zajistí, 
aby byly inspekce prováděny v souladu s 
doporučením 2001/331/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 4. dubna 2001, 
kterým se stanoví minimální kritéria pro 
inspekce ochrany životního prostředí v 
členských státech1.
_________
1 Úř. věst. L 118, 4.4.2001, s. 41–46.

Or. en

Odůvodnění

Úspěch tohoto nařízení závisí do velké míry na kvalitních inspekcích. Je proto nutné uplatnit 
ustanovení doporučení 2001/331/ES,
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Měl by být stanoven pružný 
mechanismus, který by zajistil, že o látkách 
určených skupinou pro vědecká hodnocení 
jako látky poškozující ozonovou vrstvu 
budou podávány zprávy, aby bylo možné 
provést posouzení závažnosti jejich dopadu 
na životní prostředí a aby bylo zajištěno, že 
uvedené nové látky, u nichž byl určen
významný potenciál poškozování ozonu, 
budou podléhat regulačním opatřením.

(28) Měl by být stanoven pružný 
mechanismus, který by zajistil, že o látkách 
určených skupinou pro vědecká hodnocení 
jako látky poškozující ozonovou vrstvu 
budou podávány zprávy, aby bylo možné 
provést posouzení závažnosti jejich dopadu 
na životní prostředí a aby bylo zajištěno, že 
uvedené nové látky, u nichž byl určen 
významný potenciál poškozování ozonu, 
budou podléhat regulačním opatřením. 
V této souvislosti a ve světle hodnotící
zprávy o ozonu z roku 2006, která je 
výsledkem činnosti Programu OSN na 
ochranu životního prostředí (UNEP) a 
Světové meteorologické organizace 
(WMO), by se měla věnovat zvláštní 
pozornost úloze látek s velmi krátkou 
životností, jelikož v závěrech tohoto 
hodnocení se uvádí, že schopnost těchto 
látek poškozovat ozonovou vrstvu je větší, 
než vyplývalo z předchozích hodnocení. 

Or. en

Odůvodnění

V závěrech hodnotící zprávy UNEP/WMO o stavu ozonové vrstvy se uvádí, že „úloha látek s 
velmi krátkou životností při poškozování ozonové vrstvy je významnější, než se doposud 
předpokládalo“. V současné době se má za to, že halogenované látky s velmi krátkou 
životností, jako je propylbromid, který je téměř výhradně antropogenní, významně přispívají 
k celkovému množství bromu ve stratosféře, a mají tedy nepříznivý dopad na stratosférický 
ozon. Ve svém návrhu zařadila Komise propylbromid do části B přílohy II (látky, o nichž se 
mají podávat zprávy), je však nutné, aby byl zařazen do části A této přílohy (látky, jejichž 
použití je omezeno).
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „uváděním na trh“ se rozumí  dodání 
či poskytnutí poprvé v rámci Společenství
třetím osobám, za úplatu nebo bezplatně a 
zahrnuje propuštění do volného oběhu 
podle nařízení (ES) č. 450/2008;

(16) „uváděním na trh“ se rozumí  dodání 
či poskytnutí v rámci Společenství  třetím
osobám, za úplatu nebo bezplatně a 
zahrnuje propuštění do volného oběhu 
podle nařízení (ES) č. 450/2008. Pokud jde 
o produkty a vybavení, vztahuje se toto 
ustanovení pouze na první dodání či 
poskytnutí v rámci Společenství;

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv navrhovaná definice „uvádění na trh“, která toto uvádění omezuje na první operaci 
v rámci Evropského společenství, je v souladu s ustanoveními Montrealského protokolu 
a s definicí tohoto pojmu, která je uvedena v nařízení (ES) č. 842/2006 o některých 
fluorovaných skleníkových plynech, může oslabit účinné provádění kontrolních opatření 
uplatňovaných na látky. Nákup regulovaných látek v rámci Evropského společenství by již 
nebyl upraven právními předpisy a orgány vymáhající dodržování předpisů by nebyly 
omezeny na kontroly jejich následného použití.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „recyklací“ se rozumí opakované 
použití regulovaných znovuzískaných látek 
po základním přečištění, jako je filtrace a 
sušení;

(19) „recyklací“ se rozumí  opakované 
použití regulovaných znovuzískaných látek 
po základním přečištění;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice se liší od definice použité v nařízení č. 842/2006 o fluorovaných 
skleníkových plynech. Společnosti provádějící recyklaci obvykle recyklují 

Adlib Express Watermark



PR\753508CS.doc 11/31 PE415.331v01-00

CS

hydrochlorfluoruhlovodíky, což jsou látky regulované tímto nařízením, 
a hydrofluoruhlovodíky, které jsou regulovány nařízením o fluorovaných plynech. Je důležité, 
aby byl mezi těmito dvěma nařízeními zachován soulad v otázkách recyklace a regenerace.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „regenerací“ se rozumí  přepracování 
a zušlechtění znovuzískaných 
regulovaných látek postupy, jako jsou 
filtrace, sušení, destilace a chemická 
úprava, za účelem obnovení vlastností 
látek, aby vyhovovaly předepsané jakosti 
odpovídající nově vyrobenému materiálu;

(20) „regenerací“ se rozumí přepracování 
znovuzískaných regulovaných látek tak, 
aby splňovaly určitou normu jakosti;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice zcela mění význam regenerace ve srovnání s významem tohoto pojmu 
podle nařízení č. 2037/2000 a Montrealského protokolu. Návrat k určité kvalitě odpovídající 
nově vyrobenému materiálu vede ke zbytečným omezením regenerace, která mohou snížit 
množství dostupného regenerovaného materiálu. Definice uvedená v nařízení č. 2037/2000 a 
definice v Montrealském protokolu vyžadují návrat na úroveň určité normy jakosti, což 
poskytuje možnost patřičné kontroly bez zbytečných omezení.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý  výrobce zajistí to, že  : 2. Každý  výrobce zajistí to, že  :
a) vypočtená úroveň jeho výroby 
hydrochlorfluoruhlovodíků v období od 1. 
ledna 2010  do 31. prosince 2010  a v 
každém následujícím dvanáctiměsíčním 
období nepřesáhne 35 % vypočtené úrovně 
jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v 
roce 1997;

a) vypočtená úroveň jeho výroby 
hydrochlorfluoruhlovodíků v období od 1. 
ledna 2010  do 31. prosince 2010  a v 
každém následujícím dvanáctiměsíčním 
období nepřesáhne 35 % vypočtené úrovně 
jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v 
roce 1997;
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b) vypočtená úroveň jeho výroby 
hydrochlorfluoruhlovodíků v období od 1. 
ledna 2014  do 31. prosince 2014  a v 
každém následujícím dvanáctiměsíčním 
období nepřesáhne 14 % vypočtené 
úrovně jeho výroby 
hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997;
c) po 31. prosinci 2019  nevyrobí žádné 
hydrochlorfluoruhlovodíky.

c) po 31. prosinci 2014  nevyrobí žádné 
hydrochlorfluoruhlovodíky.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby lhůta pro ukončení výroby HCFC v Evropě pro účely vývozu byla 
v souladu s Montrealským protokolem zkrácena (z roku 2025 na rok 2020). V hodnotící studii 
firem Milieu Ltd a Ecosphere Lda je jako limitní termín navržen rok 2015, avšak Komise tento 
návrh nepřijala. V zájmu větší ambicióznosti by měla být tato lhůta kratší. I s ohledem na čl. 
11 odst. 2 a v souladu s výjimkou pro používání HCFC do konce roku 2014 je logické, že 
alespoň výroba HCFC by měla být zastavena.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Odchylně od článků 4 a 5 lze regulované 
látky vyrábět, a to bez ohledu na úrovně 
výroby stanovené v čl. 4 odst. 2, uvádět na 
trh a používat jako vstupní suroviny.

Or. en

Odůvodnění

Toto objasnění by mělo být doplněno, aby bylo zajištěno, že změna v definici výroby (čl. 3 
odst. 10) neovlivní výrobní kontroly podle čl. 4 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Odchylně od článků 4 a 5 lze regulované 
látky vyrábět, a to bez ohledu na úrovně 
výroby stanovené v čl. 4 odst. 2, uvádět na 
trh a používat jako technologická činidla.

Or. en

Odůvodnění

Toto objasnění by mělo být doplněno, aby bylo zajištěno, že změna v definici výroby (čl. 3 
odst. 10) neovlivní výrobní kontroly podle čl. 4 odst. 2.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Postupem podle čl. 25 odst. 2 vypracuje 
Komise seznam podniků oprávněných k 
používání regulovaných látek jako 
technologických činidel a pro každý z 
dotčených podniků stanoví v případě 
potřeby  maximální množství, která lze 
použít, a  úrovně emisí.

4. Postupem podle čl. 25 odst. 2 vypracuje 
Komise seznam podniků oprávněných k 
používání regulovaných látek jako 
technologických činidel a pro každý z 
dotčených podniků stanoví v případě 
potřeby  maximální množství, která lze 
použít ke kompenzaci či spotřebě (v 
souladu s definicemi v Montrealském 
protokolu)  a  úrovně emisí.

Or. en

Odůvodnění

Definice technologických činidel uvedená v rozhodnutí X/14 Montrealského protokolu 
umožňuje oznamování údajů a kontrolu v souvislosti s „kompenzací“ či „spotřebou“ (pro 
objasnění je možná nutné použít jiné výrazy). Toto pečlivě formulované znění bylo zvoleno 
s cílem vyhnout se nutnosti definovat „maximální“ použití, jelikož taková definice je 
irelevantní z hlediska použití technologických činitelů, které jsou povoleny jen v případě 
„zanedbatelných“ emisí. Definice „maximálního použití“ by evidentně byla překážkou pro 
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výrobu a neplynou z ní žádné přínosy pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od článku 5 lze do 31. 
prosince 2014 uvést regenerované 
hydrochlorfluoruhlovodíky na trh a 
používat je při údržbě a obsluze stávajících 
chladicích a klimatizačních zařízení, je-li 
nádoba opatřena označením, že daná látka 
byla regenerována.

2. Odchylně od článku 5 lze do 31. 
prosince 2014 uvést regenerované 
hydrochlorfluoruhlovodíky na trh a 
používat je při údržbě a obsluze stávajících 
chladicích a klimatizačních zařízení, 
reverzních systémů klimatizace a 
tepelných čerpadel, je-li nádoba opatřena 
označením, že daná látka byla 
regenerována.

Do 31. prosince 2014 lze recyklované 
hydrochlorfluoruhlovodíky používat při 
údržbě a obsluze stávajících chladicích a 
klimatizačních zařízení, pokud byly 
znovuzískány z těchto zařízení dotčeného 
podniku.

Do 31. prosince 2014 lze recyklované 
hydrochlorfluoruhlovodíky používat při 
údržbě a obsluze stávajících chladicích a 
klimatizačních zařízení, reverzních 
systémů klimatizace a tepelných čerpadel, 
pokud byly znovuzískány z těchto zařízení 
dotčeného podniku.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv škála vybavení, v nichž lze použít recyklované/regenerované HCFC je stejná jako 
v nařízení č. 2037/2000, znění nyní není v souladu s článkem 22. V zájmu zachování 
ucelenosti by měly být doplněny reverzní systémy klimatizace a tepelných čerpadel. Je důležité 
zajistit, aby bylo zřejmé, že zařízení lze obsluhovat i s regenerovanými 
hydrochlorfluoruhovodíky. Z návrhu navíc není jasné, zda se označení vztahuje na 
množství/typ regenerovaného a/nebo recyklovaného (obojí lze dodat) či celkového množství.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jsou-li při údržbě a obsluze stávajících 3. Jsou-li při údržbě a obsluze stávajících 
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chladicích a klimatizačních zařízení 
používány regenerované nebo recyklované 
hydrochlorfluoruhlovodíky, musí být 
dotčená chladicí a klimatizační zařízení 
opatřena označením typu látky, jejího 
množství obsaženého v zařízení a podle 
článku 6 směrnice 67/548/EHS symbolem 
nebezpečnosti a označením nebezpečnosti 
spojeným s použitím látky.

chladicích a klimatizačních zařízení a 
reverzních systémů klimatizace a 
tepelných čerpadel používány 
regenerované nebo recyklované 
hydrochlorfluoruhlovodíky, musí být 
dotčená chladicí a klimatizační zařízení 
opatřena označením typu látky, jejího 
množství obsaženého v zařízení a podle 
článku 6 směrnice 67/548/EHS symbolem 
nebezpečnosti a označením nebezpečnosti 
spojeným s použitím látky. Množství a typ 
přidané látky je zapotřebí zaznamenat, 
stejně jako označení společnosti či jméno 
technika, který prováděl obsluhu a 
údržbu.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv škála vybavení, v nichž lze použít recyklované/regenerované HCFC je stejná jako 
v nařízení č. 2037/2000, znění nyní není v souladu s článkem 22. V zájmu zachování 
ucelenosti by měly být doplněny reverzní systémy klimatizace a tepelných čerpadel. Je důležité 
zajistit, aby bylo zřejmé, že zařízení lze obsluhovat i s regenerovanými 
hydrochlorfluoruhovodíky. Z návrhu navíc není jasné, zda se označení vztahuje na 
množství/typ regenerovaného a/nebo recyklovaného (obojí lze dodat) či celkového množství.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy vedou registry 
společností, které uvádějí na trh 
regenerované hydrochlorfluoruhlovodíky. 
Pouze společnosti uvedené v těchto 
registrech mají povolení k uvádění 
regenerovanách 
hydrochlorfluoruhlovodíků na trh. 
Členské státy informují Komisi o svých 
registračních programech do 1. ledna 
2010. Členské státy tyto registry 
zpřístupní, aby poskytly společnostem, 
které odebírají regenerované 
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hydrochlorfluoruhlovodíky, možnost 
ověřit zdroj takové látky. 
Společnosti, které používají regenerované 
hydrochlorfluoruhlovodíky k obsluze a 
údržbě si vedou seznam subjektů 
zabývajících se regenerací, jež 
regenerované hydrochlorfluoruhlovodíky 
dodaly.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z cílů tohoto nařízení je snížit riziko nezákonného používání a obchodování s HCFC 
omezením uvádění regenerovaných HCFC na trh. Obzvláště v případech, kdy regenerované 
HCFC jsou rovnocenné nebo podobné nově vyrobeným HCFC, bude těžké odlišit 
regenerované látky od nově vyrobených. Společnosti zabývající se regenerací musí mít 
povolení ke zpracování odpadu a musí si vést evidenci svých činností v oblasti regenerace. 
Zavedení přístupných seznamů a podmínka, že si tyto společnosti musí vést evidenci, přispějí 
k odrazování od nezákonného obchodu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimku uvedenou v prvním pododstavci 
nelze udělit na období po 31. prosinci 
2019.

Výjimku uvedenou v prvním pododstavci 
nelze udělit na období po 31. prosinci 
2014.

Or. en

Odůvodnění

Bylo navrženo, aby lhůta pro ukončení výroby HCFC v Evropě pro účely vývozu byla 
v souladu s Montrealským protokolem zkrácena (z roku 2025 na rok 2020). V hodnotící studii 
firem Milieu Ltd a Ecosphere Lda je jako limitní termín navržen rok 2015, avšak Komise tento 
návrh nepřijala. V zájmu větší ambicióznosti by měla být tato lhůta kratší. I s ohledem na čl. 
11 odst. 2 a v souladu s výjimkou pro používání HCFC do konce roku 2014 je logické, že 
alespoň výroba HCFC by měla být zastavena.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 12 vypouští se

Karanténní a předzásilkové aplikace a 
použití methylbromidu v naléhavém 

případě
1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 lze 
methylbromid uvádět na trh a používat 
pro karanténní a předzásilkové aplikace 
do 31. prosince 2014.
Methylbromid lze používat pouze na 
místech schválených příslušnými orgány 
dotčeného členského státu a za podmínky, 
že methylbromid uvolňovaný ze zásilky je 
znovuzískán alespoň v míře [80 %].
2. Vypočtená úroveň methylbromidu, 
kterou výrobci a dovozci uvedou na trh 
nebo použijí pro vlastní potřebu v období 
od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 a v 
každém následujícím dvanáctiměsíčním 
období do 31. prosince 2014, nesmí 
přesáhnout 210 tun látek s potenciálem 
poškozování ozonu.
Pro období od 1. ledna 2010  do 31. 
prosince 2010  a pro každé následující 
dvanáctiměsíční období do 31. prosince 
2014  zajistí každý dovozce, že vypočtená 
úroveň methylbromidu, který uvádí na trh 
nebo používá pro vlastní potřebu pro 
karanténní a předzásilkové aplikace, 
nepřesáhne 100 %  průměru vypočtené 
úrovně methylbromidu, který uvedl na trh 
nebo použil pro vlastní potřebu pro 
karanténní a předzásilkové aplikace v 
letech 1996, 1997 a 1998. 
3. Methylbromid uváděný na trh pro 
karanténní a předzásilkové aplikace lze 
použít pouze k těmto účelům. 
4. Komise přijme opatření pro snížení 
vypočtené úrovně methylbromidu, který 
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dovozci mohou uvést na trh nebo použít 
pro vlastní potřebu pro karanténní a 
předzásilkové aplikace vzhledem k 
technické a ekonomické dostupnosti 
náhradních látek nebo technologií , a to 
zejména tím, že upraví množství uvedená v 
odstavci 2  .
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, mimo 
jiné včetně jeho doplnění, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 25 odst. 3.
5. V naléhavém případě, vyžaduje-li to 
neočekávaný výskyt určitých škůdců nebo 
nemoci, může Komise na žádost 
příslušného orgánu členského státu 
dočasně povolit výrobu, uvádění na trh a
použití methylbromidu. Toto povolení smí 
platit maximálně po dobu 120 dní a pro 
množství nepřesahující 20 metrických  tun 
a uvádí opatření, která mají být přijata ke 
snižování emisí během použití .

Or. en

Odůvodnění

Podle rozhodnutí Komise 2008/753/ES ze dne 18. září 2008 o nezařazení methylbromidu do 
přílohy I směrnice 91/414/EHS je povolení methylbromidu platné do 18. března 2009. Bylo by 
logické, kdyby bylo v rámci tohoto nařízení zakázáno také používání methylbromidu. Podle 
hodnocení Motrealského protokolu provedeného v roce 2004 a podle studie výboru pro 
technické možnosti methylbromidu existují dostatečné alternativy, i pokud jde o karanténní 
a předzásilkové účely.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může  přezkoumat kritická 
použití vyjmenovaná v příloze VI a 
přijmout změny a vymezením konečných 
termínů stanovit lhůty pro jejich zastavení, 

2. Každý rok Komise přezkoumá kritická 
použití vyjmenovaná v příloze VI a přijme
změny a vymezením konečných termínů
stanoví lhůty pro jejich zastavení, s 
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s ohledem na dostupnost technicky 
a ekonomicky reálných alternativ nebo 
technologií, které by byly přijatelné z 
hlediska životního prostředí a zdraví.

ohledem na dostupnost technicky 
a ekonomicky reálných alternativ nebo 
technologií, které by byly přijatelné z 
hlediska životního prostředí a zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Halony poškozují ozonovou vrstvu nejvíce (nadto velmi výrazně přispívají ke skleníkovému 
efektu). Používání halonů by proto mělo být co nejvíce omezeno, což bylo již cílem stávajícího 
nařízení. Příloha VI však dosud nebyla revidována.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dovoz regulovaných látek, které nejsou 
obsaženy v jiném výrobku, než je nádoba 
používaná pro přepravu nebo skladování 
těchto látek, jakož i dovoz výrobků a 
zařízení, jiných než pro osobní účely, jež 
obsahují tyto látky, nebo dovoz výrobků a 
zařízení, jiných než pro osobní účely, 
jejichž použití nebo provoz jsou na těchto 
látkách závislé, je zakázán.

1. Dovoz regulovaných látek, jakož i dovoz 
výrobků a zařízení, jiných než pro osobní 
účely, jež obsahují tyto látky, nebo dovoz 
výrobků a zařízení, jiných než pro osobní 
účely, jejichž použití nebo provoz jsou na 
těchto látkách závislé, je zakázán.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu lepší srozumitelnosti je znění tohoto odstavce zjednodušeno, aby bylo jednoznačné, 
že se vztahuje jak na výrobek, tak na jednotlivé látky.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) methylbromidu, který je určen pro 
naléhavý případ podle čl. 12 odst. 5, nebo 
do 31. prosince 2014 pro karanténní a 
předzásilkové aplikace podle čl. 12 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na vypuštění článku 12 by měla být vypuštěna i tato část. V souladu 
s rozhodnutím Komise 2008/753/ES ze dne 18. září 2008 o nezařazení methylbromidu do 
přílohy I směrnice 91/414/EHS je povolení methylbromidu platné do 18. března 2009. Bylo by 
logické, kdyby bylo v rámci této směrnice zakázáno také používání methylbromidu. Podle 
hodnocení Motrealského protokolu provedeného v roce 2004 a podle studie výboru pro 
technické možnosti methylbromidu existují dostatečné alternativy, i pokud jde o karanténní 
a předzásilkové účely.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vývoz regulovaných látek, které nejsou 
obsaženy v jiném výrobku, než je nádoba 
používaná pro přepravu nebo skladování 
těchto látek, nebo výrobků a zařízení 
jiných než pro osobní účely, jež obsahují 
tyto látky, nebo dovoz výrobků a zařízení, 
jiných než pro osobní účely, jejichž použití 
nebo provoz jsou na těchto látkách závislé, 
ze Společenství je zakázán. 

1. Vývoz regulovaných látek nebo výrobků 
a zařízení, jiných než pro osobní účely, jež 
obsahují tyto látky, nebo vývoz výrobků a 
zařízení, jiných než pro osobní účely, 
jejichž použití nebo provoz jsou na těchto 
látkách závislé, ze Společenství je zakázán.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1  se 
nevztahuje na vývoz:

2. Zákaz uvedený v odstavci 1  se 
nevztahuje na vývoz:

a) regulovaných látek pro uspokojení 
základních použití smluvních stran, která 
jsou uvedena v čl. 10 odst. 2, ;

a) regulovaných látek pro uspokojení 
základních použití smluvních stran, která 
jsou uvedena v čl. 10 odst. 2, ;
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b) regulovaných látek pro uspokojení 
kritických použití smluvních stran, která 
jsou uvedena v čl. 13 odst. 1; 
c) regulovaných látek, které se používají 
jako vstupní suroviny ;
d) regulovaných látek, které se používají 
jako technologická činidla;
e) výrobků a zařízení obsahujících 
regulované látky vyrobené podle čl. 10 
odst. 7  nebo dovezené podle čl. 15 odst. 2 
písm. d) a e), nebo výrobků a zařízení, 
jejichž použití nebo provoz jsou na těchto 
látkách závislé;

e) výrobků a zařízení obsahujících 
regulované látky vyrobené podle čl. 10 
odst. 7  nebo dovezené podle čl. 15 odst. 2 
písm. e), nebo výrobků a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na těchto látkách 
závislé;

f) výrobků a zařízení obsahujících halony 
pro kritická použití uvedená v příloze VI 
nebo výrobků a zařízení, jejichž použití 
nebo provoz jsou na těchto halonech 
závislé  . nový 
g) nově vyrobených nebo regenerovaných 
hydrochlorfluoruhlovodíků pro jiná 
použití než zneškodnění. 
3. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
na žádost příslušného orgánu členského 
státu a postupem podle čl. 25 odst. 2 
povolit vývoz výrobků a zařízení 
obsahujících hydrochlorfluoruhlovodíky, 
prokáže-li se, že vzhledem k ekonomické 
hodnotě a očekávané zbývající životnosti 
určitého zboží by zákaz vývozu 
představoval pro vývozce nepřiměřenou 
zátěž.
4. Vývoz uvedený v odst. 2 písm. a) až d)
podléhá udělení licence. Vývozní licenci
vydává Komise podnikům po ověření 
dodržení článku 20.

4. Vývoz uvedený v odstavci 2 podléhá 
udělení licence. Vývozní licenci  vydává 
Komise podnikům po ověření dodržení 
článku 20. 

5. Vývoz uvedený v odst. 2 písm. e) až g) a 
v odstavci 3  podléhá vydání licence, 
kromě vývozu, který následuje po tranzitu 
nebo dočasném uskladnění, aniž by mu 
bylo přiděleno jiné celně schválené určení 
podle nařízení (ES) č. 450/2008. Tuto
vývozní licenci  vydá Komise vývozci poté, 
co bylo ověřeno dodržení článku 20. 
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Or. en

Odůvodnění

Z etických a environmentálních důvodů by měl být vývoz látek poškozujících ozonovou vrstvu 
v co nejvyšší míře omezen, zejména pokud jde o halony a chlorfluoruhlovodíky. Hrozí příliš 
vysoké nebezpečí, že by mohly být tyto látky, které významně poškozují ozonovou vrstvu 
(a významně přispívají ke skleníkovému efektu), vypouštěny do atmosféry. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Předložené údaje může Komise podle 
potřeby v konkrétních případech sdílet 
s příslušnými orgány dotčených smluvních 
stran a může:

6. Předložené údaje může Komise podle 
potřeby v konkrétních případech sdílet 
s příslušnými orgány dotčených smluvních 
stran a ve lhůtě 30 pracovních dnů od 
doručení žádosti musí učinit jeden z 
těchto úkonů:

-a) žádost o dovozní nebo vývozní licenci 
schválit,

Or. en

Odůvodnění

Zavedení složitého systému udělování předchozího souhlasu, jak je navrhován v tomto článku, 
by mohlo vést k prodlevám s dodávkami a následně k úbytku zakázek. V nařízení by měla být 
stanovena časová lhůta, která zajistí plynulost obchodu bez neodůvodněných prodlev. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výroba, dovoz, uvádění na trh, 
používání a vývoz  nových látek 
vyjmenovaných v příloze II části A  jsou 
zakázány. Tento zákaz neplatí pro nové 
látky, jsou-li používány jako vstupní 

1. Výroba, dovoz, uvádění na trh, 
používání a vývoz  nových látek 
vyjmenovaných v příloze II části A jsou 
zakázány. Tento zákaz neplatí pro nové 
látky, jsou-li používány jako vstupní 

Adlib Express Watermark



PR\753508CS.doc 23/31 PE415.331v01-00

CS

surovina pro laboratorní a analytická 
použití, ani pro dovoz za účelem 
dočasného uskladnění včetně překládky a 
pro vývoz, který následuje po tranzitu nebo 
dočasném uskladnění, aniž by mu bylo 
přiděleno jiné celně schválené určení podle 
nařízení (ES) č. 450/2008  .

surovina pro laboratorní a analytická 
použití, ani pro dovoz za účelem 
dočasného uskladnění včetně překládky a 
pro vývoz, který následuje po tranzitu nebo 
dočasném uskladnění, aniž by mu bylo 
přiděleno jiné celně schválené určení podle 
nařízení (ES) č. 450/2008  .

2. Komise může do přílohy II části A
zařadit látky, které nejsou regulované, 
avšak u nichž skupina pro vědecká 
hodnocení zřízená protokolem považuje 
potenciál poškozování ozonu za významný, 
a určí  možné výjimky z odstavce 1. 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 může podle potřeby navrhnout, 
aby byly do přílohy II části A zařazeny
látky, které nejsou regulované, avšak u 
nichž skupina pro vědecká hodnocení 
zřízená protokolem považuje potenciál 
poškozování ozonu za významný, nebo 
které jsou vyráběny, používány a 
vypouštěny ve velkém množství, a určí
možné výjimky z odstavce 1. Tato 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

3. Komise může s ohledem na významné 
vědecké informace zařadit do přílohy II 
části B jakékoli látky, jež nejsou 
regulovanými látkami, ale zjistí se u nich 
potenciál poškozování ozonu. Tato 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

3. Komise může s ohledem na významné 
vědecké informace zařadit do přílohy II 
části B jakékoli látky, jež nejsou 
regulovanými látkami, ale zjistí se u nich 
potenciál poškozování ozonu v míře 0,001 
nebo vyšší a životnost v atmosféře delší 
než 120 dnů. Tato opatření, jež mají za 
účel změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek umožňuje Komisi, aby do přílohy II zařadila novou látku výhradně na základě 
jejího potenciálu poškozování ozonu. Zařazení nové látky do této přílohy musí být 
odůvodněno dalšími parametry, které mají vliv na ozonovou vrstvu, jako je míra používání 
výrobku a jeho emise. Existuje mnoho halogenovaných látek s krátkou životností, které mají 
teoreticky schopnost poškozovat ozonovou vrstvu. Bylo prokázáno, že tyto látky s krátkou 
životností v atmosféře (do 120 dnů) neproniknou do stratosféry v množství dostatečném 
k tomu, aby měly významný dlouhodobý dopad na ozonovou vrstvu.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy zajistí, aby byly inspekce 
prováděny v souladu s doporučením 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/331/ES ze dne 4. dubna 2001, 
kterým se stanoví minimální kritéria pro 
inspekce v oblasti životního prostředí 
v členských státech1.

1. Členské státy prostřednictvím přístupu 
založeného na dokumentaci a riziku 
kontrolují, zda podniky dodržují toto 
nařízení, a provádějí rovněž kontroly
dovozu a vývozu  regulovaných látek , 
jakož i výrobků a zařízení obsahující tyto 
látky nebo výrobků a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na těchto látkách 
závislé  . Příslušné orgány členských států 
provedou šetření, která Komise pro účely 
tohoto nařízení považuje za nezbytná.

1. Členské státy prostřednictvím přístupu 
založeného na dokumentaci a riziku 
kontrolují, zda podniky dodržují toto 
nařízení, a provádějí rovněž kontroly
dovozu a vývozu  regulovaných látek , 
jakož i výrobků a zařízení obsahující tyto 
látky nebo výrobků a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na těchto látkách 
závislé  . Příslušné orgány členských států 
provedou šetření, která Komise pro účely 
tohoto nařízení považuje za nezbytná.

1a. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou 
členské státy rovněž provádět namátkové 
kontroly dovozu a vývozu regulovaných 
látek. 

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

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

3. Při provádění úkolů, které jí ukládá toto 
nařízení, může Komise vyžadovat všechny 
nezbytné informace od vlád a příslušných 
orgánů členských států a od podniků.  
Zároveň s žádostí o informace podanou 
podniku zašle Komise kopii žádosti 
příslušnému orgánu členského státu, na 
jehož území se nachází sídlo podniku.

3. Při provádění úkolů, které jí ukládá toto 
nařízení, může Komise vyžadovat všechny 
nezbytné informace od vlád a příslušných 
orgánů členských států a od podniků.  
Zároveň s žádostí o informace podanou 
podniku zašle Komise kopii žádosti 
příslušnému orgánu členského státu, na 
jehož území se nachází sídlo podniku.

4. Komise přijme vhodná opatření na 
podporu dostatečné výměny informací a na 
podporu spolupráce mezi vnitrostátními 

4. Komise přijme vhodná opatření na 
podporu dostatečné výměny informací a na 
podporu spolupráce mezi vnitrostátními 
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orgány a mezi těmito orgány a Komisí. orgány a mezi těmito orgány a Komisí. 
Komise přijme vhodná opatření na ochranu 
důvěrné povahy informací získaných na 
základě tohoto článku.

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

4a. Na žádost jiného členského státu může 
členský stát přijmout opatření k vymáhání 
dodržování právních předpisů ze strany 
osob, které jsou podezřelé ze zapojení do 
nezákonných dodávek regulovaných látek 
a zdržují se na území tohoto členského 
státu.
_______
1 Úř. věst. L 118, 4.4.2001, s. 41–46.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly inspekce stanovené v doporučení 2001/331/ES skutečně prováděny.
Členské státy by měly spolupracovat a rovněž využívat namátkových kontrol. Náležité 
provádění inspekcí je nezbytným předpokladem úspěšnosti tohoto nařízení v praxi.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka

Znění navržené Komisí

Část A: Látky, jejichž použití je omezeno čl. 24 odst. 1

Látka Potenciál 
poškozování ozonu

CBr2F2 Dibromdifluormethan (halon-1202) 1,25

Část B: Látky, o nichž se mají podávat zprávy podle článku 26
Látka Potenciál poškozování 

ozonu

C3H7Br 1-brompropan (propylbromid) 0,02 – 0,10
C2H5Br bromethan (ethylbromid) 0,1 – 0,2
CF3I trifluorjodmethan ((trifluormethyl)jodid) 0,01 – 0,02
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Pozměňovací návrh

Část A: Látky, jejichž použití je omezeno čl. 24 odst. 1

Látka Potenciál 
poškozování ozonu

CBr2F2 Dibromdifluormethan (halon-1202) 1,25

C3H7Br 1-brompropan (propylbromid) 0,02 – 0,10

Část B: Látky, o nichž se mají podávat zprávy podle článku 26
Látka Potenciál poškozování 

ozonu

C2H5Br bromethan (ethylbromid) 0,1 – 0,2
CF3I trifluorjodmethan ((trifluormethyl)jodid) 0,01 – 0,02

Or. en

Odůvodnění

V závěrech hodnotící zprávy UNEP/WMO o stavu ozonové vrstvy se uvádí, že „úloha látek s 
velmi krátkou životností při poškozování ozonové vrstvy je významnější, než se doposud 
předpokládalo“. V současné době se má za to, že halogenované látky s velmi krátkou 
životností, jako je propylbromid, který je téměř výhradně antropogenní, významně přispívají 
k celkovému množství bromu ve stratosféře, a mají tedy vzhledem k velkému objemu výroby 
nepříznivý dopad na stratosférický ozon. Ve svém návrhu zařadila Komise propylbromid do 
části B přílohy II (látky, o nichž se mají podávat zprávy), je však nutné, aby byl zařazen do 
části A této přílohy (látky, jejichž použití je omezeno).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Atmosféra Země je tvořena tak, že jsme chráněni dvěma různými vrstvami. Nižší část 
atmosféry (troposféra) obsahuje důležitou a potřebnou koncentraci oxidu uhličitého, který 
zadržuje sluneční teplo (avšak vyšší koncentrace CO2 skleníkový efekt zesiluje, což může vést 
ke změně klimatu). Druhou vrstvou je ozonová vrstva ve stratosféře, která chrání život na 
Zemi před škodlivým ultrafialovým slunečním zářením. Toto nařízení je primárně zaměřeno 
na ochranu ozonové vrstvy ve stratosféře, ale zabraňuje rovněž změně klimatu, neboť 
zakázané látky mají nejen schopnost významně poškozovat ozonovou vrstvu, ale také 
přispívají ke globálnímu oteplování.

Na počátku 80. let 20. století vědci zaznamenali výrazné snížení koncentrace ozonu ve 
stratosféře nad Antarktidou, což vstoupilo do obecného povědomí jako „ozonová díra“. 
V době svého vrcholu – v jarním období na přelomu století – byla ozonová díra nejvýraznější 
v okolí pólů, ačkoli ke značným úbytkům koncentrace ozonu došlo i na jiných místech. 
Zvýšená intenzita UV záření nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví, například v podobě častějšího 
výskytu rakoviny kůže a šedého zákalu, a má škodlivý dopad na ekosystémy.

Již v roce 1987 vlády schválily Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu, čímž všichni signatáři zahájili postupné ukončování výroby a spotřeby látek 
poškozujících ozonovou vrstvu podle stanoveného harmonogramu. Mezi látky, které 
ozonovou vrstvu poškozují nejvíce, patří chlorfluoruhlovodíky (CFC), halony, 
hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC) a methylbromid. V roce 2007 oslavily smluvní strany 
(včetně Evropského společenství) dvacáté výročí Montrealského protokolu a vyzdvihly jej 
jako jednu z nejúspěšnějších mezinárodních dohod v oblasti životního prostředí. Do této doby 
se všem 191 smluvním stranám protokolu podařilo snížit spotřebu látek poškozujících 
ozonovou vrstvu o 95 % oproti stanoveným výchozím hodnotám. Nejvýraznějšího snížení 
(99,2 %) dosáhly průmyslově vyspělé země, zatímco v rozvojových zemích bylo toto snížení 
o něco nižší (80 %).

Ve své poslední zprávě zveřejněné v roce 2007 potvrdila skupina pro vědecká hodnocení 
(SAP), která byla vytvořena v rámci Montrealského protokolu, že díky regulačním opatřením 
zavedeným protokolem pomalu dochází k obnově ozonové vrstvy – třebaže o 10 až 15 let 
později, než uváděly prognózy této skupiny v její předchozí zprávě z roku 2002. Očekává se, 
že k obnově průměrných hodnot ozonu a k obnově hodnot ozonu nad Arktidou by mělo dojít 
do roku 2050, zatímco nad Antarktidou by se ozonová vrstva měla obnovit mezi lety 2060 a 
2075.

Podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) zabrání regulace zavedená v rámci 
Montrealského protokolu v celosvětovém měřítku milionům smrtelných případů rakoviny 
kůže a desítkám milionů případů nezhoubné rakoviny kůže a šedého zákalu. Uvedená 
regulace navíc přispěje k zamezení emisí skleníkových plynů, které odpovídají více než 100 
miliardám tun CO2 vzniklým v letech 1990 až 2010.

Do roku 2010 budou emise látek poškozujících ozonovou vrstvu představovat méně než 5 % 
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celkových předpokládaných emisí CO2, zatímco v roce 1990 činil jejich podíl takřka 50 %. 
Ve své zprávě z roku 2007 varovala skupina pro vědecká hodnocení smluvní strany 
protokolu, že navzdory dosaženému úspěchu je třeba pozorně sledovat, zda je nově navržený 
harmonogram obnovy ozonové vrstvy dodržován, a to rovněž s přihlédnutím k přetrvávajícím 
nejasnostem, zejména v oblasti dopadu změny klimatu. 

Návrh Komise

Nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (dále jen „nařízení“), 
je hlavním nástrojem Evropských společenství pro provádění Montrealského protokolu. 
Návrh přepracovaného znění obecně zachovává oblast působnosti stávajícího nařízení. 
Navrhované nařízení by se mělo vztahovat na látky uvedené v přílohách I a II. Přílohou II se 
stanoví flexibilita pro zavedení určitých opatření pro dohled nad látkami, u nichž byl shledán 
potenciál poškozování ozonu, nebo regulačních opatření, je-li tento potenciál významný.

Návrh zachovává strukturu nařízení (ES) č. 2037/2000, avšak vkládá do něj novou kapitolu 
o odchylkách ze zákazu výroby, uvádění na trh a použití, jež byly původně zahrnuty 
v různých ustanoveních o harmonogramech ukončování výroby a spotřeby regulovaných látek 
a výrobků. Tato změna je v zájmu lepší čitelnosti textu, a zjednodušuje tak uplatňování tohoto 
právního předpisu.

Tato revize si klade za cíl zejména: 1) zjednodušit a přepracovat nařízení (ES) č. 2037/2000 
a zároveň v souladu se závazkem Komise ke zlepšování právní úpravy snížit veškerou 
zbytečnou administrativní zátěž; 2) zajistit dodržování Montrealského protokolu ve znění jeho 
úprav z roku 2007; 3) zajistit, že budou řešeny i budoucí klíčové úkoly, aby se zabezpečila 
včasná obnova ozonové vrstvy a zabránilo se škodlivým dopadům na lidské zdraví 
a ekosystémy.

Těmito klíčovými úkoly jsou:

1. Uvolňování emisí „uložených“ látek poškozujících ozonovou vrstvu / emisí 
skleníkových plynů do atmosféry – vzhledem k tomu, že se protokol dosud zaměřoval na 
zákaz výroby látek poškozujících ozonovou vrstvu, jsou značná množství těchto látek 
nadále obsažena nebo „uložena“ ve výrobcích a zařízeních (např. v izolačních pěnách, 
chladivech a v klimatizaci). Podle odhadů budou tato celosvětově uložená množství 
představovat do roku 2015 až 2 miliony tun látek s potenciálem poškozování ozonu nebo 
13,4 miliard tun ekvivalentu CO2, a proto je zapotřebí přijmout další opatření. Množství 
uložených látek, jež poškozují ozonovou vrstvu, by v EU v roce 2010 mohlo dosáhnout 
přibližně 700 000 tun, tedy 5 miliard tun ekvivalentu CO2, ačkoli současné odhady 
většinou bývají značně nejisté. Právní rámec pro zneškodňování regulovaných látek je 
stanoven v článku 22 návrhu Komise. Je nutné nalézt způsob, jak zajistit právní závaznost 
těchto ustanovení a jejich praktickou účinnost.

2. Použití látek poškozujících ozonovou vrstvu v rámci výjimky – protokol stanoví určitou 
míru flexibility, pokud jde o používání regulovaných látek poškozujících ozonovou vrstvu, 
např. nejsou-li ještě k dispozici technicky nebo ekonomicky reálné alternativy nebo 
v případě některých aplikací, k nimž patří používání methylbromidu pro karanténní 
a předzásilkové účely nebo jako vstupní suroviny (článek 12). S ohledem na rozhodnutí 
Komise (2008/753/ES) o nezařazení methylbromidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS 
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(o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh) by mělo být používání methylbromidu 
přímo zakázáno. Halony vzbuzují ještě větší znepokojení, neboť poškozují ozonovou 
vrstvu nejvíce (nadto velmi výrazně přispívají ke skleníkovému efektu). Používání halonů 
by proto mělo být co nejvíce omezeno, což bylo již cílem stávajícího nařízení. Příloha VI 
však dosud nebyla revidována. Je velmi důležité, aby byla její revize provedena v nejbližší 
budoucnosti (viz článek 13 návrhu Komise). Vzhledem k tomu, že v současnosti existují 
jiné látky, které mohou být použity namísto halonů v protipožární ochraně, lze nyní pro 
stávající způsoby jejich používání stanovit konečné termíny. V článku 11 se v souladu 
s Montrealským protokolem navrhuje zkrácení lhůty pro ukončení výroby HCFC v Evropě 
pro účely vývozu (z roku 2025 na rok 2020). V hodnotící studii firem Milieu Ltd a 
Ecosphere Lda je navržena lhůta do roku 2015, avšak Komise toto doporučení nepřijala. 
V zájmu větší ambicióznosti by měla být tato lhůta kratší.

3. Nové látky poškozující ozonovou vrstvu – z nových vědeckých důkazů vyplývá, že 
potenciál poškozování ozonu některých chemických látek, které v současnosti nejsou 
regulovány protokolem, je podstatně vyšší, než se předpokládalo, přičemž objem těchto 
látek uváděný na trh rychle stoupá. V závěrech hodnotící zprávy UNEP/WMO o stavu 
ozonové vrstvy se uvádí, že „úloha látek s velmi krátkou životností při poškozování 
ozonové vrstvy je významnější, než se doposud předpokládalo“. V současné době se má za 
to, že halogenované látky s velmi krátkou životností, jako je propylbromid, který je téměř 
výhradně antropogenní, významně přispívají k celkovému množství bromu ve stratosféře, 
a mají tedy nepříznivý dopad na stratosférický ozon. Ve svém návrhu zařadila Komise 
propylbromid do části B přílohy II (látky, o nichž se mají podávat zprávy), je však nutné, 
aby byl zařazen do části A této přílohy (látky, jejichž použití je omezeno).

Dalším problematickým bodem je zákaz vývozu stanovený v článku 17. Je velmi důležité, aby 
z tohoto zákazu nebylo povoleno tolik výjimek. Řadu výjimek bude v praxi obtížné 
kontrolovat a udržovat. Z etických a environmentálních důvodů by měl být vývoz látek 
poškozujících ozonovou vrstvu v co nejvyšší míře omezen, zejména pokud jde o halony a 
hydrochlorfluoruhlovodíky. Hrozí příliš vysoké nebezpečí, že tyto látky, které významně 
poškozují ozonovou vrstvu (a významně přispívají ke skleníkovému efektu), mohou být 
vypouštěny do atmosféry. 

V oblasti provádění kontrol bude v souladu s doporučeními ohledně environmentálních 
inspekcí zapotřebí silnější struktura, která zajistí skutečný pokles látek poškozujících 
ozonovou vrstvu a obnovu této vrstvy.  

Účelem pozměňovacích návrhů předložených v rámci této zprávy je toto nařízení dále zlepšit 
ve vztahu k výše uvedeným problémům. To posílí ambicióznost EU a umožní, aby se EU 
ujala vedoucí úlohy na celosvětové úrovni. Budeme tak lépe chráněni před ničivými účinky 
přílišného množství UV záření a navíc přispějeme ke zmírnění skleníkového efektu / změny 
klimatu.
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