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Pozměňovací návrh 26
Evangelia Tzampazi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je zjištěno, že pokračující emise látek 
poškozujících ozon závažně poškozují 
ozonovou vrstvu. Existují jasné důkazy 
o tom, že se snížilo zatížení atmosféry 
látkami poškozujícími ozonovou vrstvu, a 
byly zaznamenány jisté příznaky obnovy 
ozonu ve stratosféře. Nicméně se 
nepředpokládá, že by k obnově ozonové 
vrstvy na úroveň koncentrace, která 
existovala před rokem 1980, došlo dříve 
než v polovině 21. století. Zvýšená 
intenzita UV-B záření, která je důsledkem 
poškození ozonu proto přetrvává a 
znamená vážné ohrožení zdraví a životního 
prostředí. Proto je nezbytné přijmout nová 
účinná opatření na ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí proti škodlivým 
účinkům, které jsou následkem těchto 
emisí, a předejít riziku, že by se obnova 
ozonové vrstvy dále zpozdila.

(2) Je zjištěno, že pokračující emise látek 
poškozujících ozon závažně poškozují 
ozonovou vrstvu. Existují jasné důkazy 
o tom, že se snížilo zatížení atmosféry 
látkami poškozujícími ozonovou vrstvu, a 
byly zaznamenány jisté příznaky obnovy 
ozonu ve stratosféře. Nicméně se 
nepředpokládá, že by k obnově ozonové 
vrstvy na úroveň koncentrace, která 
existovala před rokem 1980, došlo dříve 
než v polovině 21. století. Zvýšená 
intenzita UV-B záření, která je důsledkem 
poškození ozonu proto přetrvává a 
znamená vážné ohrožení zdraví a životního 
prostředí. Kromě toho tyto látky mají 
vysoký potenciál globálního oteplování a 
přispívají k jeho zvýšení. Proto je nezbytné 
přijmout nová účinná opatření na ochranu 
lidského zdraví a životního prostředí proti 
škodlivým účinkům, které jsou následkem 
těchto emisí, a předejít riziku, že by se 
obnova ozonové vrstvy dále zpozdila.

Or. el

Odůvodnění

Tyto látky, jejichž chemické vlastnosti způsobují ničení ozonové vrstvy, mají vysoký potenciál 
globálního oteplování, a mohou tudíž způsobovat zvyšování globální teploty.
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Pozměňovací návrh 27
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Mnoho látek, které poškozují 
ozonovou vrstvu, jsou skleníkovými plyny, 
ale za předpokladu, že by byla podle 
Montrealského protokolu ukončena jejich 
výroba, nejsou regulovány podle Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu a jejího Kjótského 
protokolu. Proto je žádoucí minimalizovat 
a odstranit výrobu a používání látek, které 
poškozují ozonovou vrstvu, kdekoliv jsou 
k dispozici technicky reálné alternativy.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Johannes Blokland

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, a 
proto je zakázána výroba a uvádění na trh 
těchto látek a výrobků a zařízení, které 
tyto látky obsahuje. Nyní je vhodné také 
postupně zakázat používání těchto látek a 
výrobků a zařízení, jež tyto látky obsahují.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 1.

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. To je již uvedeno v preambuli.

Pozměňovací návrh 29
Satu Hassi

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) S ohledem na nařízení 2032/2003, 
kterým se od 1. září 2006 zakazuje použití 
methylbromidu jako biocidního 
přípravku, a rozhodnutí Komise 
2008/753/ES, kterým se od 18. března 
2010 zakazuje použití methylbromidu jako 
přípravku na ochranu rostlin, by rovněž 
mělo být zakázáno použití methylbromidu 
pro karanténní a předzásilkové aplikace.

Or. en

Odůvodnění

Je mnoho alternativ ke karanténnímu a předzásilkovému ošetření různých komodit, které 
rychle podléhají zkáze, i trvanlivých komodit. Tyto alternativy sahají od alternativního 
chemického ošetření přes ošetření oxidem uhličitým, až k tepelné úpravě a dalším. Před deseti 
lety některé členské státy úspěšně zakázaly karanténní a předzásilkové ošetření, protože jsou 
k dispozici alternativy – jejich dlouhá doba trvanlivosti ukazuje, že je zákaz proveditelný. 
Kromě toho v důsledku rozhodnutí Komise 2008/753/ES je povolení pro použití 
methylbromidu jako přípravku pro ochranu rostlin platné do 18. března 2009 a zbývající 
zásoby nebude dovoleno použít po 10. březnu 2010. To znamená, že methyl bromid již nebude 
moci být po 18. březnu 2010 používán ke karanténnímu a předzásilkovému ošetření – bylo by 
to nezákonné.
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Pozměňovací návrh 30
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 
27. června 1967 o sbližování právních a 
správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 
31. května 1999 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných přípravků 
požadují označování látek klasifikovaných 
jako látky poškozující ozonovou vrstvu. 
Vzhledem k tomu, že látky poškozující 
ozonovou vrstvu, jež jsou vyráběny jako 
vstupní suroviny, lze propustit do volného 
oběhu ve Společenství, měly by být 
rozlišeny od látek vyráběných pro jiná 
použití, aby se tak předešlo případnému 
určení vstupních surovin pro jiná použití, 
která jsou regulována tímto nařízením. 
V zájmu informování koncových uživatelů 
a zjednodušení prosazování tohoto nařízení 
by takto měly být při údržbě a obsluze 
označeny výrobky a zařízení obsahující 
tyto látky nebo výrobky a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na těchto látkách 
závislé.

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 
27. června 1967 o sbližování právních a 
správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 
31. května 1999 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných přípravků 
požadují označování látek klasifikovaných 
jako látky poškozující ozonovou vrstvu.
Vzhledem k tomu, že látky poškozující 
ozonovou vrstvu, jež jsou vyráběny jako 
vstupní suroviny a rovněž pro laboratorní 
a analytická použití a pro použití jako 
technologická činidla, lze propustit do 
volného oběhu ve Společenství, měly by 
být rozlišeny od látek vyráběných pro jiná 
použití, aby se tak předešlo případnému 
určení pro jiná použití, která jsou 
regulována tímto nařízením. V zájmu 
informování koncových uživatelů a 
zjednodušení prosazování tohoto nařízení 
by takto měly být při údržbě a obsluze 
označeny výrobky a zařízení obsahující 
tyto látky nebo výrobky a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na těchto látkách 
závislé.

Or. en

Odůvodnění

Riziko, že látky, které poškozují ozonovou vrstvu a jsou vyrobeny jako vstupní suroviny 
(článek 7), budou použity pro jiné účely se týká rovněž laboratorního a analytického použití 
(článek 10) a použití jako technologických činidel (článek 8). Je proto logické, aby se tyto 
požadavky na označování týkaly rovněž laboratorního a analytického použití a použití jako 
technologických činidel, a mělo by tak dojít ke zlepšení prevence nelegálního obchodu.
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Pozměňovací návrh 31
Gyula Hegyi

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. Výsledky kontrol je 
nutné zveřejnit prostřednictvím internetu.

Or. hu

Odůvodnění

Je důležité, aby s výsledky kontrol bylo seznámeno obyvatelstvo.

Pozměňovací návrh 32
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by zejména měla být zmocněna 
určit u regulovaných látek pro použití jako 
vstupní suroviny formu a obsah označení, 
změnit přílohu III o procesech, v nichž lze 
regulované látky použít jako technologická 
činidla, přijmout opatření na omezení 
uvádění methylbromidu na trh a jeho 
použití pro karanténní a předzásilkové 
aplikace, změnit přílohu VI o kritickém 
použití halonů, přijmout dodatečná 
opatření pro dohled nad obchodem a 
související regulaci, přijmout požadavky na 
výrobky vyráběné za použití regulovaných 

Komise by zejména měla být zmocněna 
určit u regulovaných látek pro použití jako 
vstupní suroviny, pro laboratorní a 
analytická použití a pro použití jako 
technologická činidla, formu a obsah 
označení, změnit přílohu III o procesech, 
v nichž lze regulované látky použít jako 
technologická činidla, změnit přílohu VI o 
kritickém použití halonů, přijmout 
dodatečná opatření pro dohled nad 
obchodem a související regulaci, přijmout 
požadavky na výrobky vyráběné za použití 
regulovaných látek v zemích, jež nejsou 



PE416.362v01-00 8/64 AM\755512CS.doc

CS

látek v zemích, jež nejsou smluvními 
stranami protokolu, změnit přílohu VII o 
technologiích pro zneškodňování 
regulovaných látek, stanovit seznam 
výrobků a zařízení, na které se bude 
vztahovat povinnost znovuzískat a 
zneškodnit regulované látky, přijmout 
požadavky na minimální kvalifikaci 
personálu, stanovit požadavky pro prevenci 
emisí a úniků regulovaných látek, zařadit 
do přílohy II nové látky a změnit pro 
členské státy a podniky požadavky na 
oznamování údajů. Jelikož jsou uvedená 
opatření obecného významu a jejich 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

smluvními stranami protokolu, změnit 
přílohu VII o technologiích pro 
zneškodňování regulovaných látek, 
stanovit seznam výrobků a zařízení, na 
které se bude vztahovat povinnost 
znovuzískat a zneškodnit regulované látky, 
přijmout požadavky na minimální 
kvalifikaci personálu, stanovit požadavky 
pro prevenci emisí a úniků regulovaných 
látek, zařadit do přílohy II nové látky a 
změnit pro členské státy a podniky 
požadavky na oznamování údajů. Jelikož 
jsou uvedená opatření obecného významu a 
jejich předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Riziko, že látky, které poškozují ozonovou vrstvu a jsou vyrobeny jako vstupní suroviny 
(článek 7), budou použity pro jiné účely se týká rovněž laboratorního a analytického použití 
(článek 10) a použití jako technologických činidel (článek 8). Je proto logické, aby se tyto 
požadavky na označování týkaly rovněž laboratorního a analytického použití a použití jako 
technologických činidel, a mělo by tak dojít ke zlepšení prevence nelegálního obchodu.

V návaznosti na vypuštění článku 12 by měla být vypuštěna i část týkající se methylbromidu.

Pozměňovací návrh 33
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by zejména měla být zmocněna 
určit u regulovaných látek pro použití jako 
vstupní suroviny formu a obsah označení, 
změnit přílohu III o procesech, v nichž lze 
regulované látky použít jako technologická 

Komise by zejména měla být zmocněna 
určit u regulovaných látek pro použití jako 
vstupní suroviny formu a obsah označení, 
změnit přílohu III o procesech, v nichž lze 
regulované látky použít jako technologická 
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činidla, přijmout opatření na omezení 
uvádění methylbromidu na trh a jeho 
použití pro karanténní a předzásilkové
aplikace, změnit přílohu VI o kritickém 
použití halonů, přijmout dodatečná 
opatření pro dohled nad obchodem a 
související regulaci, přijmout požadavky na 
výrobky vyráběné za použití regulovaných 
látek v zemích, jež nejsou smluvními 
stranami protokolu, změnit přílohu VII o 
technologiích pro zneškodňování 
regulovaných látek, stanovit seznam 
výrobků a zařízení, na které se bude 
vztahovat povinnost znovuzískat a 
zneškodnit regulované látky, přijmout 
požadavky na minimální kvalifikaci 
personálu, stanovit požadavky pro prevenci 
emisí a úniků regulovaných látek, zařadit 
do přílohy II nové látky a změnit pro 
členské státy a podniky požadavky na 
oznamování údajů. Jelikož jsou uvedená 
opatření obecného významu a jejich 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

činidla, přijmout opatření na omezení
uvádění methylbromidu na trh a jeho 
použití pro aplikace v naléhavých 
případech, změnit přílohu VI o kritickém 
použití halonů, přijmout dodatečná 
opatření pro dohled nad obchodem a 
související regulaci, přijmout požadavky na 
výrobky vyráběné za použití regulovaných 
látek v zemích, jež nejsou smluvními 
stranami protokolu, změnit přílohu VII o 
technologiích pro zneškodňování 
regulovaných látek, stanovit seznam 
výrobků a zařízení, na které se bude 
vztahovat povinnost znovuzískat a 
zneškodnit regulované látky, přijmout 
požadavky na minimální kvalifikaci 
personálu, stanovit požadavky pro prevenci 
emisí a úniků regulovaných látek, zařadit 
do přílohy II nové látky a změnit pro 
členské státy a podniky požadavky na 
oznamování údajů. Jelikož jsou uvedená 
opatření obecného významu a jejich 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

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. Existují 
dostatečné alternativy k obvyklému použití methylbromidu pro karanténní a předzásilkové 
aplikace.
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Pozměňovací návrh 34
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o 
odpadech1 a směrnice Rady 91/689/EHS ze 
dne 12. prosince 1991 o nebezpečných 
odpadech stanoví opatření pro 
zneškodňování regulovaných látek. Podle 
protokolu lze pro zneškodnění 
regulovaných látek použít pouze 
technologie, které byly schváleny 
smluvními stranami. Příslušná rozhodnutí 
smluvních stran by proto měla být zařazena
do tohoto nařízení.

(26) Vzhledem k tomu, že je významné 
množství látek, které poškozují ozonovou 
vrstvu, uchováváno nebo „uloženo“ ve 
výrobcích a zařízení (například 
v izolačních pěnách, chladicích a 
klimatizačních systémech). Měl by být 
navržen právní rámec pro zneškodnění 
regulovaných látek. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 
19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic1 a směrnice Rady 
91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o 
nebezpečných odpadech stanoví opatření 
pro zneškodňování regulovaných látek. 
V rozhodnutí č. 1600/2002/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
22. července 2002 o šestém akčním 
programu Společenství pro životní 
prostředí čl. 8 odst. 2 bod iv) je stanoven 
rozvoj směrnice o stavebním a demoličním 
odpadu, což je klíčové pro zneškodňování 
látek, které poškozují ozonovou vrstvu, 
v izolačních pěnách. Podle protokolu lze 
pro zneškodnění regulovaných látek použít 
pouze technologie, které byly schváleny 
smluvními stranami. Příslušná rozhodnutí 
smluvních stran by proto měla být zařazena 
do tohoto nařízení. 

1 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9. 1 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3

Or. en

Odůvodnění

V šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí je stanoven rozvoj směrnice o 
stavebním a demoličním odpadu. Přijetí této směrnice je zásadní pro zneškodňování látek, 
které poškozují ozonovou vrstvu, v izolačních pěnách (kde se vyskytuje v enormním množství). 
Dosud Evropská komise nezveřejnila nic. Ve svém usnesení o tematické strategii pro odpad ze 
dne 13. února 2007(A6/438/2006) k tomu vyzval Komisi rovněž Evropský parlament.
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Pozměňovací návrh 35
Evangelia Tzampazi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by měla být zmocněna 
vypracovat seznam výrobků a zařízení, u 
nichž bude technicky a ekonomické 
dostupné, a tudíž i povinné znovuzískání 
regulovaných látek nebo jejich 
zneškodnění bez předchozího 
znovuzískání.

(27) Komise by měla být zmocněna 
vypracovat seznam výrobků a zařízení, u 
nichž bude technicky a ekonomické 
dostupné, a tudíž i povinné znovuzískání 
regulovaných látek nebo jejich 
zneškodnění bez předchozího 
znovuzískání. Kromě toho by Komise měla 
přijmout akční plán, který stanoví pobídky 
pro stažení těchto látek a jejich nahrazení 
látkami bezpečnějšími, alternativními.

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem ke stálé naléhavé potřebě tyto látky co nejdříve znovuzískat a zneškodnit by měla 
Komise vypracovat akční plán, který by pro „uživatele“ a „výrobce“ stanovil pobídky pro 
rychlé stažení a nahrazení těchto látek.

Pozměňovací návrh 36
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na regulované 
látky, nové látky a výrobky nebo zařízení, 
které obsahují regulované látky, nebo 
výrobky nebo zařízení, jejichž použití nebo 
provoz jsou na těchto látkách závislé.

1. Toto nařízení se vztahuje na regulované 
látky, nové látky, u nichž byl určen 
významný potenciál poškozování ozonu, a 
výrobky nebo zařízení, které obsahují 
regulované látky či látky, u nichž byl 
určen významný potenciál poškozování 
ozonu, nebo výrobky nebo zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na těchto látkách 
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závislé.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh 37
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na 
zanedbatelná množství kterékoli látky 
uvedené v odstavci 1, která je obsažena 
v jakémkoli výrobku nebo látce a která 
vznikla náhodně nebo jako vedlejší produkt 
při výrobě z nezreagovaných vstupních 
surovin nebo která vznikla při použití jako 
technologické činidlo, které je součástí 
chemických látek jako stopové znečištění, 
ani na regulované látky, které jsou 
emitovány při výrobě nebo manipulaci 
s výrobkem.

2. Toto nařízení se nevztahuje na 
zanedbatelná množství kterékoli látky 
uvedené v odstavci 1, která je obsažena 
v jakémkoli výrobku nebo látce a která 
vznikla náhodně nebo jako vedlejší produkt 
při výrobě.

Or. en

Odůvodnění

Aby došlo k minimalizaci činností vyloučených z rámce působností nařízení č. 2037/2000, je 
třeba text tohoto nařízení aktualizovat. Čárky v odstavci 2 jsou nejednoznačné a naznačují, že 
se slovo „zanedbatelná“ nemusí vztahovat na všechny uvedené položky. Existuje možnost, že 
by tento text mohl umožnit neregulované emise látek, které poškozují ozonovou vrstvu, „při 
výrobě“ (například výrobě pěny) nebo při „manipulaci“ s těmito látkami. Je třeba, aby bylo 
znění přepracovaného nařízení jasnější a jednoznačné. Odchylky pro vstupní suroviny, 
technologická činidla atd. jsou popsány v dalších článcích, a proto by článek 1 neměl 
potenciálně vylučovat tyto položky z rámce působnosti tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 38
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „výrobou“ se rozumí množství 
vyrobených regulovaných látek, včetně 
množství vyrobeného jako vedlejší 
produkt, po odečtení množství, které bylo 
zneškodněno technologiemi schválenými 
smluvními stranami. Za „výrobu“ se 
nepovažuje znovuzískané, recyklované 
nebo regenerované množství;

(10) „výrobou“ se rozumí množství 
vyrobených regulovaných látek, včetně 
množství vyrobeného jako vedlejší 
produkt;

Or. en

Odůvodnění

V nařízení č. 2037/2000 je použito tradiční definice výroby uvedené v protokolu, která odečítá 
zneškodněné množství při výpočtu úrovní „výroby“. To už není vhodné, protože většina 
výroby látek, které poškozují ozonovou vrstvu, byla zastavena, a je nezbytné uzavřít mezery, 
jež by mohly umožnit obnovení výroby nebo její pokračování. Je třeba, aby definice vyloučila 
zneškodňování. Jinak budou mít podniky oprávnění legitimně pokračovat ve výrobě látek, 
které poškozují ozonovou vrstvu, pokud některé zneškodní. To nepovede k ukončení výroby.

Pozměňovací návrh 39
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „výrobou“ se rozumí množství 
vyrobených regulovaných látek, včetně 
množství vyrobeného jako vedlejší 
produkt, po odečtení množství, které bylo 
zneškodněno technologiemi schválenými 
smluvními stranami. Za „výrobu“ se 
nepovažuje znovuzískané, recyklované 
nebo regenerované množství;

(10) „výrobou“ se rozumí množství 
vyrobených regulovaných látek, včetně 
množství vyrobeného jako vedlejší 
produkt, po odečtení množství, které bylo 
zneškodněno technologiemi postupy 
schválenými smluvními stranami, a po 
odečtení množství, které bylo zcela použito 
jako vstupní surovina nebo jako 
technologické činidlo při výrobě jiných 
chemických látek. Za „výrobu“ se 
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nepovažuje znovuzískané, recyklované 
nebo regenerované množství;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice zahrnuje výrobu vstupních surovin a technologických činidel, která jsou 
vyloučena podle Montrealského protokolu. Ale regulace výroby v čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) 
nadále odkazuje na vypočtenou úroveň výroby v roce 1997. Protože se definice změnila tak, 
aby zahrnovala vstupní suroviny, ale nezměnilo se znění týkající se úrovní výroby, což 
způsobuje nesprávně vypočtené úrovně výroby. Navrhuje se, aby byla definice v nařízení 
2037/2000 uvedena do původního stavu.

Pozměňovací návrh 40
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „potenciálem poškozování ozonu“ se 
rozumí číselný údaj uvedený v příloze I a 
II a představující míru vlivu každé 
regulované látky nebo nových látek na 
ozonovou vrstvu;

(11) „potenciálem poškozování ozonu“ se 
rozumí číselný údaj uvedený v příloze I a 
II a představující míru vlivu každé 
regulované látky nebo nových látek na 
poškození ozonové vrstvy;

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh 41
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „použitím“ se rozumí použití (17) „použitím“ se rozumí použití 
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regulovaných látek nebo nových látek při 
výrobě nebo údržbě, zvláště při opětovném 
plnění výrobků nebo zařízení nebo v jiných 
procesech;

regulovaných látek nebo nových látek při 
výrobě nebo údržbě, zvláště při opětovném 
plnění výrobků nebo zařízení nebo v jiných 
procesech, kde nejsou použity jako vstupní 
suroviny nebo jako technologická činidla;

Or. en

Odůvodnění

Definice „použití“ nyní zahrnuje vstupní suroviny i technologická činidla. Odporuje to použití 
těchto termínů podle Montrealského protokolu a při hlášení „spotřeby“ podle tohoto 
protokolu by to mohlo způsobit problémy. Původní definice byla zamýšlena tak, že se bude 
uplatňovat u disperzních „použití“.

Pozměňovací návrh 42
Johannes Blokland

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 
odpovídající nově vyrobenému materiálu;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 8.

Navrhovaná definice mění význam regenerace od významu uvedeného v nařízení č. 2037/2000 
a v Montrealském protokolu, což může omezit 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.
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Pozměňovací návrh 43
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) „předzásilkovými aplikacemi“ se 
rozumí jiné úpravy než karanténní 
aplikace, jež se použijí během 21 dní před 
vývozem za účelem splnění požadavků, 
které stanovil vnitrostátní orgán země 
dovozu či vývozu.

(23) „předzásilkovými aplikacemi“ se 
rozumí jiné úpravy než karanténní 
aplikace, jež se použijí během 21 dní před 
vývozem za účelem splnění požadavků, 
které stanovil vnitrostátní orgán země 
dovozu, nebo oficiální požadavky 
stanovené v zemi vývozu před prosincem 
1995.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení ES nemůže být slabší než definice protokolu. Ohledně zemí vývozu omezuje definice 
protokolu předzásilkové aplikace na „stávající“ požadavky (rozhodnutí VII/5 písm. b) 
protokolu), což znamená požadavky existující v době vydání rozhodnutí, tedy v prosinci 1995.

Pozměňovací návrh 44
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „výrobky a zařízeními, jejichž 
použití je závislé na regulovaných 
látkách“ se rozumí výrobky a zařízení, 
které nejsou bez regulovaných látek 
funkční, kromě výrobků a zařízení 
používaných pro výrobu, zpracování, 
znovuzískání, recyklaci, regeneraci nebo 
zneškodňování regulovaných látek.

Or. en



AM\755512CS.doc 17/64 PE416.362v01-00

CS

Odůvodnění

Výrobky a zařízení související s regulovanými látkami by měly být definovány z důvodu 
srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh 45
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

b) vypočtená úroveň jeho výroby 
hydrochlorfluoruhlovodíků v období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a 
v každém následujícím dvanáctiměsíčním 
období nepřesáhne 3 % vypočtené úrovně 
jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků 
v roce 1997;

Or. en

Odůvodnění

Evropská drobná výroba (podléhající přísnému podávání zpráv a monitorování) 
hydrochlorfluoruhlovodíků pro laboratorní a analytická použití bude povolena do 3. prosince 
2019 (v souladu s Montrealským protokolem v pozměněném znění z roku 2007). Avšak 
vypočtená úroveň výroby se musí snížit z maximálních 14 % na maximálně 3 % vypočtené 
úrovně výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997. Jinak bude žádané množství (jehož 
použití je dovoleno podle článku 11) dováženo – pravděpodobně z oblastí, které nemají tak 
přísné právní předpisy zaměřené n ochranu ozonové vrstvy.

Pozměňovací návrh 46
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je zakázáno uvádět na trh a používat 
regulované látky1, které nejsou obsaženy 
ve výrobku, s výjimkou nádoby používané 

1. Je zakázáno uvádět na trh a používat 
regulované látky, s výjimkou odchylek 
uvedených v tomto nařízení.



PE416.362v01-00 18/64 AM\755512CS.doc

CS

pro přepravu nebo skladování této látky.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění je obtížně srozumitelná a obsahuje dvojitý zápor („které nejsou“ a „s výjimkou“). 
Následující články zavádí odchylky od tohoto dvojitého záporu – což bude mít pravděpodobně 
za následek zmatení a odlišné výklady. Odstavec by proto měl být jednoduchým zákazem, 
protože výjimky jsou uvedeny v následujícím textu.

Pozměňovací návrh 47
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvádění na trh výrobků a zařízení 
obsahujících regulované látky nebo 
výrobků a zařízení, jejichž použití nebo 
provoz jsou na těchto látkách závislé, je 
zakázáno, s výjimkou výrobků a zařízení, 
pro které bylo použití regulovaných látek 
povoleno v souladu s článkem 10, čl. 11 
odst. 1, 2 a 4 nebo článkem 13.

Uvádění na trh a použití výrobků a zařízení 
obsahujících regulované látky nebo 
výrobků a zařízení, jejichž použití nebo 
provoz jsou na těchto látkách závislé, je 
zakázáno, s výjimkou výrobků a zařízení, 
pro které bylo použití regulovaných látek 
povoleno v souladu s článkem 10, čl. 11 
odst. 1, 2 a 4 nebo článkem 13.

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo neustálému doplňování výrobků v netěsných zařízeních, měl by být tento 
článek rozšířen na použití (podle definice čl. 3 odst. 17) výrobků a zařízení.
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Pozměňovací návrh 48
Thomas Ulmer

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 pro základní použití pro 
licencovaný vývoz smluvním stranám 
uvedeným v článku 5 Montrealského 
protokolu.

Or. en

Odůvodnění

Současnou výzvou je konečné zastavení výroby freonů pro použití v inhalátorech odměřených 
dávek používaných při léčbě astmatu v zemích, na něž se vztahuje článek 5 (rozvojové země). 
Vzhledem k obtížím se zaváděním náhražek je docela dobře možné, že po roce 2010 budou na 
omezenou dobu zapotřebí vysoce kvalitní lékařské freony. 

Měla by existovat výjimka na výrobu a vývoz freonů pro základní použití při výrobě 
inhalátorů odměřených dávek v zemích, na něž se vztahuje článek 5.

Pozměňovací návrh 49
Satu Hassi

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, kromě úrovní výroby 
stanovených 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 odstranění vstupních surovin 
z definice výroby (čl. 3 odst. 10) neovlivní výrobní kontroly podle čl. 4 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 50
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované látky vyráběné a uváděné 
na trh jako vstupní suroviny lze použít 
pouze k tomuto účelu. Nádoby obsahující 
tyto látky musí být opatřeny zřetelným 
označením, že látku lze použít pouze jako 
vstupní surovinu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výrobky pro vstupní suroviny se obecně zasílají ve velkých množstvích a uplatňují se na ně 
standardní postupy označování. Je nepravděpodobné, že by taková zásilka byla uvedena na 
trh a potřebovala označení. Takový postup označování je nadbytečný.

Pozměňovací návrh 51
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Formu a obsah označení, které se 
použije, může stanovit Komise. 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.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Výrobky pro vstupní suroviny se obecně zasílají ve velkých množstvích a uplatňují se na ně 
standardní postupy označování. Je nepravděpodobné, že by taková zásilka byla uvedena na 
trh a potřebovala označení. Takový postup označování je nadbytečný.

Pozměňovací návrh 52
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované látky vyráběné a uváděné na 
trh jako vstupní suroviny lze použít pouze 
k tomuto účelu. Nádoby obsahující tyto 
látky musí být opatřeny zřetelným 
označením, že látku lze použít pouze jako 
vstupní surovinu.

2. Regulované látky vyráběné a uváděné na 
trh jako vstupní suroviny lze použít pouze 
k tomuto účelu. Nádoby obsahující tyto 
látky musí být opatřeny zřetelným 
označením, že látku lze použít pouze jako 
vstupní surovinu. Příslušným orgánům 
členského státu je nutno ohlásit použití 
veškerých vstupních surovin a množství a 
kvalitu použitých látek. Na základě těchto 
informací musí Komise sledovat celkový 
objem použitých látek v rámci Evropy a 
podrobně o tom informovat 
prostřednictvím internetu.

Or. hu

Odůvodnění

Komise musí sledovat evropský trh s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu.

Pozměňovací návrh 53
Satu Hassi

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
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Každoroční přezkum odchylek
Komise každoročně přezkoumá odchylky 
a výjimky a odstraní odchylky a výjimky 
u konkrétních použití, kde existují 
technicky a ekonomicky reálné 
alternativy.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 25 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V tomto nařízení nejsou pro odchylky stanoveny lhůty – a v mnoha případech ani podmínky 
přezkumu/odstranění. Některé odchylky nebyly aktualizovány podle stávajících znalostí o 
reálných alternativách, například existují reálné alternativy pro některá použití uvedená 
v přílohách III (technologická činidla) a VI (halony). Nařízení by mělo stanovit pravidelný 
postup, který bude mít za cíl omezení a odstranění odchylek v případech, kdy existují reálné 
alternativy.

Pozměňovací návrh 54
Satu Hassi

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, kromě úrovní výroby 
stanovených 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 odstranění technologických 
činidel z definice výroby (čl. 3 odst. 10) neovlivní výrobní kontroly podle čl. 4 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 55
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulované látky vyráběné a uváděné na 
trh jako technologická činidla lze použít 
pouze k tomuto účelu.

3. Regulované látky vyráběné a uváděné na 
trh jako technologická činidla lze použít 
pouze k tomuto účelu.

Nádoby obsahující tyto látky musí být 
opatřeny zřetelným označením, že látku 
lze použít pouze jako technologické 
činidlo. Formu a obsah označení, které se 
použije, může stanovit Komise. 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.

Or. en

Odůvodnění

Riziko, že látky, které poškozují ozonovou vrstvu a jsou vyrobeny jako vstupní suroviny 
(článek 7), budou použity pro jiné účely se týká rovněž laboratorního a analytického použití 
(článek 10) a použití jako technologických činidel (článek 8). Je proto logické, aby se tyto 
požadavky na označování týkaly rovněž laboratorního a analytického použití a použití jako 
technologických činidel, a mělo by tak dojít ke zlepšení prevence nelegálního obchodu.

Pozměňovací návrh 56
Johannes Blokland

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 

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 
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použít, a úrovně emisí. použít ke kompenzaci či spotřebě 
(v souladu s definicemi v Montrealském 
protokolu) a úrovně emisí.

Maximální množství regulovaných látek, 
které mohou být použita jako 
technologická činidla v rámci 
Společenství, nesmí překročit 1 083 
metrických tun ročně.
Maximální množství regulovaných látek, 
které mohou být emitovány při použití 
jako technologická činidla v rámci 
Společenství, nesmí překročit 17 
metrických tun ročně.

S ohledem na nové informace nebo 
technický rozvoj Komise může změnit 
přílohu III uvedenou v čl. 2 bodě 8. 

S ohledem na nové informace nebo 
technický rozvoj Komise může změnit 
přílohu III uvedenou v čl. 2 bodě 8. 

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 25 odst. 3.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 25 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 12.

Definice technologických činidel uvedená v rozhodnutí X/14 Montrealského protokolu 
umožňuje oznamování údajů a kontrolu v souvislosti s „kompenzací“ či „spotřebou“.

V tomto článku by měly být rovněž zmíněny limity EU pro technologická činidla odpovídající 
rozhodnutím smluvních stran Montrealského protokolu.

Pozměňovací návrh 57
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na nové informace nebo 
technický rozvoj Komise může změnit 

S ohledem na nové informace nebo 
technický rozvoj Komise změní přílohu III 
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přílohu III uvedenou v čl. 2 bodě 8. uvedenou v čl. 3 odst. 8. 

Or. en

Odůvodnění

Tento text je křížovým odkazem, což se jeví jako špatné. Seznam technologických činidel 
uvedený v příloze III je z technického hlediska místy zastaralý a je třeba ho aktualizovat –
zahrnuje některá použití, pro která již skupina pro technická a ekonomická hodnocení v rámci 
Montrealského protokolu nalezla alternativy bez látek, které poškozují ozonovou vrstvu.

Pozměňovací návrh 58
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 5 lze regulované látky 
uvést na trh za účelem zneškodnění ve 
Společenství v souladu s požadavky na 
zneškodňování stanovenými v čl. 22 
odst. 1.

Odchylně od článku 5 lze regulované látky 
a výrobky a zařízení, které tyto látky 
obsahují, uvést na trh za účelem 
zneškodnění ve Společenství v souladu 
s požadavky na zneškodňování 
stanovenými v čl. 22 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Odchylka uvedená v článku 9 by se měla rovněž vztahovat na zneškodňování výrobků a 
zařízení, které obsahují regulované látky.

Pozměňovací návrh 59
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulované látky vyráběné nebo 
uváděné na trh pro základní laboratorní a 

3. Regulované látky vyráběné nebo 
uváděné na trh pro základní laboratorní a 
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analytická použití lze použít pouze 
k tomuto účelu.

analytická použití lze použít pouze 
k tomuto účelu, nebo pro zneškodňování 
v rámci Společenství, které je v souladu 
s požadavky na zneškodňování uvedené 
v čl. 22 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Článek v původním znění může bránit zneškodňování těchto látek.

Pozměňovací návrh 60
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nádoby obsahující tyto látky musí být 
opatřeny zřetelným označením, že látku 
lze použít pouze pro základní laboratorní 
a analytická použití. Formu a obsah 
označení, které se použije, může stanovit 
Komise. 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.

Or. en

Odůvodnění

Riziko, že látky, které poškozují ozonovou vrstvu a jsou vyrobeny jako vstupní suroviny (čl. 7 
odst. 2), budou použity pro jiné účely se týká rovněž laboratorního a analytického použití. Je 
proto logické, aby se tyto požadavky na označování týkaly rovněž laboratorního a 
analytického použití, čímž by mělo dojít ke zlepšení prevence nezákonného obchodu.
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Pozměňovací návrh 61
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každá osoba, která používá jiné 
regulované látky než 
hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní 
laboratorní a analytická použití, se 
zaregistruje u Komise, přičemž uvede 
používanou látku, účel, předpokládanou 
roční spotřebu a dodavatele těchto látek a 
v případě změn uvedené informace 
aktualizuje.

4. Každá osoba, která používá jiné 
regulované látky než 
hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní 
laboratorní a analytická použití, se 
zaregistruje u Komise, přičemž uvede 
používanou látku, účel, předpokládanou 
roční spotřebu a dodavatele těchto látek a 
v případě změn uvedené informace 
aktualizuje. Příslušným orgánům 
členského státu je nutno ohlásit použití 
veškerých vstupních surovin a množství a 
kvalitu použitých látek. Na základě těchto 
informací musí Komise sledovat celkový 
objem použitých látek v rámci Evropy a 
podrobně o tom informovat 
prostřednictvím internetu.

Or. hu

Odůvodnění

Komise musí sledovat evropský trh s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu.

Pozměňovací návrh 62
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každá osoba, která používá jiné 
regulované látky než 
hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní 
laboratorní a analytická použití, se 
zaregistruje u Komise, přičemž uvede 
používanou látku, účel, předpokládanou 
roční spotřebu a dodavatele těchto látek a 

4. Každá instituce, která používá jiné 
regulované látky než 
hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní 
laboratorní a analytická použití, se 
zaregistruje u Komise, přičemž uvede 
používanou látku, účel, předpokládanou 
roční spotřebu a dodavatele těchto látek a 
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v případě změn uvedené informace 
aktualizuje.

v případě změn uvedené informace 
aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli odstranění nepřiměřené administrativní zátěže je namísto osob, jež používají látky, 
které poškozují ozonovou vrstvu, pro laboratorní a analytické účely, vhodnější registrovat 
podniky, které tyto látky používají uvedeným způsobem.

Pozměňovací návrh 63
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do data uvedeného v oznámení 
vydaném Komisí ohlásí výrobci a dovozci, 
kteří zajišťují dodávky osobám uvedeným 
v odstavci 4 nebo používají regulované 
látky pro vlastní spotřebu, Komisi na 
období uvedené v daném oznámení 
předpokládanou potřebu požadovaných 
regulovaných látek a určí jejich povahu a 
množství.

5. Do data uvedeného v oznámení 
vydaném Komisí ohlásí výrobci a dovozci, 
kteří zajišťují dodávky institucím
uvedeným v odstavci 4 nebo používají 
regulované látky pro vlastní spotřebu, 
Komisi na období uvedené v daném 
oznámení předpokládanou potřebu 
požadovaných regulovaných látek a určí 
jejich povahu a množství.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli odstranění nepřiměřené administrativní zátěže je namísto osob, jež používají látky, 
které poškozují ozonovou vrstvu, pro laboratorní a analytické účely, vhodnější registrovat 
podniky, které tyto látky používají uvedeným způsobem.
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Pozměňovací návrh 64
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkové ročně povolené množství v rámci 
licencí nesmí překročit 130 % průměru 
vypočtené úrovně regulovaných látek, 
které výrobci nebo dovozci uvedli na trh 
nebo použili pro vlastní potřebu pro 
základní laboratorní a analytická použití 
v letech 2005 až 2008.

Celkové ročně povolené množství v rámci 
licencí nesmí překročit 100 % průměru 
vypočtené úrovně regulovaných látek, 
které výrobci nebo dovozci uvedli na trh 
nebo použili pro vlastní potřebu pro 
základní laboratorní a analytická použití 
v letech 2005 až 2008.

Or. en

Odůvodnění

Důvodem je omezení ve výši 130 %.

Pozměňovací návrh 65
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise určí podnikům minimální úrovně 
pro přidělování na základě licencí 
udělených pro laboratorní a analytická 
použití v období 2005–2007.

Or. en

Odůvodnění

Podniky získávají „výjimečné“ licence pro základní použití a ve většině případů se 
nevyžaduje použití licence, protože se nevyžadují laboratorní analýzy. Tento návrh by měl 
trestat ty podniky, které své licence nepoužívaly v období 2005–2008.

Doporučuje se stanovení minimální úrovně pro přidělování, aby se zajistilo, že výrobci a 
dovozci budou moci i nadále nabízet/používat přiměřená množství, která umožní snadné 
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zásobování oprávněných uživatelů.

Pozměňovací návrh 66
Johannes Blokland

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 
na stejném místě, kde je používaná 
znovuzískaná látka.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 13.

Z důvodu soudržnosti by měly být doplněny reverzní systémy klimatizace a tepelných 
čerpadel, neboť tomu tak je i ve stávajícím nařízení ES č. 2037/2000.

Aby bylo možné předcházet nezákonnému obchodu, je nezbytná možnost sledování pohybu 
látek. Proto je nutné, aby tyto látky byly recyklovány i opětovně používány na stejném místě. 
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Pozměňovací návrh 67
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, pokud byly 
znovuzískány z jakéhokoliv takového
zařízení dotčeného podniku v Evropské 
unii pro použití v jakémkoliv takovém 
zařízení stejného podniku v Evropské 
unii. Záznamy závodu poskytnou právní 
důkaz, pokud se týká původu a 
opětovného použití těchto recyklovaných 
látek.

Or. en

Odůvodnění

Je klíčové objasnit, že podniky, které recyklují hydrochlorfluoruhlovodíky z jednoho ze svých 
závodů v EU, budou schopny používat tyto recyklované látky v kterémkoliv svém chladicím 
zařízení v EU.

Pozměňovací návrh 68
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 %].

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 %]. 
Příslušným orgánům členského státu je 
nutno hlásit použití veškerého 
methybromidu. Na základě těchto 
informací musí Komise sledovat celkový 
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objem použitých látek v rámci Evropy a 
podrobně o tom informovat 
prostřednictvím internetu.

Or. hu

Odůvodnění

Komise musí sledovat evropský trh s methylbromidem, který poškozuje ozonovou vrstvu.

Pozměňovací návrh 69
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 lze halony 
uvádět na trh a používat pro kritická 
použití uvedená v příloze VI.

1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 lze 
znovuzískané, recyklované a 
regenerované halony uvádět na trh a 
používat pro kritická použití uvedená 
v příloze VI za podmínky, že tyto halony 
pocházejí výlučně z registrovaných 
halonových bank jednotlivých států.

Or. en

Odůvodnění

Uvádění na trh by se mělo zaměřovat na znovuzískané, recyklované a regenerované halony, 
protože se tyto látky již nevyrábějí. V souladu se stávajícími předpisy by měl být dovoz halonů 
povolen pouze z registrovaných halonových bank jednotlivých států, nebo prostřednictvím 
těchto bank. Výhodou výše uvedeného je budoucí snazší určení a reakce na možnou 
regionální nerovnováhu v dostupnosti halonů a vyhnutí se budoucí výrobě nových halonů. To 
odpovídá duchu Montrealského protokolu.
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Pozměňovací návrh 70
Simon Busuttil

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

2. Každý rok Komise přezkoumá kritická 
použití vyjmenovaná v příloze VI a přijme 
změny a vymezením konečných termínů 
stanoví lhůty pro jejich zastavení,
s ohledem na dostupnost technicky a 
ekonomicky reálných alternativ nebo 
technologií, které by byly přijatelné z 
hlediska životního prostředí a zdraví, a to 
zejména v případě odvětví, která mají 
přísné požadavky v oblasti bezpečnosti a 
technické výkonnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zohledněna musí být odvětví, například letecký průmysl, která musí splňovat přísné 
požadavky v oblasti bezpečnosti a technické výkonnosti. Jakákoliv revize by měla zohledňovat 
dostupnost náhražek, jež splňují normy stanovené v těchto požadavcích. 

Pozměňovací návrh 71
Martin Callanan

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
1. Odchylně od článků 4 a 5 lze 
regulované látky vyrábět pro základní 
použití pro licencovaný vývoz smluvním 
stranám, na jejichž činnost se vztahuje 
článek 5 Montrealského protokolu.

Or. en
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Odůvodnění

Současnou výzvou je konečné zastavení výroby freonů pro použití v inhalátorech odměřených 
dávek používaných při léčbě astmatu v zemích, na něž se vztahuje článek 5 (rozvojové země). 
Vzhledem k obtížím se zaváděním náhražek je docela dobře možné, že po roce 2010 budou na 
omezenou dobu zapotřebí vysoce kvalitní lékařské freony. Měla by existovat výjimka na 
výrobu a vývoz freonů pro základní použití při výrobě inhalátorů odměřených dávek v zemích, 
na něž se vztahuje článek 5.

Pozměňovací návrh 72
Satu Hassi

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, jež obsahují tyto látky, 
nebo dovoz výrobků a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na těchto látkách 
závislé, je s výjimkou dovozu pro osobní 
účely 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.  Rovněž byl odstraněn dvojitý zápor 
(„nejsou obsaženy“ a „jiných než“).

Pozměňovací návrh 73
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) regulovaných látek, které jsou určeny ke c) regulovaných látek, které jsou určeny ke 
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zneškodnění; zneškodnění nebo opětovné analýze a 
zneškodnění;

Or. en

Odůvodnění

Příležitostně si regulované látky, které jsou mimo specifikace, vyžadují opětovný dovoz pro 
opětovnou analýzu a následné zneškodnění.

Pozměňovací návrh 74
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) kontrolovaných látek v souvislosti 
s aktivním zušlechťovacím stykem, pouze 
pokud mají být regulované látky 
používány na celním území Společenství 
na základě podmíněného systému 
uvedeného v čl. 114 odst. 2 písm. a) 
nařízení (EHS) č. 2913/92 a za podmínky, 
že kompenzační výrobky budou zpětně 
vyvezeny do státu, ve kterém výroba, 
spotřeba a dovoz dotčených regulovaných 
látek nejsou zakázány. Schválení vydá 
příslušný orgán toho členského státu, kde 
má dojít k aktivnímu zušlechťovacímu 
styku.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění aktivního zušlechťovacího styku pro hydrochlorfluoruhlovodíky nemá žádný 
přínos v oblasti ochrany životního prostředí a brání zákonným obchodním praktikám. 
V současné době některé společnosti (nikoliv výrobci) dovážejí hydrochlorfluoruhlovodíky pro 
přebalení do malých soudků a ocelových lahví, a pak je vyvážejí různým smluvním stranám 
uvedeným v článku 5. Tyto praktiky umožňují dodávat malá množství různých chladicích látek 
efektivně z hlediska nákladů a podporují aktivní zušlechťovací styk na území EU. V rámci 
nařízení č. 2037/2000 funguje uvedený postup pro tuto činnost velmi efektivně.
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Pozměňovací návrh 75
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovoz podle odstavce 2, s výjimkou 
dovozu za účelem dočasného uskladnění 
podle nařízení (ES) č. 450/2008, včetně 
překládky, či za účelem tranzitu přes 
Společenství, podléhá předložení dovozní 
licence. Tyto licence uděluje Komise po 
ověření, že byly dodrženy články 16 a 20.

3. Dovoz podle odstavce 2, dovoz za 
účelem dočasného uskladnění podle 
nařízení (ES) č. 450/2008, překládky, 
tranzitu přes Společenství nebo podobné 
činnosti podléhají předložení licence.

Or. en

Odůvodnění

Uvedené výjimky za účelem „dočasného uskladnění“, „překládky“ a „tranzitu“ umožní 
případný nelegální obchod. O těchto výrobcích nebudou vedeny záznamy a nebudou po
vstupu na území ES sledovatelné, takže bude velmi obtížné monitorovat, zdali byly umístěny 
na trh Společenství. Aby se předešlo zneužití a bylo umožněno příslušné monitorování, měly 
by se v těchto případech vydávat licence. Očekává se, že počet transakcí nebude velký, takže 
by neměl způsobit významný objem dodatečné práce.

Pozměňovací návrh 76
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovoz podle odstavce 2, s výjimkou 
dovozu za účelem dočasného uskladnění 
podle nařízení (ES) č. 450/2008, včetně 
překládky, či za účelem tranzitu přes 
Společenství, podléhá předložení dovozní 
licence. Tyto licence uděluje Komise po 
ověření, že byly dodrženy články 16 a 20.

3. Dovoz podle odstavce 2, s výjimkou 
dovozu za účelem dočasného uskladnění 
podle nařízení (ES) č. 450/2008, které 
nebude trvat déle než 30 dnů, včetně 
překládky, či za účelem tranzitu přes 
Společenství, podléhá předložení dovozní 
licence. Tyto licence uděluje Komise po 
ověření, že byly dodrženy články 16 a 20.
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Or. en

Odůvodnění

Dočasné uskladnění by mělo trvat skutečně omezenou dobu. Proto je navrhováno jeho 
omezení v délce 30 dnů.

Pozměňovací návrh 77
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Propuštění regulovaných látek 
dovezených ze třetích zemí do oběhu ve 
Společenství podléhá množstevním 
limitům. Komise stanoví tyto limity a 
přidělí kvóty podnikům na období od 
1. ledna do 31. prosince 2010 a na každé 
následující období dvanácti měsíců 
postupem podle čl. 25 odst. 2.

1. Propuštění regulovaných látek 
dovezených ze třetích zemí do oběhu ve 
Společenství podléhá množstevním 
limitům. Tyto požadavky se rovněž uplatní 
na výrobky nebo zařízení, jež obsahují 
látky, které poškozují ozonovou vrstvu, 
nebo výrobky či zařízení, jejichž použití 
nebo provoz jsou na těchto látkách 
závislé. Komise stanoví tyto limity a přidělí 
kvóty podnikům na období od 1. ledna do 
31. prosince 2010 a na každé následující 
období dvanácti měsíců postupem podle 
čl. 25 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby se způsobilost omezovat objem dovozu týkala výrobků nebo zařízení, jež 
obsahují látky, které poškozují ozonovou vrstvu, nebo výrobků či zařízení, jejichž použití nebo 
provoz jsou na těchto látkách závislé, protože jinak budou tyto výrobky dováženy bez 
jakýchkoliv omezení, což naruší úsilí o omezení používání výrobku, jejichž použití nebo 
provoz jsou na těchto látkách závislé.
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Pozměňovací návrh 78
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) methylbromid pro kterékoli z těchto 
použití: 

vypouští se

i) naléhavý případ podle čl. 12 odst. 5, 
ii) do 31. prosince 2014 a s výhradou 
množstevních limitů pro uvádění na trh 
stanovených v čl. 12 odst. 2 pro 
karanténní a předzásilkové aplikace;

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na vypuštění článku 12 by měla být vypuštěna i tato část. 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. Podle hodnocení 
Montrealského protokolu provedeného v roce 2004 existují dostatečné alternativy, i pokud jde 
o karanténní a předzásilkové účely.

Pozměňovací návrh 79
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) methylbromid pro kterékoli z těchto 
použití:

b) methylbromid pro použití v naléhavém 
případě podle článku 12, 

i) naléhavý případ podle čl. 12 odst. 5,

ii) do 31. prosince 2014 a s výhradou 
množstevních limitů pro uvádění na trh 
stanovených v čl. 12 odst. 2 pro 
karanténní a předzásilkové aplikace;

Or. en
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Odůvodnění

Výsledky za použití methylbromidu jsou v porovnání s jeho alternativami rychlejší a je 
rozumné umožnit jeho použití v naléhavých případech za podmínek uvedených v čl. 12 odst. 5 
návrhu Komise. Kromě toho je návrh Komise přísnější než požadavky v Montrealském 
protokolu v pozměněném znění (článek 2H: Methylbromid).

Pozměňovací návrh 80
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

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 vývoz 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, jež obsahují tyto látky, 
nebo vývoz výrobků a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na těchto látkách
závislé, ze Společenství je s výjimkou 
vývozu pro osobní účely zakázán.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat výjimka na výrobu a vývoz freonů pro základní použití při výrobě 
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inhalátorů odměřených dávek v zemích, na něž se vztahuje článek 5. Teprve nyní dochází 
v rozvinutých zemích k dokončení přechodu na alternativní látky. Vzhledem k obtížím se 
zaváděním náhražek je možné, že po roce 2010 budou na omezenou dobu zapotřebí vysoce 
kvalitní lékařské freony. Avšak návrh Komise zakazuje výrobu a vývoz bez vhodných výjimek. 

Pozměňovací návrh 82
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat výjimka na výrobu a vývoz freonů pro základní použití při výrobě 
inhalátorů odměřených dávek v zemích, na něž se vztahuje článek 5. Teprve nyní dochází 
v rozvinutých zemích k dokončení přechodu na alternativní látky. Vzhledem k obtížím se 
zaváděním náhražek je docela dobře možné, že po roce 2010 budou na omezenou dobu 
zapotřebí vysoce kvalitní lékařské freony. Avšak návrh Komise zakazuje výrobu a vývoz bez 
vhodných výjimek.

Pozměňovací návrh 83
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) popisu a kódu KN, jak jsou uvedeny
v příloze IV;

ii) popisu a kódu kombinované 
nomenklatury (KN), jak jsou uvedeny
v příloze IV;

Or. en
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Odůvodnění

Z důvodu srozumitelnosti musí být použitá zkratka rozepsána.

Pozměňovací návrh 84
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě dovozu či vývozu výrobků a 
zařízení obsahujících halony nebo 
hydrochlorfluoruhlovodíky nebo výrobků 
a zařízení, jejichž použití nebo provoz jsou 
na halonech nebo 
hydrochlorfluoruhlovodících závislé:

d) v případě dovozu či vývozu výrobků a 
zařízení obsahujících regulované látky
nebo výrobků a zařízení, jejichž použití 
nebo provoz jsou na regulovaných látkách
závislé:

i) typ a povahu zařízení; i) typ a povahu zařízení;

ii) u počitatelných položek počet jednotek 
a množství regulovaných látek na jednotku 
v metrických kilogramech;

ii) u počitatelných položek počet jednotek 
a množství regulovaných látek na jednotku 
v metrických kilogramech;

iii) u nepočitatelných položek celkové čisté 
množství v metrických kilogramech;

iii) u nepočitatelných položek celkové čisté 
množství v metrických kilogramech;

iv) celkové množství halonů nebo 
obsažených hydrochlorfluoruhlovodíků 
v metrických kilogramech;

iv) typ a celkové množství všech 
regulovaných látek;

v) zemi nebo země konečného určení 
výrobků a zařízení;

v) zemi nebo země konečného určení 
výrobků a zařízení;

vi) údajem o tom, zda je regulovaná látka 
nově vyrobená, regenerovaná nebo je 
odpadním materiálem;

vi) údajem o tom, zda je regulovaná látka 
nově vyrobená, regenerovaná nebo je 
odpadním materiálem;

vii) u výrobků a zařízení obsahujících 
halony nebo výrobků a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na halonech 
závislé, prohlášení, že halon se vyvážejí 
pro konkrétní kritické použití uvedené 
v příloze VI;

vii) u výrobků a zařízení obsahujících 
halony nebo výrobků a zařízení, jejichž 
použití nebo provoz jsou na halonech 
závislé, prohlášení, že halon se vyvážejí 
pro konkrétní kritické použití uvedené 
v příloze VI;

viii) u výrobků a zařízení obsahujících 
hydrochlorfluoruhlovodíky nebo výrobků a 
zařízení, jejichž použití a provoz jsou na 
hydrochlorfluoruhlovodících závislé, odkaz 
na povolení Komise uvedené v čl. 17 

viii) u výrobků a zařízení obsahujících 
hydrochlorfluoruhlovodíky nebo výrobků a 
zařízení, jejichž použití a provoz jsou na 
hydrochlorfluoruhlovodících závislé, odkaz 
na povolení Komise uvedené v čl. 17 
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odst. 3; odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

V některých případech se vývoz výrobků nebo zařízení týká jiných typů látek, které poškozují 
ozonovou vrstvu, než jsou halony a hydrochlorfluoruhlovodíky, a v textu by to mělo být 
zohledněno.

Pozměňovací návrh 85
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. d – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) údajem o tom, zda je regulovaná látka 
nově vyrobená, regenerovaná nebo je 
odpadním materiálem;

vi) údajem o tom, zda je regulovaná látka 
nově vyrobená, regenerovaná, recyklovaná
nebo je odpadním materiálem;

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu úplnosti, zařízení obsahující halony či hydrochlorfluoruhlovodíky nebo zařízení, 
jejichž použití a provoz jsou na halonech nebo hydrochlorfluoruhlovodících závislá, mohou 
zpracovávat nově vyrobené, znovuzískané nebo recyklované složky, zatímco obsahují-li 
odpadovou složku, jsou podle článku 22 určena ke zneškodnění.

Pozměňovací návrh 86
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout dodatečná opatření 
pro dohled nad regulovanými látkami nebo 
novými látkami a výrobky a zařízeními 
obsahujícími regulované látky, nebo 

Komise může jako doplnění opatření 
požadovaných podle doporučení 
č. 2001/331/ES nebo uvedených v článku 
18 tohoto nařízení přijmout dodatečná 
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výrobky a zařízeními, jejichž použití a 
provoz jsou na těchto látkách závislé, jež 
jsou v dočasném uskladnění, včetně 
překládky, v tranzitu přes Společenství a 
zpětně vyvezené z celního území 
Společenství, jakož i dodatečná opatření 
pro související regulaci, a to na základě 
posouzení případných rizik nezákonného 
obchodu v souvislosti s uvedeným 
pohybem zboží, přičemž přihlédne k socio-
ekonomickým dopadům těchto opatření. 

opatření pro dohled nad regulovanými 
látkami nebo novými látkami a výrobky a 
zařízeními obsahujícími regulované látky, 
nebo výrobky a zařízeními, jejichž použití 
a provoz jsou na těchto látkách závislé, jež 
jsou v dočasném uskladnění, včetně 
překládky, v tranzitu přes Společenství a 
zpětně vyvezené z celního území 
Společenství, jakož i dodatečná opatření 
pro související regulaci, a to na základě 
posouzení případných rizik nezákonného 
obchodu v souvislosti s uvedeným 
pohybem zboží, přičemž přihlédne k socio-
ekonomickým dopadům těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu srozumitelnosti – nejprve je třeba objasnit hlavní opatření, a teprve potom mohou 
být uvedena dodatečná opatření.

Pozměňovací návrh 87
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout dodatečná opatření 
pro dohled nad regulovanými látkami nebo 
novými látkami a výrobky a zařízeními 
obsahujícími regulované látky, nebo 
výrobky a zařízeními, jejichž použití a 
provoz jsou na těchto látkách závislé, jež 
jsou v dočasném uskladnění, včetně 
překládky, v tranzitu přes Společenství a 
zpětně vyvezené z celního území 
Společenství, jakož i dodatečná opatření 
pro související regulaci, a to na základě 
posouzení případných rizik nezákonného 
obchodu v souvislosti s uvedeným 
pohybem zboží, přičemž přihlédne k socio-
ekonomickým dopadům těchto opatření. 

Komise může přijmout dodatečná opatření 
pro dohled nad regulovanými látkami nebo 
novými látkami a výrobky a zařízeními 
obsahujícími regulované látky, nebo 
výrobky a zařízeními, jejichž použití a 
provoz jsou na těchto látkách závislé, 
včetně těch, jež jsou v dočasném 
uskladnění, v překládce, v tranzitu přes 
Společenství a zpětně vyvezené z celního 
území Společenství nebo se s nimi 
nakládá jiným způsobem, jakož i 
dodatečná opatření pro související regulaci, 
a to na základě posouzení případných rizik 
nezákonného obchodu v souvislosti 
s uvedeným pohybem zboží, přičemž 
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přihlédne k přínosům v oblasti ochrany 
životního prostředí a socio-ekonomickým 
dopadům těchto opatření a existenci 
reálných alternativ.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby byl rozsah působnosti určen šířeji, neboť tak bude možné řešit problémy, jež se 
liší od konkrétních situací uvedených v návrhu Komise.  Kromě toho je nezbytné vzít v úvahu 
přínosy v oblasti životního prostředí (pro ozon, klima atd.) a reálnost alternativ. 

Pozměňovací návrh 88
Satu Hassi

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zpřístupní seznam výrobků a 
zařízení, jež by mohly obsahovat 
regulované látky, nebo výrobků a zařízení, 
jejichž použití nebo provoz by na těchto 
látkách mohly záviset, a kódů KN pro 
celní orgány členských států.

Jako pokyny pro celní orgány členských 
států Komise zpřístupní: 

a) seznam výrobků a zařízení, jež by 
mohly obsahovat regulované látky, nebo 
výrobků a zařízení, jejichž použití nebo 
provoz by na těchto látkách mohly záviset,

b) seznam látek, výrobků, zařízení a 
použití, které jsou podle tohoto nařízení 
zakázány a týkají se podmínek nebo 
požadavků, a 
c) seznam látek, výrobků a zařízení, které 
tímto nařízením zakázány nejsou. 
Ve všech seznamech budou uvedeny 
příslušné kódy kombinované 
nomenklatury.

Or. en
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Odůvodnění

Seznam položek, které „mohou“ obsahovat látky, které poškozují ozonovou vrstvu, je zčásti 
užitečný, ale celní úředníci potřebují větší srozumitelnost, aby mohli pracovat efektivně –
potřebují seznam látek a položek, jež jsou povoleny/schváleny (a souvisejících požadavků, 
například licencí), a seznam látek/položek, které povoleny nejsou.

Pozměňovací návrh 89
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zpřístupní seznam výrobků a 
zařízení, jež by mohly obsahovat 
regulované látky, nebo výrobků a zařízení, 
jejichž použití nebo provoz by na těchto 
látkách mohly záviset, a kódů KN pro celní 
orgány členských států.

Do 1. ledna 2010 Komise zpřístupní 
seznam výrobků a zařízení, jež by mohly 
obsahovat regulované látky, nebo výrobků 
a zařízení, jejichž použití nebo provoz by 
na těchto látkách mohly záviset, a kódů 
KN pro celní orgány členských států.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2010. Aby bylo možné je uplatňovat, potřebují celní 
orgány členských států tento seznam.

Pozměňovací návrh 90
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované látky obsažené v chladicích 
zařízeních, v klimatizačních zařízeních 
a v tepelných čerpadlech, zařízeních 
s obsahem rozpouštědel, nebo systémech 
protipožární ochrany a v hasicích 
přístrojích jsou během obsluhy a údržby 
zařízení nebo před demontáží nebo 

1. Regulované látky (včetně pěnicích 
činidel v pěně) obsažené v chladicích 
zařízeních, v klimatizačních zařízeních 
a v tepelných čerpadlech, zařízeních 
s obsahem rozpouštědel, nebo systémech 
protipožární ochrany a v hasicích 
přístrojích jsou během obsluhy a údržby 
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likvidací zařízení znovuzískávány za 
účelem zneškodnění pomocí technologií 
schválených smluvními stranami 
uvedenými v příloze VII nebo jsou 
znovuzískávány za účelem recyklace nebo 
regenerace. 

zařízení nebo před demontáží nebo 
likvidací zařízení znovuzískávány za 
účelem zneškodnění pomocí technologií 
schválených smluvními stranami 
uvedenými v příloze VII. Kontrolované 
látky, které jsou podle tohoto nařízení 
povoleny pro základní nebo kritická 
použití, mohou být recyklovány nebo 
znovuzískávány; všechny ostatní 
kontrolované látky se zničí.
Komise vytvoří přílohu nařízení, která 
bude obsahovat normy výkonu stanovující 
úroveň znovuzískaných látek, které 
poškozují ozonovou vrstvu, ve všech 
kategoriích výrobků a zařízení a 
monitorovací normy odrážející osvědčené 
postupy v oblasti ochrany životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Pěna v chladničkách často obsahuje více látek, které poškozují ozonovou vrstvu, než samotná 
chladicí látka. Podle nařízení č. 2037/2000 se předpokládá, že budou hospodářské subjekty 
znovuzískávat látky, které poškozují ozonovou vrstvu (pěnicí činidla) z pěny, ale některé 
členské státy tento požadavek dosud neuplatňují. Tuto záležitost je třeba přednést jasně jako 
požadavek. Recyklace a regenerace použitých látek, které poškozují ozonovou vrstvu, by měla 
být povolena v případech, kdy se tyto látky používají povoleným způsobem (tj. základní a 
kritická použití schválená podle tohoto nařízení). Cílem tohoto nařízení je odstranit použití 
látek, které poškozují ozonovou vrstvu, jež nepatří mezi základní. Přestože se podle nařízení 
č. 2037/2000 vyžaduje znovuzískávání látek, které poškozují ozonovou vrstvu, je v některých 
zařízeních (tj. v některých zařízeních pro recyklaci chladniček) úroveň znovuzískávání 
nepřijatelně nízká a v rámci ES existují mezi výkonem těchto zařízením velké, technicky 
neodůvodnitelné rozdíly. Je třeba, aby se prostřednictvím norem výkonu určil procentní podíl 
látek, které poškozují ozonovou vrstvu, jež mají být znovuzískány z různých typů výrobků a 
zařízení, a rovněž minimální normy technického monitorování. 
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Pozměňovací návrh 91
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované látky obsažené v chladicích 
zařízeních, v klimatizačních zařízeních 
a v tepelných čerpadlech, zařízeních 
s obsahem rozpouštědel, nebo systémech 
protipožární ochrany a v hasicích 
přístrojích jsou během obsluhy a údržby 
zařízení nebo před demontáží nebo 
likvidací zařízení znovuzískávány za 
účelem zneškodnění pomocí technologií 
schválených smluvními stranami 
uvedenými v příloze VII nebo jsou 
znovuzískávány za účelem recyklace nebo 
regenerace. 

1. Regulované látky obsažené v chladicích 
zařízeních, v klimatizačních zařízeních 
a v tepelných čerpadlech, zařízeních 
s obsahem rozpouštědel, nebo systémech 
protipožární ochrany a v hasicích 
přístrojích všech uživatelů, včetně 
domácností, jsou během obsluhy a údržby 
zařízení nebo před demontáží nebo 
likvidací zařízení znovuzískávány za 
účelem zneškodnění pomocí technologií 
schválených smluvními stranami 
uvedenými v příloze VII nebo jsou 
znovuzískávány za účelem recyklace nebo 
regenerace.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu vyjasnění se dodává, že se ustanovení týká rovněž zařízení domácností.

Pozměňovací návrh 92
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hydrochlorfluoruhlovodíky obsažené 
v nádobách používaných pro přepravu 
nebo skladování těchto látek, které byly 
umístěny na trh a které již nebudou 
použity, budou znovuzískány. 
Hydrochlorfluoruhlovodíky mnohu být 
vyvezeny v souladu s články 17 a 18, nebo 
zneškodněny za použití technologií 
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uvedených v pododstavci 1. 

Or. en

Odůvodnění

V čl. 15 odst. 1 je stanoveno, že „výrobky“ zahrnují nádoby používané pro přepravu nebo 
skladování těchto látek. Návrh čl. 22 odst. 3 by měl zabránit návratu 
hydrochlorfluoruhlovodíků obsažených v nádobách na vývozní trh. Vývoz nových nebo 
regenerovaných hydrochlorfluoruhlovodíků je povolen podle čl. 17 odst. 2 písm. g) a je 
důležité poskytovat pobídky pro návrat nádob, které již byly umístěny na trh.

Pozměňovací návrh 93
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hydrochlorfluoruhlovodíky obsažené 
v nádobách používaných pro přepravu 
nebo skladování těchto látek, které byly 
umístěny na trh a které již nebudou 
použity, budou znovuzískány. 
Hydrochlorfluoruhlovodíky mnohu být 
vyvezeny v souladu s články 17 a 18, nebo 
zneškodněny za použití technologií 
uvedených v pododstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

V čl. 15 odst. 1 je stanoveno, že „výrobky“ zahrnují nádoby používané pro přepravu nebo 
skladování těchto látek. Návrh čl. 22 odst. 3 by měl zabránit návratu 
hydrochlorfluoruhlovodíků obsažených v nádobách na vývozní trh. Vývoz nových nebo 
regenerovaných hydrochlorfluoruhlovodíků je povolen podle čl. 17 odst. 2 písm. g) a je 
důležité poskytovat pobídky pro návrat nádob, které již byly umístěny na trh.
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Pozměňovací návrh 94
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví v příloze tohoto nařízení 
seznam výrobků a zařízení, u nichž bude 
technicky a ekonomické reálné 
znovuzískání nebo zneškodnění bez 
předchozího znovuzískání, a případně 
upřesní, jaké technologie mají být použity. 

Do 1. ledna 2011 Komise stanoví v příloze 
tohoto nařízení seznam výrobků a zařízení, 
u nichž bude technicky a ekonomické 
reálné znovuzískání nebo zneškodnění bez 
předchozího znovuzískání, a případně 
upřesní, jaké technologie mají být použity.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit znovuzískání uložených složek. Aby se to zajistilo, doplňují se data týkající 
se prováděcích opatření.

Pozměňovací návrh 95
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví v příloze tohoto nařízení 
seznam výrobků a zařízení, u nichž bude 
technicky a ekonomické reálné 
znovuzískání nebo zneškodnění bez 
předchozího znovuzískání, a případně 
upřesní, jaké technologie mají být použity. 

Do 1. ledna 2010 Komise stanoví v příloze 
tohoto nařízení seznam výrobků a zařízení, 
u nichž bude technicky a ekonomické 
reálné znovuzískání nebo zneškodnění bez 
předchozího znovuzískání, a případně 
upřesní, jaké technologie mají být použity.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2010. Aby bylo možné je uplatňovat, potřebují podniky 
tento seznam. Aby se zajistila stejná úroveň ochrany životního prostředí během znovuzískání 
nebo zneškodnění bez předchozího znovuzískání, použijí se na celém území EU nejlepší 
dostupné technologie.
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Pozměňovací návrh 96
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví v příloze tohoto nařízení 
seznam výrobků a zařízení, u nichž bude 
technicky a ekonomické reálné 
znovuzískání nebo zneškodnění bez
předchozího znovuzískání, a případně 
upřesní, jaké technologie mají být použity. 

Komise stanoví v příloze tohoto nařízení 
seznam výrobků a zařízení, u nichž bude 
technicky a ekonomické reálné 
znovuzískání nebo zneškodnění bez 
předchozího znovuzískání, a případně 
upřesní, jaké technologie mají být použity.
Ke každému návrhu na stanovení takové 
přílohy bude připojeno úplné ekonomické 
posouzení nákladů a přínosů pro všechny 
členské státy, a tento návrh bude 
z uvedeného posouzení vycházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Evangelia Tzampazi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise současně od 1. ledna 2011 uvede 
v platnost akční plán, který stanoví 
pravidla pro poskytování pobídek pro 
stažení těchto látek a jejich nahrazení 
látkami bezpečnějšími, alternativními.

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem ke stálé naléhavé potřebě tyto látky co nejdříve znovuzískat a zneškodnit, by měla 
Komise vypracovat akční plán, který by pro „uživatele“ a „výrobce“ stanovil pobídky pro 
rychlé stažení a nahrazení těchto látek.
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Pozměňovací návrh 98
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ohledně určení výrobků a zařízení 
konzultuje Komise při přípravě svého 
návrhu přílohy členské státy a všechny 
zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit znovuzískání uložených složek.

Pozměňovací návrh 99
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ohledně určení výrobků a zařízení, 
technické a ekonomické reálnosti 
znovuzískání nebo zneškodnění bez 
předchozího znovuzískání a ohledně 
technologií, které mají být použity pro 
všechny určené výrobky a zařízení, 
konzultuje Komise při přípravě svého 
návrhu přílohy členské státy a všechny 
zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozdílné kapacitě členských států a s ohledem na technické a ekonomické 
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problémy při účinném nakládání s bankami látek, které poškozují ozonovou vrstvu, by měla 
Komise při přípravě nové přílohy formálně požádat všechny zúčastněné strany, včetně 
členských států, průmyslu a nevládních organizací, o jejich zkušenosti a odborné znalosti.

Pozměňovací návrh 100
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí opatření přijatá 
členskými státy a zároveň může na 
základě tohoto hodnocení a technických a 
jiných relevantních informací případně
přijmout opatření týkající se úrovně 
minimální požadované kvalifikace. 

Komise zhodnotí opatření přijatá 
členskými státy. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat izolačním pěnám 
v budovách a rovněž právním předpisům o 
odpadech. Do 1. ledna 2011 Komise 
přijme opatření týkající se úrovně 
minimální požadované kvalifikace.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit znovuzískání uložených složek. Aby se to zajistilo, doplňují se data týkající 
se prováděcích opatření. Zvláštní pozornost je třeba věnovat izolačním pěnám v budovách, 
jimiž se bude zabývat budoucí směrnice o stavebním a demoličním odpadu.

Pozměňovací návrh 101
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úniky a emise regulovaných látek Omezování úniků
1. Pro odstranění a minimalizaci 
jakýchkoli úniků regulovaných látek 
podniky přijmou veškerá použitelná 
preventivní opatření. Zejména jsou jednou 
za rok kontrolována pevně instalovaná 
zařízení s náplní chladicí kapaliny větší 

1. Provozovatelé těchto stacionárních 
aplikací: chladicích a klimatizačních 
zařízení, tepelných čerpadel, včetně jejich 
okruhů, a systémů požární ochrany, které
obsahují regulované látky uvedené 
v příloze I, musí s využitím všech 
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než 3 kg, zda na nich nedochází 
k únikům. 

technicky proveditelných opatření, jež 
nepředstavují nepřiměřené náklady:

Členské státy vymezí úroveň minimální 
požadované kvalifikace pro dotčený 
personál. Na základě hodnocení 
uvedených opatření uskutečněných 
členskými státy a technických a jiných 
relevantních informací Komise může 
případně přijmout opatření týkající se 
harmonizace úrovně minimální 
požadované kvalifikace. 

a) předcházet únikům těchto plynů a

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.

b) co nejdříve opravit zjištěnou netěsnost.

2. Pro odstranění a minimalizaci 
jakýchkoli úniků methylbromidu 
z fumigačních zařízení a při operacích, ve 
kterých se methylbromid používá, podniky 
přijmou veškerá použitelná preventivní 
opatření. Členské státy vymezí úroveň 
minimální požadované kvalifikace pro 
dotčený personál.

2. Provozovatelé aplikací uvedených 
v odstavci 1 zajistí podle níže uvedeného 
rozpisu kontrolu těsnosti certifikovanými 
pracovníky splňujícími požadavky podle 
článku 5 nařízení ES č. 842/2006 nebo 
pracovníky s obdobnou kvalifikaci:

3. Pro odstranění a minimalizaci 
jakýchkoli úniků a emisí regulovaných 
látek používaných jako vstupní surovina 
nebo jako technologické činidlo podniky 
přijmou veškerá použitelná preventivní 
opatření.

a) těsnost aplikace obsahující nejméně 
3 kg regulovaných látek se kontroluje 
alespoň jednou za dvanáct měsíců; to se 
nevztahuje na hermeticky uzavřené 
systémy, které jsou jako takové označené a 
obsahují méně než 6 kg regulovaných 
látek;

4. Pro odstranění a minimalizaci 
jakýchkoli úniků a emisí regulovaných 
látek vzniklých nechtěně při výrobě jiných 
chemických látek podniky přijmou 
veškerá použitelná preventivní opatření.

b) těsnost aplikace obsahující nejméně 
30 kg regulovaných látek se kontroluje 
alespoň jednou za šest měsíců;

5. Komise může stanovit technologie nebo 
postupy, které mají podniky používat pro 
odstranění a minimalizaci jakýchkoli 
úniků a emisí regulovaných látek. 

c) těsnost aplikace obsahující nejméně 
300 kg regulovaných látek se kontroluje 
alespoň jednou za tři měsíce.

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 

Kontrola těsnosti aplikace se provede do 
jednoho měsíce po opravě netěsnosti, aby 
byla zajištěna účinnost opravy.
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čl. 25 odst. 3.
Pro účely tohoto odstavce se „kontrolou 
těsnosti“ rozumí, že se u zařízení nebo 
systému zjišťují úniky pomocí metod 
přímého nebo nepřímého měření a 
zvláštní pozornost se věnuje těm částem 
zařízení nebo systému, kde je největší 
pravděpodobnost vzniku úniku. Metody 
přímého nebo nepřímého měření kontroly 
těsnosti jsou specifikovány ve 
standardních požadavcích na kontroly 
těsnosti uvedených v odstavci 7.
3. Je-li instalován řádně fungující vhodný 
systém detekce úniků, sníží se četnost 
kontrol požadovaných podle odst. 2 
písm. b) a c) na polovinu.
4. V případě systémů požární ochrany, u 
kterých již existuje režim kontrol pro 
splnění normy ISO 14520, mohou být 
těmito kontrolami rovněž splněny 
povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, 
jsou-li kontroly přinejmenším stejně 
četné.
5. Provozovatelé aplikací uvedených 
v odstavci 1 a obsahujících nejméně 3 kg 
regulovaných látek vedou záznamy o 
množství a druhu regulovaných látek 
v náplni, o doplněném množství a o 
množství vyčerpaném při znovuzískání 
během servisu, údržby a konečného 
vyřazení z provozu. Rovněž vedou 
záznamy s dalšími důležitými údaji včetně 
identifikace společnosti nebo technika, 
kteří servis nebo údržbu provedli, jakož i 
s údaji o datech kontrol provedených 
podle odstavců 2, 3 a 4 a o jejich 
výsledcích a s důležitými údaji o 
identifikaci stacionárního zařízení 
aplikací uvedených v odst. 2 písm. b) a c). 
Záznamy se na požádání poskytnou 
příslušnému orgánu a Komisi.
6. Do 1. ledna 2011 stanoví Komise 
postupem podle čl. 25 odst. 3 standardní 
požadavky na kontroly těsnosti pro 
jednotlivé aplikace uvedené v odstavci 1 



AM\755512CS.doc 55/64 PE416.362v01-00

CS

tohoto článku.
7. Na základě informací podaných 
členskými státy a za konzultací 
s příslušnými odvětvími, může Komise 
stanovit minimální požadavky a podmínky 
vzájemného uznávání v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 25 odst. 3 a
s ohledem na programy odborné přípravy 
a certifikace příslušného personálu 
zapojeného do instalace, údržby a oprav 
zařízení a systémů upravených v čl. 23 
odst. 1 a personálu vykonávajícího 
činnosti uvedené v článcích 22 a 23.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení ES č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech poskytuje ve svém 
článku 3 mnohem přesnější ustanovení týkající se úniků a emisí regulovaných látek. Z důvodu 
soudržnosti, kvůli zvýšení kvality textu a pro zajištění více zabezpečení proti emisím je lepší 
v tomto nařízení uplatnit totožný text.

Pozměňovací návrh 102
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro odstranění a minimalizaci jakýchkoli 
úniků methylbromidu z fumigačních 
zařízení a při operacích, ve kterých se 
methylbromid používá, podniky přijmou 
veškerá použitelná preventivní opatření.  
Členské státy vymezí úroveň minimální 
požadované kvalifikace pro dotčený 
personál.

Pro odstranění a minimalizaci jakýchkoli 
úniků methylbromidu z fumigačních 
zařízení a při operacích, ve kterých se 
methylbromid používá, podniky přijmou 
veškerá použitelná preventivní opatření. 
Členské státy vymezí úroveň minimální 
požadované kvalifikace pro dotčený 
personál. Na základě hodnocení 
uvedených opatření uskutečněných 
členskými státy a technických a jiných 
relevantních informací Komise může 
případně přijmout opatření týkající se 
harmonizace úrovně minimální 
požadované kvalifikace.
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Or. en

Odůvodnění

Podmínka zajištění shodné úrovně ochrany životního prostředí na celém území EU.

Pozměňovací návrh 103
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může stanovit technologie nebo 
postupy, které mají podniky používat pro 
odstranění a minimalizaci jakýchkoli úniků 
a emisí regulovaných látek. 

5. Do 1. ledna 2010 Komise stanoví
technologie, postupy nebo normy výkonu, 
které mají podniky používat pro odstranění 
a minimalizaci jakýchkoli úniků a emisí 
regulovaných látek.

Or. en

Odůvodnění

Přestože je v nařízení č. 2037/2000 požadována minimalizace úniků a emisí látek, které 
poškozují ozonovou vrstvu, v praxi to hospodářské subjekty neprovádí tak, jak by měly. 
Naléhavě jsou třeba technické pokyny určené poskytovatelům služeb v oblasti chladicích 
zařízení a dalším subjektům nakládajícím s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu. Nařízení 
ES o některých fluorovaných skleníkových plynech obsahuje užitečný text (týkající se 
odstranění úniků a emisí), který by měl být s příslušnými úpravami vložen do nového nařízení 
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Opatření uvedená v nařízení o některých 
fluorovaných skleníkových plynech vycházela z nizozemského systému STEK, který byl 
úspěšně použit při omezování úniků a emisí chladicích látek.  

Pozměňovací návrh 104
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může stanovit technologie nebo 5. Do 1. ledna 2010 by Komise měla 
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postupy, které mají podniky používat pro 
odstranění a minimalizaci jakýchkoli úniků 
a emisí regulovaných látek.

stanovit technologie nebo postupy, které 
mají podniky používat pro odstranění,
minimalizaci  a monitorování jakýchkoli 
úniků a emisí regulovaných látek.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2010. Aby bylo možné je uplatňovat, potřebují podniky 
seznam technologií nebo postupů, které mají být používány pro odstranění, minimalizaci a 
monitorování jakýchkoli úniků a emisí regulovaných látek. Dostupnost tohoto seznamu na 
úrovni EU zajistí stejnou úroveň ochrany životního prostředí na celém jejím území.

Pozměňovací návrh 105
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu 
s 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, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, se 
přijímají v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3. 
Do části B přílohy II by měly být rovněž 
vloženy látky nahlášené smluvními 
stranami podle rozhodnutí XIII/5, X/8 a 
IX/24 protokolu.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku rozhodnutí XIII/5, X/8 a IX/24 Montrealského protokolu nahlásily smluvní strany 
několik nových látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a látek, u nichž se toto poškozování 
předpokládá. V rozhodnutí IX/24 se uvádí: „že všechny smluvní strany mohou upozornit 
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sekretariát na existenci nových látek, o nichž jsou přesvědčeny, že mají potenciál poškozovat 
ozonovou vrstvu a existuje u nich pravděpodobnost výroby ve velkém, ale které nejsou 
uvedeny na seznamu regulovaných látek podle článku 2 protokolu…“ – Tyto látky by měly být 
vloženy do části B přílohy II, aby mohly být jejich výroba a použití příslušným způsobem 
monitorovány. 

Pozměňovací návrh 106
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu 
s 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 0,01 
nebo vyšší a životnost v atmosféře delší 
než šedesát dnů. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, se 
přijímají v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Existuje mnoho halogenovaných látek s krátkou životností, které mají teoreticky schopnost 
poškozovat ozonovou vrstvu. Fakticky používá Montrealský protokol nízkou hranici 0,01. Bylo 
prokázáno, že tyto látky s velmi krátkou životností v atmosféře (do šedesáti dnů) neproniknou 
do stratosféry v množství dostatečném k tomu, aby měly významný dlouhodobý dopad na 
ozonovou vrstvu. Je tedy vhodné stanovit minimální hodnoty pro potenciál poškozování ozonu 
i životnost v atmosféře.
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Pozměňovací návrh 107
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý rok před 31. březnem sdělí každý 
podnik Komisi údaje uvedené v odstavcích 
2 až 5 pro každou regulovanou látku a pro 
každou novou látku uvedenou v příloze II 
za období od 1. ledna do 31. prosince 
předchozího roku a současně předá kopii 
tohoto sdělení příslušnému orgánu 
dotčeného členského státu.

1. Každý rok před 31. březnem sdělí každý 
podnik Komisi údaje uvedené v odstavcích 
2 až 5, jak je uvedeno níže, pro každou 
regulovanou látku a pro každou novou 
látku uvedenou v části A přílohy II za 
období od 1. ledna do 31. prosince 
předchozího roku a současně předá kopii 
tohoto sdělení příslušnému orgánu 
dotčeného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění části B přílohy II ukládá požadavky na podávání zpráv o látkách v případech, kdy 
dosud nebylo schváleno, že by mohly být prostřednictvím Montrealského protokolu 
klasifikovány jako nové látky. Ovšem na 28. zasedání otevřené pracovní skupiny smluvních 
stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (OEWG28) 
předložila EU návrh rozhodnutí, aby byly tyto látky odmítnuty z toho důvodu, že pro 
provádění těchto přezkumů již existuje mandát skupiny pro vědecká hodnocení a skupiny pro 
technologická a ekonomická hodnocení. Při projednávání nových látek by EU měla dodržovat 
postupy podle Montrealského protokolu.

Pozměňovací návrh 108
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) údaje z vlastního monitorování emisí 
a úniků, které vznikly během výrobního 
procesu.

Or. en
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Odůvodnění

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí a pro usnadnění použití článku 19 tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 109
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) údaje z vlastního monitorování emisí a 
úniků, které vznikly během 
zneškodňování.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí a pro usnadnění použití článku 19 tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 110
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha II – část B – tabulka – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tímto nařízením se uplatňují povinnosti Společenství stanovené Montrealským protokolem, a 
proto by uvedenému protokolu mělo toto nařízení odpovídat. Protože Společenství nemá 
k dispozici vhodné nástroje pro posuzování látek, které poškozují ozonovou vrstvu, mezi 
látkami, jež nejsou upraveny Montrealským protokolem, musí spoléhat na metodologii v rámci 
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protokolu. Propylbromid nebyl určen skupinou pro vědecká hodnocení jako látka, která 
významným způsobem poškozuje ozonovou vrstvu, ale bude podle protokolu nadále zkoumán. 
Propylbromid by měl být posouzen před tím, než ohledně tohoto výrobku podnikne 
Společenství jakákoliv opatření. Proto by měl být propylbromid z tohoto oddílu vypuštěn. 

Pozměňovací návrh 111
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha II – část B – tabulka – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

CF3I   trifluorjodmethan 
((trifluormethyl)jodid)   0,01 – 0,02

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle poznámky 34 se tyto potenciály poškozování ozonu odhadují na základě stávajících 
znalostí a budou s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami pravidelně 
přezkoumávány. Takový přezkum je pro látku CF3I k dispozici. V dopise Evropské komisi 
odhaduje Prof. Dr. Wuebbles, jeden z členů skupiny pro vědecká posouzení, potenciál 
poškozování ozonu látkou CF3I na 0,0068, přičemž k výsledku dospěl za použití špičkového 
trojrozměrného modelování. Rozsah uvedený v návrhu Komise je nyní zastaralý.

Pozměňovací návrh 112
Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha II – část B – tabulka – nové řádky

Pozměňovací návrh

C4Cl6 hexachlorbutadien 0,07

1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan (nebo 
R.113a)

0,65

C10H6BrOC
H3

6-brom-2-methoxynaftalen (nebo brom-
methoxy-napftalen nebo BMN)

bude určeno

CH2ClBr or 
C3H6BrCl

1-brom-3-chlorpropan bude určeno
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CH2Br2 dibrommethan bude určeno
C2H4Br2 dibromethan bude určeno

C2H4BrCl bromchlorethan bude určeno
C2H5Br bromethan bude určeno

C3H6Br2 1,3-dibrompropan bude určeno
C3H7Br 2-brompropan bude určeno

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetrachlor
hexafluorbutan

bude určeno

Or. en

Odůvodnění

V důsledku rozhodnutí XIII/5, X/8 a IX/24 Montrealského protokolu nahlásily smluvní strany 
několik nových látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a látek, u nichž se toto poškozování 
předpokládá. V rozhodnutí IX/24 se uvádí: „že všechny smluvní strany mohou upozornit 
sekretariát na existenci nových látek, o nichž jsou přesvědčeny, že mají potenciál poškozovat 
ozonovou vrstvu a existuje u nich pravděpodobnost výroby ve velkém, ale které nejsou 
uvedeny na seznamu regulovaných látek podle článku 2 protokolu…“ – Tyto látky by měly být 
vloženy do části B přílohy II, aby mohly být jejich výroba a použití příslušným způsobem 
monitorovány.

Pozměňovací návrh 113
Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha III – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) použití tetrachlormethanu k výrobě 
radioaktivně značeného 
kyanokobalaminu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písmeno f) neodpovídá Montrealskému protokolu, kterým bylo použití tohoto technologického 
činidla povoleno pouze pro období 2005–2006, a odkaz na tuto látku je třeba vypustit. Byla 
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povolena pouze dvouletá odchylka, aby byl podnikům vyrábějícím kyanokobalmin poskytnut 
dostatečný čas k zavedení nových postupů nakládání s odpadem.

Pozměňovací návrh 114
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Příloha VII – tabulka – sloupec 2 – řádek 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

příloha A, skupina  I
příloha B
příloha C, skupina I

příloha I, skupina I
příloha I, skupina II, skupina IV, skupina 
V
příloha I, skupina VIII 

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu srozumitelnosti – musí být dodržováno číslování zavedené tímto nařízením, nikoliv 
číslování podle Montrealského protokolu.

Pozměňovací návrh 115
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Příloha VII – tabulka – sloupec 3 – řádek 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

halon
(příloha A, skupina  II)

halon
(příloha I, skupina  III)

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu srozumitelnosti – musí být dodržováno číslování zavedené tímto nařízením, nikoliv 
číslování podle Montrealského protokolu.
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