
PR\753508SK.doc PE415.331v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2008/0165(COD)

20.11.2008

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o látkach, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu (prepracované znenie)
(KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Johannes Blokland

(Prepracovanie – článok 80a rokovacieho poriadku)



PE415.331v01-00 2/31 PR\753508SK.doc

SK

PR_COD_Recastingam

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o látkach, ktoré poškodzujú 
ozónovú vrstvu (prepracované znenie)
(KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Spolurozhodovací postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0505)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 133 a 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade 
s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0297/2008),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov2,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z xxx 2008 adresovaný Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 80a ods. 3 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 80a a 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie a obsahujúci technické úpravy schválené Výborom pre právne veci;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000  sa 
postupne vyradila výroba a uvádzanie na 
trh  úplne halogénovaných 
fluórchlóruhľovodíkov  , iných úplne 
halogénovaných fluórchlóruhľovodíkov  , 
halónov, tetrachlórmetánu, 1, 1, 1-
trichlóretánu, neúplne halogénovaných 
brómfluóruhľovodíkov  , brómchlórmetánu 
a metylbromidu . 

(8) Podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa 
postupne vyradila výroba a uvádzanie 
úplne halogénovaných 
fluórchlóruhľovodíkov, iných úplne 
halogénovaných fluórchlóruhľovodíkov, 
halónov, tetrachlórmetánu, 1, 1, 1-
trichlóretánu, neúplne halogénovaných 
brómfluóruhľovodíkov, brómchlórmetánu 
a metylbromidu na trh. Teraz je taktiež 
vhodné postupne zakázať používanie 
takýchto látok a výrobkov, ako aj 
zariadení obsahujúcich takéto látky.

Or. en

Odôvodnenie

Jednou z najväčších hrozieb pre ozónovú vrstvu sú tie látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, 
ktoré sa už vyrábajú. V záujme obmedzenia škodlivého účinku na ozón (a skleníkového efektu) 
je dôležité čo najviac obmedziť používanie spomínaných látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu. 
Sú potrebné stimuly na zníženie závislosti najmä od halónov a na podporu úsilia o zber 
a bezpečnú likvidáciu týchto chemických látok. Toto bolo spomenuté už v preambule 
nariadenia (ES) č. 2037/2000 a tiež by to malo byť spomenuté na tomto mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Dostupnosť alternatív k 
metylbromidu by sa mala zohľadniť v 
podstatnejších zníženiach jeho výroby a 
spotreby v porovnaní s protokolom. 
Výnimka z kritického používania
metylbromidu by sa mala postupne úplne 
zastaviť pri súčasnom zachovaní možnosti 
udeliť výnimku v núdzových situáciách v 
prípade neočakávaného vypuknutia 
choroby alebo škodcov, keď takéto 

(10) So zreteľom na rozhodnutie Komisie 
z 18. septembra 2008 o nezaradení 
metylbromidu do prílohy I k smernici 
Rady 91/414/EHS a na dostupnosť
alternatív k metylbromidu by sa mala 
úplne zakázať jeho výroba a spotreba. 
Výnimka pre kritické použitia
metylbromidu by sa mala úplne zrušiť.
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núdzové použitie má byť povolené podľa 
smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 
1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh1 a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. 
februára 1998 o uvádzaní biocídnych 
výrobkov na trh2. V takýchto prípadoch by 
sa mali naplánovať opatrenia na 
znižovanie emisií, ako napríklad 
používanie prakticky nepriepustných fólií 
na dezinfekciu pôdy.
_________
1 Ú. v. ES L 230, 19.8.91, s. 1. Smernica naposledy 
zmenená a doplnená smernicou Komisie 
2007/52/ES (Ú. v. EÚ L 214, 17.8.2007, s. 3).
2 Ú. v. ES L 123, 24.4.98, s. 1. Smernica naposledy 
zmenená a doplnená smernicou Komisie 
2007/70/ES z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 312, 
30.11.2007, s. 26).

Or. en

Odôvodnenie

V nadväznosti na rozhodnutie Komisie 2008/753/ES z 18. septembra 2008 o nezaradení 
metylbromidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS uplynie povolenie na metylbromid 
18. marca 2009. Je logické, aby bolo používanie metylbromidu zakázané aj v kontexte tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Použitie metylbromidu na účely 
karantény a pred zásielkou  by sa taktiež 
malo kontrolovať. Priemerné hladiny 
používania v období rokov 2005 až 2008
by sa nemali prevyšovať a napokon by sa 
mali znížiť a vyradiť do roku 2015 pri 
súčasnom uplatňovaní 
technológií spätného získavania .

(11) Pokiaľ sú dostupné alternatívy, 
použitie metylbromidu na účely karantény 
a pred zásielkou  by sa taktiež malo čo 
najskôr zakázať.

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Členské štáty by mali vykonávať 
kontroly založené na prístupe analýzy 
rizika, aby zabezpečili dodržiavanie 
všetkých ustanovení nariadenia, a zamerali 
by sa tak na činnosti, ktoré predstavujú 
najväčšie riziko nezákonného obchodu 
alebo emisií kontrolovaných látok. 

(22) Členské štáty by mali vykonávať 
kontroly založené na prístupe analýzy 
rizika, aby zabezpečili dodržiavanie 
všetkých ustanovení nariadenia, pričom by 
sa mali zamerať na činnosti, ktoré 
predstavujú najväčšie riziko nezákonného 
obchodu alebo emisií kontrolovaných 
látok. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
inšpekcie vykonávali v súlade s 
odporúčaním Európskeho parlamentu a 
Rady 2001/331/ES zo 4. apríla 2001, 
ktorým sa ustanovujú minimálne kritéria 
environmentálnych inšpekcií v členských 
štátoch1.
_________

Ú. v. ES L 118, 4.4.2001, s. 41 – 46.

Or. en

Odôvodnenie

Úspech tohto nariadenie veľmi závisí na dobrej kontrole. Preto treba uplatniť ustanovenia 
odporúčania 2001/331/ES.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Mal by sa zriadiť flexibilný 
mechanizmus s cieľom zabezpečiť 
oznamovanie látok identifikovaných 
Vedeckou posudkovou komisiou v rámci 
protokolu ako poškodzujúcich ozón, 
umožniť posudzovanie závažnosti ich 
vplyvu na životné prostredie a zabezpečiť, 
aby tieto nové látky, pri ktorých sa určilo, 
že majú značný potenciál poškodzovať 
ozón, boli zahrnuté do kontrolných 
opatrení.

(28) Mal by sa zriadiť flexibilný 
mechanizmus s cieľom zabezpečiť 
oznamovanie látok identifikovaných 
Vedeckou posudkovou komisiou v rámci 
protokolu ako látok poškodzujúcich ozón, 
umožniť posudzovanie závažnosti ich 
vplyvu na životné prostredie a zabezpečiť, 
aby tie nové látky, pri ktorých sa určilo, že 
majú značný potenciál poškodzovať ozón, 
boli zahrnuté do kontrolných opatrení. 
V tejto súvislosti by sa so zreteľom na 
hodnotenie ozónu vypracované v roku 
2006 Programom OSN pre životné 
prostredie (UNEP) a Svetovou 
meteorologickou organizáciou (WMO), v 
ktorom prišli k záveru, že potenciál látok 
s veľmi krátkou životnosťou poškodzovať 
ozón je väčší, ako sa pôvodne 
predpokladalo, mala osobitná pozornosť 
venovať úlohe týchto látok. 

Or. en

Odôvodnenie

V hodnotení ozónu vypracovanom v roku 2006 prišli UNEP a WMO k záveru, že úloha látok 
s veľmi krátkou životnosťou pri poškodzovaní ozónu je významnejšia, než sa pôvodne 
predpokladalo. V súčasnosti sa predpokladá, že halogénované látky s veľmi krátkou
životnosťou, napríklad n-propylbromid (n-PB), ktorý je takmer výlučne antropogénny, 
významne prispievajú k celkovému množstvu stratosférického brómu, a teda majú nepriaznivý 
vplyv na stratosférický ozón. V návrhu Komisie bol n-PB zahrnutý do časti B prílohy II (látky, 
o ktorých sa musia podávať správy), ale mal by byť v časti A prílohy II (obmedzené látky).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) „uvedenie na trh“ znamená dodávanie (16) „uvedenie na trh“ znamená dodávanie 
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alebo sprístupnenie tretím osobám v rámci 
Spoločenstva po prvý raz,  za poplatok
alebo bezplatne , a zahŕňa prepustenie do 
obehu, ako sa uvádza v nariadení (ES) č.
450/2008;

alebo sprístupnenie tretím osobám v rámci 
Spoločenstva za poplatok alebo bezplatne 
a zahŕňa prepustenie do voľného obehu, 
ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 
450/2008. Pokiaľ ide o výrobky 
a zariadenia, uvedené sa týka len prvého 
dodania alebo sprístupnenia v rámci 
Spoločenstva;

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je navrhovaná definícia uvedenia na trh, ktorá ho obmedzuje na prvú transakciu v rámci 
Európskeho spoločenstva, v súlade s ustanoveniami Montrealského protokolu a definíciou 
tohto pojmu v nariadení (ES) 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch, mohla 
by oslabiť účinné uplatňovanie kontrolných opatrení súvisiacich s týmito látkami. Nákup 
kontrolovaných látok v rámci Európskeho spoločenstva by už nebol regulovaný a orgány 
zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov by boli obmedzené na kontroly ich 
následného použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19) „recyklovanie“ znamená spätné
využitie zhodnotených  kontrolovaných 
látok po procese základného očistenia, ako 
sú filtrovanie a sušenie;,

19) „recyklácia“ znamená opätovné
využitie zhodnotených kontrolovaných 
látok po procese základného očistenia;

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia je odlišná od definície v nariadení 842/2006 o určitých fluórovaných 
skleníkových plynoch. Spoločnosti, ktoré vykonávajú recykláciu, vo všeobecnosti recyklujú 
HCFC, ktoré sú kontrolovanými látkami podľa tohto nariadenia, a HFC, ktoré sú 
kontrolované podľa nariadenia o určitých fluórovaných skleníkových plynoch. Je dôležité 
zachovať konzistentnosť oboch nariadení v otázkach recyklácie a regenerácie látok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20) „ regenerácia  “ znamená opätovné 
spracovanie a vylepšenie zhodnotenej
látky pomocou takých postupov, ako sú 
filtrovanie, sušenie, destilovanie a 
chemická úprava s cieľom obnovenia 
látky na špecifickú úroveň kvality 
zodpovedajúcu pôvodnému materiálu ;

20) „regenerácia“ znamená opätovné 
spracovanie zhodnotenej kontrolovanej
látky tak, aby spĺňala špecifickú úroveň 
výkonu;

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia úplne mení význam regenerácie v porovnaní s definíciou v nariadení 
2037/2000 a Montrealskom protokole. Regenerácia na špecifickú úroveň kvality 
zodpovedajúcu pôvodnému materiálu zbytočne obmedzuje regeneráciu, čo môže obmedziť 
množstvo dostupného regenerovaného materiálu. Definície v nariadení 2037/2000 
a Montrealskom protokole vyžadujú regeneráciu na špecifickú úroveň výkonu, čo umožňuje 
vhodnú kontrolu bez zbytočných obmedzení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý  výrobca zabezpečí toto  : 2. Každý  výrobca zabezpečí toto:

a) vypočítaná hladina jeho výroby neúplne 
halogénovaných fluórchlóruhľovodíkov  v 
období od 1. januára 2010  do 31. 
decembra 2010  a v každom potom 
nasledujúcom 12-mesačnom období 
neprevýši 35 % vypočítanej hladiny jeho 
výroby neúplne halogénovaných 
fluórchlóruhľovodíkov  v roku 1997;

a) vypočítaná hladina jeho výroby neúplne 
halogénovaných fluórchlóruhľovodíkov v 
období od 1. januára 2010 do 31. decembra 
2010 a v každom potom nasledujúcom 12-
mesačnom období neprevýši 35 % 
vypočítanej hladiny jeho výroby neúplne 
halogénovaných fluórchlóruhľovodíkov  v 
roku 1997;

b) vypočítaná hladina jeho výroby 
neúplne halogénovaných 
fluórchlóruhľovodíkov  v období od 1. 
januára 2014 do 31. decembra 2014 a v 
každom potom nasledujúcom 12-
mesačnom období neprevýši 14  % 
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vypočítanej hladiny jeho výroby neúplne 
halogénovaných fluórchlóruhľovodíkov
v roku 1997;
c) nevyrobí žiadne neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky  po 31. decembri 
2019 .

c) nevyrobí žiadne neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky  po 31. decembri 
2014.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa konečný termín na výrobu HCFC určených na vývoz v Európe 
skrátil (z roku 2025 na rok 2020) v súlade s Montrealským protokolom. V hodnotiacej štúdii 
spoločností Milieu Ltd a Ecosphere Lda bol navrhnutý rok 2015, ale Komisia tento návrh 
neprijala. V záujme väčšej ambicióznosti by termín mal byť kratší. Aj so zreteľom na článok 
11 ods. 2 je v súlade s výnimkou na použitie HCFC do konca roku 2014 logické, aby sa 
zastavila aspoň výroba HCFC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od článkov 4 a 5 sa 
kontrolované látky môžu vyrábať, uvádzať 
na trh a používať ako východisková 
surovina.

1. Odchylne od článkov 4 a 5 sa 
kontrolované látky môžu vyrábať bez toho, 
aby sa zohľadňovali úrovne výroby 
stanovené v článku 4 ods. 2, uvádzať na 
trh a používať ako východisková surovina.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa pridať toto objasnenie, aby sa zaistilo, že definícia výroby (článok 3 ods. 10) 
neovplyvní obmedzenie výroby podľa článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od článkov 4 a 5 sa 
kontrolované látky môžu vyrábať, uvádzať 

1. Odchylne od článkov 4 a 5 sa 
kontrolované látky môžu vyrábať bez toho, 
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na trh a používať ako činidlá pri 
spracovaní.

aby sa zohľadňovali úrovne výroby 
stanovené v článku 4 ods. 2, uvádzať na 
trh a používať ako činidlá pri spracovaní.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa pridať toto objasnenie, aby sa zaistilo, že definícia výroby (článok 3 ods. 10) 
neovplyvní obmedzenie výroby podľa článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže  vytvoriť v súlade s 
postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 
zoznam podnikov, v ktorých sa povolí 
použitie kontrolovaných látok ako činidiel 
pri spracovaní, pričom v prípade potreby
stanoví maximálne množstvá, ktoré sa 
môžu použiť, a  hladiny emisií pre každý z 
dotknutých podnikov.

4. Komisia môže vytvoriť v súlade s 
postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 
zoznam podnikov, v ktorých sa povolí 
použitie kontrolovaných látok ako činidiel 
pri spracovaní, pričom v prípade potreby 
stanoví maximálne množstvá, ktoré sa 
môžu použiť na účely výroby alebo 
spotrebu (v súlade s definíciami 
Montrealského protokolu), a hladiny 
emisií pre každý z dotknutých podnikov.

Or. en

Odôvodnenie

Definícia činidiel pri spracovaní v rozhodnutí X/14 strán Montrealského protokolu umožňuje 
oznamovanie a kontrolu „výroby“ alebo „spotreby“ (pre jasnosť sú možno potrebné iné 
slová). Táto opatrná formulácia bola zvolená s cieľom vyhnúť sa definícii „maximálneho“ 
použitia, keďže takáto definícia bola irelevantná z hľadiska použitia činidiel pri spracovaní, 
ktoré sú povolené len v prípade, ak sú emisie „zanedbateľné“. Definícia maximálneho 
použitia by zjavne bola obmedzením výroby, pričom nepredstavuje žiadne prínosy pre životné 
prostredie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od článku 5 sa môžu 
regenerované neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky do 31. decembra 
2014 uvádzať na trh a používať na údržbu 
a servis súčasných chladiacich 
a klimatizačných zariadení za predpokladu, 
že na označení nádoby sa uvádza fakt, že 
látka bola regenerovaná.

2. Odchylne od článku 5 sa môžu 
regenerované neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky do 31. decembra 
2014 uvádzať na trh a používať na údržbu 
a servis jestvujúcich chladiacich 
a klimatizačných zariadení, ako aj 
zariadení reverzibilných systémov 
klimatizácie/tepelnej pumpy za 
predpokladu, že na označení nádoby sa 
uvádza fakt, že látka bola regenerovaná.

Recyklované neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky sa môžu do 31. 
decembra 2014 použiť na údržbu a servis 
súčasných chladiacich a klimatizačných 
zariadení za predpokladu, že boli z týchto 
zariadení zhodnotené príslušným 
podnikom.

Recyklované neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky sa môžu do 31. 
decembra 2014 používať na údržbu a servis 
jestvujúcich chladiacich a klimatizačných 
zariadení, ako aj zariadení reverzibilných 
systémov klimatizácie/tepelnej pumpy za 
predpokladu, že boli z týchto zariadení 
zhodnotené príslušným podnikom.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je paleta zariadení, v ktorých možno použiť recyklované/regenerované HCFC, rovnaká 
ako v nariadení 2037/2000, znenie teraz nie je konzistentné so znením článku 22. V záujme 
konzistentnosti treba pridať reverzibilné systémy klimatizácie/tepelnej pumpy. Je dôležité 
zaručiť, aby bolo jasné, že zariadenia možno servisovať regenerovanými neúplne 
halogénovanými fluórchlóruhľovodíkmi. Ďalej v návrhu nie je jasné, či sa označenie týka 
množstva/typu regenerovanej a/alebo recyklovanej látky (mohli by sa pridať obe), alebo 
celkového množstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa regenerované alebo recyklované 
neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky použijú na údržbu 

3. Ak sa regenerované alebo recyklované 
neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky použijú na údržbu 
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a servis, na príslušných chladiacich 
a klimatizačných zariadeniach sa uvádza 
označenie typu látky, jej množstva 
obsiahnutého v zariadení a podľa článku 6 
smernice 67/548/EHS aj výstražný symbol 
a riziká spojené s používaním tejto látky.

a servis, na príslušných chladiacich 
a klimatizačných zariadeniach, ako aj 
zariadeniach reverzibilných systémov 
klimatizácie/tepelnej pumpy sa uvádza 
označenie typu látky, jej množstvo 
obsiahnuté v zariadení a podľa článku 6 
smernice 67/548/EHS aj výstražný symbol 
a riziká spojené s používaním tejto látky.
Zaznamenáva sa množstvo a typ 
pridávanej látky, ako aj údaje 
o spoločnosti alebo technikovi, ktorý 
vykonal servis a údržbu.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je paleta zariadení, v ktorých možno použiť recyklované/regenerované HCFC, rovnaká 
ako v nariadení 2037/2000, znenie teraz nie je konzistentné so znením článku 22. V záujme 
konzistentnosti treba pridať reverzibilné systémy klimatizácie/tepelnej pumpy. Je dôležité 
zaručiť, aby bolo jasné, že zariadenia možno servisovať regenerovanými neúplne 
halogénovanými fluórchlóruhľovodíkmi. Ďalej v návrhu nie je jasné, či sa označenie týka 
množstva/typu regenerovanej a/alebo recyklovanej látky (mohli by sa pridať obe), alebo 
celkového množstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty vedú registre 
spoločností, ktoré uvádzajú regenerované 
neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky na trh. Len 
spoločnosti vedené v registroch smú 
uvádzať regenerované neúplne 
halogénované fluórchlóruhľovodíky na 
trh. Členské štáty informujú Komisiu 
o svojich programoch registrácie do 1. 
januára 2010. Členské štáty sprístupnia 
register, aby spoločnostiam, ktoré 
odberajú regenerované neúplne 
halogénované fluórchlóruhľovodíky, 
umožnili overenie zdroja látky. 
Spoločnosti, ktoré používajú 
regenerované neúplne halogénované 
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fluórchlóruhľovodíky na servis a údržbu 
vedú register podnikov uskutočňujúcich 
regeneráciu, ktoré dodali regenerované 
neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z cieľov tohto nariadenia je znížiť riziko nezákonného používania HCFC a obchodu 
s nimi tým, že sa obmedzí uvádzanie regenerovaných HCFC na trh. Najmä ak sú 
regenerované HCFC rovnaké alebo podobné ako pôvodné HCFC, bude ťažké rozlíšiť 
regenerovanú látku od pôvodnej. Podniky uskutočňujúce regeneráciu musia mať povolenia 
na spracovanie odpadu a viesť záznamy o svojich činnostiach v oblasti regenerácie. 
Zavedenie a sprístupnenie registrov, ako aj požiadavka, aby tieto spoločnosti viedli záznamy, 
prispeje k odraďovaniu od nezákonného obchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výnimka uvedená v prvom pododseku sa 
nesmie udeliť na obdobie po 31. decembri 
2019.

Výnimka uvedená v prvom pododseku sa 
nesmie udeliť na obdobie po 31. decembri 
2014.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo navrhnuté, aby sa konečný termín na výrobu HCFC určených na vývoz v Európe skrátil 
(z roku 2025 na rok 2020) v súlade s Montrealským protokolom. V hodnotiacej štúdii 
spoločností Milieu Ltd a Ecosphere Lda bol navrhnutý rok 2015, ale Komisia tento návrh 
neprijala. V záujme väčšej ambicióznosti by termín mal byť kratší. Aj so zreteľom na článok 
11 ods. 2 je v súlade s výnimkou na použitie HCFC do konca roku 2014 logické, aby sa 
zastavila aspoň výroba HCFC.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12 vypúšťa sa
Použitie na účely karantény a pred 

zásielkou a núdzové použitie 
metylbromidu

1. Odchylne od článku 5 ods. 1 sa 
metylbromid môže uvádzať na trh 
a používať na účely karantény a pred 
zásielkou do 31. decembra 2014.
Metylbromid sa môže používať len 
v zariadeniach schválených príslušnými 
orgánmi príslušného členského štátu a 
pod podmienkou, že metylbromid 
uvoľnený pri zásielke sa zhodnotí v miere 
dosahujúcej aspoň [80 %].
2. Vypočítaná hladina metylbromidu, 
ktorý dovozcovia uvádzajú na trh alebo 
používajú pre svoje vlastné potreby 
v období od 1. januára 2010 do 31. 
decembra 2010 a potom v každom 12-
mesačnom období až do 31. decembra 
2014, nesmie presiahnuť 210 ton látok 
s potenciálom poškodzovať ozón.
Pre obdobie od 1. januára 2010  do 31.
decembra 2010  a pre obdobie každých 
nasledujúcich 12 mesiacov až do 31. 
decembra 2014 , každý dovozca zabezpečí, 
že vypočítané hladiny metylbromidu, ktorý 
uvedie na trh alebo použije pre svoje 
vlastné potreby na účely karantény a pred 
zásielkou  , neprevýši 100 %  priemeru 
vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý 
uviedol na trh alebo použil pre svoje 
vlastné potreby na účely karantény a pred 
zásielkou  v rokoch 1996, 1997 a 1998. 
3. Metylbromid uvedený na trh na účely 
karantény a pred zásielkou sa môže 
použiť len na tieto účely. 
4. Komisia prijme opatrenia na zníženie 
vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý 
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dovozcovia môžu uviesť na trh alebo 
použiť pre svoje vlastné potreby na účely 
karantény a pred zásielkou  vzhľadom na 
technickú a ekonomickú dostupnosť 
alternatívnych látok alebo technológií , 
najmä úpravou množstiev uvedených 
v odseku 2  .
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia, 
okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.
5. V prípade naliehavej potreby, keď si to 
vyžadujú neočakávané vypuknutia 
jednotlivých škodcov alebo chorôb, môže 
Komisia na žiadosť príslušného orgánu 
členského štátu povoliť dočasnú výrobu, 
uvedenie na trh a  použitie metylbromidu. 
Takéto povolenie sa vzťahuje na dobu 
nepresahujúcu 120 dní a na množstvo 
neprevyšujúce 20 metrických  ton 
a uvádzajú sa v ňom opatrenia, ktoré sa 
majú prijať s cieľom obmedziť emisie 
počas používania  .

Or. en

Odôvodnenie

V nadväznosti na rozhodnutie Komisie z 18. septembra 2008 o nezaradení metylbromidu 
do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS uplynie povolenie na metylbromid 18. marca 2009. 
Je logické, aby bolo používanie metylbromidu zakázané aj v kontexte tohto nariadenia. Podľa 
prieskumu v rámci Montrealského protokolu z roku 2004 a štúdie Výboru pre technické 
možnosti metylbromidu existujú dostatočné alternatívy aj v súvislosti s karanténou a pred 
odoslaním zásielky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže  preskúmať kritické 
používanie uvedené v prílohe VI a prijať
úpravy a časové rámce na postupné 
ukončenie používania stanovením 

2. Komisia každý rok preskúma kritické 
používanie uvedené v prílohe VI a prijme
úpravy a časové rámce na postupné 
ukončenie používania stanovením 



PR\753508SK.doc 19/31 PE415.331v01-00

SK

konečných dátumov  pri zohľadnení 
dostupnosti technicky aj hospodársky 
vhodných alternatívnych riešení alebo 
technológií, ktoré sú prijateľné z hľadiska 
životného prostredia a zdravia .

konečných dátumov, pričom zohľadní 
dostupnosť technicky aj hospodársky 
vhodných alternatívnych riešení alebo 
technológií, ktoré sú prijateľné z hľadiska 
životného prostredia a zdravia.

Or. en

Odôvodnenie

Halóny majú najvyšší potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu (a tiež veľmi vysoký skleníkový 
účinok). Preto treba používanie halónov čo najviac obmedziť, čo už bolo zámerom súčasného 
nariadenia. Príloha VI však dodnes nebola revidovaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zakazuje sa dovoz kontrolovaných látok, 
ktoré sa nenachádzajú vo výrobku inom, 
ako je nádoba použitá na prepravu alebo 
uskladnenie týchto látok, ako aj dovoz 
výrobkov a zariadení nepoužívaných pre 
osobné potreby a obsahujúcich alebo 
využívajúcich tieto látky.

1. Zakazuje sa dovoz kontrolovaných látok, 
ako aj dovoz výrobkov a zariadení 
nepoužívaných pre osobné potreby a 
obsahujúcich alebo využívajúcich tieto 
látky.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme vyhnutia sa nedorozumeniam je znenie zjednodušené s cieľom objasniť, že v tomto 
článku sa myslia tak výrobok, ako aj samostatné látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) metylbromidu, ktorý je určený na 
núdzové použitie podľa článku 12 ods. 5 
alebo na účely karantény a pred zásielkou 
podľa článku 12 ods. 1 do 31. decembra 

vypúšťa sa
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2014;

Or. en

Odôvodnenie

Po vypustení článku 12 by sa mala vypustiť aj táto časť. V súlade s rozhodnutím Komisie 
2008/753/ES z 18. septembra 2008 o nezaradení metylbromidu do prílohy I k smernici Rady 
91/414/EHS uplynie povolenie na metylbromid 18. marca 2009. Je logické, aby bolo 
používanie metylbromidu zakázané aj v kontexte tohto nariadenia. Podľa prieskumu v rámci 
Montrealského protokolu z roku 2004 a štúdie Výboru pre technické možnosti metylbromidu 
existujú dostatočné alternatívy aj v súvislosti s karanténou a pred odoslaním zásielky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vývoz zo Spoločenstva kontrolovaných 
látok, ktoré sa nenachádzajú vo výrobku 
inom, ako je nádoba použitá na prepravu 
alebo skladovanie týchto látok,  alebo 
výrobkov a zariadení iných ako použitých 
pre osobné potreby  obsahujúcich alebo 
využívajúcich  tieto látky sa zakazuje. 

1. Vývoz kontrolovaných látok alebo 
výrobkov a zariadení iných ako použitých 
pre osobné potreby obsahujúcich alebo 
využívajúcich  tieto látky zo Spoločenstva 
sa zakazuje.

2. Zákaz uvedený v odseku 1  sa 
neuplatňuje na vývoz:

2. Zákaz uvedený v odseku 1  sa 
neuplatňuje na vývoz:

a) kontrolovaných látok s cieľom 
uspokojenia základného použitia 
uvedeného v článku 10 ods. 2  zmluvnými 
stranami protokolu;

a) kontrolovaných látok s cieľom 
uspokojenia základného použitia 
uvedeného v článku 10 ods. 2  zmluvnými 
stranami protokolu;

b) kontrolovaných látok s cieľom 
uspokojenia kritického použitia 
uvedeného v článku 13 ods. 1 zmluvnými 
stranami protokolu; 
c) kontrolovaných látok, ktoré sa majú 
použiť ako východiskové suroviny ;
d) kontrolovaných látok, ktoré sa majú 
použiť ako činidlo pri spracovaní;
e) výrobkov a zariadení obsahujúcich 
alebo využívajúcich  kontrolované látky 

vyrobené  v súlade s  článkom  10 ods. 7
alebo dovezené podľa článku  15 ods. 2 

e) výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo 
využívajúcich kontrolované látky vyrobené 
v súlade s  článkom 10 ods. 7 alebo 
dovezené podľa článku 15 ods. 2 písm. e);
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písm. d) a e)  ;

f) výrobkov a zariadení obsahujúcich 
alebo využívajúcich  halón na kritické 
použitie uvedené v prílohe VI. 
g) pôvodných alebo regenerovaných 
neúplne halogénovaných 
fluórchlóruhľovodíkov na použitie 
s výnimkou likvidácie. 
3. Odchylne od odseku 1 môže Komisia na 
základe žiadosti príslušného orgánu 
členského štátu a v súlade s postupom 
uvedeným v článku 25 ods. 2 povoliť 
vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich 
neúplne halogénované 
fluórchlóruhľovodíky v prípade, ak sa 
preukáže, že vzhľadom na hospodársku 
hodnotu a očakávané zostávajúce obdobie 
životného cyklu konkrétneho tovaru by 
zákaz dovozu viedol k vzniku 
neprimeranej záťaže pre vývozcu.
4. Vývoz uvedený v ods. 2 písm. a) až d)
podlieha udeleniu povolenia.  Tieto
vývozné povolenia vydá Komisia 
podnikom po overení súladu s článkom 
20 .

4. Vývoz uvedený v ods. 2 podlieha 
udeleniu povolenia. Tieto vývozné 
povolenia vydá Komisia podnikom po 
overení súladu s článkom 20. 

5. Vývoz uvedený v ods. 2 písm. e) až g) 
a ods. 3  podlieha udeleniu povolenia 
s výnimkou vývozu následne po tranzite 
alebo prechodnom uskladnení bez toho, 
aby bol vystavený ďalšiemu colne 
schválenému určeniu alebo použitiu 
podľa nariadenia (ES) č. 450/2008  . .  
Tieto  vývozné povolenia vydá Komisia 
vývozcovi po overení súladu s článkom 20
. 

Or. en

Odôvodnenie

Z etických a ekologických dôvodov by mal byť čo najviac obmedzený vývoz látok 
poškodzujúcich ozónovú vrstvu, najmä v prípade halónov a CFC. Jestvuje príliš veľké riziko, 
že tieto látky s veľkým potenciálom škodlivého účinku na ozón (a silným skleníkovým 
účinkom) by mohli byť uvoľnené do ovzdušia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia môže v prípade potreby
poskytnúť oznámené údaje v osobitných 
prípadoch príslušným orgánom dotknutých 
strán a môže urobiť jeden z týchto krokov:

6. Komisia môže, pokiaľ je to v osobitných 
prípadoch potrebné, poskytnúť oznámené 
údaje príslušným orgánom dotknutých 
strán a do 30 pracovných dní od prijatia 
žiadosti urobí jeden z týchto krokov:

-a) schváli žiadosť o povolenie na dovoz 
alebo vývoz,

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie komplexného systému predchádzajúceho informovaného súhlasu navrhované 
v tomto článku by mohlo vyústiť do oneskorenia zásielok a následnej straty objednávok. 
Navrhuje sa, aby bol v rámci nariadenia definovaný časový rámec, aby sa zabezpečilo, že 
obchod môže pokračovať bez zbytočných zdržaní. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zakazuje sa výroba, dovoz  , uvedenie 
na trh, používanie a vývoz  nových látok 
vymenovaných v  časti A  prílohy II. Tento 
zákaz sa nevzťahuje na nové látky, ak sa 
použijú ako východiskové suroviny , na 
laboratórne a analytické účely, ani na 
dovoz na účely prechodného uskladnenia 
vrátane prekládky a na vývoz následne po 
tranzite alebo prechodnom uskladnení bez 
toho, aby boli vystavené ďalšiemu colne 
schválenému určeniu alebo použitiu podľa 
nariadenia (ES) č. 450/2008.

1. Zakazuje sa výroba, dovoz, uvedenie na 
trh, používanie a vývoz nových látok 
vymenovaných v časti A prílohy II. Tento 
zákaz sa nevzťahuje na nové látky, ak sa 
použijú ako východiskové suroviny alebo
na laboratórne a analytické účely, ani na 
dovoz na účely prechodného uskladnenia 
vrátane prekládky, ani na vývoz následne 
po tranzite alebo prechodnom uskladnení 
bez toho, aby boli vystavené ďalšiemu 
colne schválenému určeniu alebo použitiu 
podľa nariadenia (ES) č. 450/2008.

2. Komisia môže zaradiť do časti A
prílohy II akékoľvek látky, ktoré nie sú 
kontrolovanými látkami, ale o nich
Vedecká posudková komisia podľa 
protokolu zistila, že majú závažný

2. Komisia môže v prípade potreby 
predložiť návrhy na zaradenie do časti A 
prílohy II pre akékoľvek látky, ktoré nie sú 
kontrolovanými látkami, ale Vedecká 
posudková komisia podľa protokolu o nich 
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potenciál poškodzovať  ozón, , a stanoviť
možné výnimky z odseku 1. Tieto opatrenia 
zamerané na zmenu nepodstatných prvkov 
tohto nariadenia sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 25 ods. 3.

zistila, že majú významný potenciál 
poškodzovať ozón, alebo pre látky, ktoré 
sa vyrábajú, používajú a uvoľňujú do 
ovzdušia vo veľkom množstve, a na 
stanovenie možných výnimiek z odseku 1. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

3. Vzhľadom na relevantné vedecké 
informácie môže Komisia zahrnúť do časti 
B prílohy II všetky látky, ktoré nie sú 
kontrolovanými látkami, ale o ktorých sa 
zistilo, že majú potenciál poškodzovať 
ozón. Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

3. Vzhľadom na relevantné vedecké 
informácie môže Komisia zahrnúť do časti 
B prílohy II všetky látky, ktoré nie sú 
kontrolovanými látkami, ale o ktorých sa 
zistilo, že majú potenciál poškodzovať 
ozón v hodnote 0,001 alebo viac 
a atmosférickú životnosť dlhšiu ako 120 
dní. Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek Komisii umožňuje, aby do prílohy II zahrnula akúkoľvek novú látku výlučne 
na základe jej potenciálu poškodzovať ozón. Takéto zahrnutie musí byť odôvodnené inými 
parametrami, ktoré majú vplyv na ozónovú vrstvu, napríklad používaním výrobku a jeho 
emisiami. Sú mnohé halogénované látky s krátkou životnosťou, ktoré majú teoretický 
potenciál poškodzovať ozón. Bolo preukázané, že látky s krátkou životnosťou a atmosférickou 
životnosťou kratšou ako 120 dní nie sú schopné dosiahnuť stratosféru v takých veľkých 
množstvách, ktoré by mali významný dlhodobý vplyv na ozónovú vrstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
inšpekcie vykonávali v súlade s 
odporúčaním Európskeho parlamentu a 
Rady 2001/331/ES zo 4. apríla 2001, 
ktorým sa ustanovujú minimálne kritéria 
environmentálnych inšpekcií v členských 
štátoch1.
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1. Členské štáty urobia kontroly 
dodržiavania tohto nariadenia podnikmi, 
pričom sa dodržiava prístup na základe 
dokumentácie a analýzy rizika, vrátane 
kontrol  dovozov a vývozov
kontrolovaných látok , ako aj výrobkov 
a zariadení obsahujúcich alebo 
využívajúcich tieto látky  . Príslušné 
orgány členských štátov uskutočnia 
vyšetrovania, ktoré Komisia pokladá za 
vhodné podľa tohto nariadenia.

1. Členské štáty vykonávajú kontroly
dodržiavania tohto nariadenia podnikmi, 
pričom dodržiavajú prístup na základe 
dokumentácie a analýzy rizika, vrátane 
kontrol dovozov a vývozov 
kontrolovaných látok, ako aj výrobkov 
a zariadení obsahujúcich alebo 
využívajúcich tieto látky. Príslušné orgány
členských štátov uskutočnia vyšetrovania, 
ktoré Komisia pokladá za potrebné podľa 
tohto nariadenia.

1a. Bez ohľadu na odsek 2 môžu členské 
štáty uskutočňovať aj náhodné kontroly 
dovozov a vývozov kontrolovaných látok.

2. Pokiaľ dohoda medzi Komisiou a 
príslušným orgánom členského štátu, v 
rámci ktorého územia sa uskutočňujú
vyšetrovania, neustanovuje inak, 
pracovníci Komisie pomôžu pracovníkom 
takéhoto orgánu pri výkone ich povinností.

2. Pokiaľ dohoda medzi Komisiou a 
príslušným orgánom členského štátu, na 
území ktorého sa majú uskutočniť
vyšetrovania, neustanovuje inak, 
pracovníci Komisie pomáhajú
pracovníkom takéhoto orgánu pri výkone 
ich povinností.

3. Komisia môže pri vykonávaní úloh, 
ktoré sú jej udelenIé podľa tohto 
nariadenia, získavať všetky informácie od 
vlád a príslušných orgánov členských 
štátov a od podnikov.  Pri žiadaní o 
informácie od nejakého podniku zašle
Komisia zároveň jednu kópiu žiadosti 
príslušnému orgánu členského štátu na 
území, v ktorom má podnik sídlo.

3. Komisia môže pri vykonávaní úloh, 
ktoré sú jej určené podľa tohto nariadenia, 
získavať všetky informácie od vlád a 
príslušných orgánov členských štátov, ako 
aj od podnikov.  Ak Komisia žiada nejaký 
podnik o informácie, jednu kópiu žiadosti
zašle zároveň príslušnému orgánu 
členského štátu, na území ktorého má 
podnik sídlo.

4. Komisia podnikne vhodné opatrenia na 
podporu primeranej výmeny informácií a 
na spoluprácu medzi vnútroštátnymi
orgánmi a medzi vnútroštátnymi  orgánmi 
a Komisiou. 

4. Komisia podnikne vhodné opatrenia na 
podporu primeranej výmeny informácií a 
spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi 
a medzi vnútroštátnymi orgánmi a 
Komisiou. 

Komisia podnikne vhodné opatrenia na 
ochranu tajomstva informácií získaných 
podľa tohto článku.

Komisia podnikne vhodné opatrenia na 
ochranu dôvernosti informácií získaných 
podľa tohto článku.

4a. Členský štát môže na žiadosť iného 
členského štátu prijať donucovacie 
opatrenia voči osobám podozrivým z 
účasti na nezákonnej preprave 
kontrolovaných látok, ktoré sa 
nachádzajú na území tohto členského 
štátu.
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_______
1 Ú. v. ES L 118, 4.4.2001, s. 41 – 46.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité dodržať odporúčanie 2001/331/ES, pokiaľ ide o kontroly. Členské štáty by mali 
spolupracovať a využívať aj náhodné kontroly. Aby toto nariadenie dosiahlo skutočný úspech, 
budú potrebné dobré kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka

Text predložený Komisiou

Časť A: Látky obmedzené podľa článku 24 ods. 1

Látka Potenciál 
poškodzovať  ozón

CBr2 F2 dibrómdifluórmetán (halón – 1202) 1,25

Časť B: Látky, o ktorých sa majú podávať správy podľa článku 26
Látka Potenciál poškodzovať

ozón

C3H7Br 1-brómpropán (n-propylbromid) 0,02 – 0,10
C2H5Br brómetán (etylbromid) 0,1 – 0,2
CF3I trifluórjódmetán (trifluórmetyl jodid) 0,01 – 0,02

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Časť A: Látky obmedzené podľa článku 24 ods. 1

Látka Potenciál 
poškodzovať  ozón

CBr2 F2 dibrómdifluórmetán (halón – 1202) 1,25

C3H7Br 1-brómpropán (n-propylbromid) 0,02 – 0,10

Časť B: Látky, o ktorých sa majú podávať správy podľa článku 26
Látka Potenciál poškodzovať
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ozón

C2H5Br brómetán (etylbromid) 0,1 – 0,2
CF3I trifluórjódmetán (trifluórmetyl jodid) 0,01 – 0,02

Or. en

Odôvodnenie

V hodnotení ozónu vypracovanom v roku 2006 prišli UNEP a WMO k záveru, že „úloha látok 
s veľmi krátkou životnosťou pri poškodzovaní ozónu je významnejšia, než sa pôvodne 
predpokladalo“. V súčasnosti sa predpokladá, že halogénované látky s veľmi krátkou 
životnosťou, napríklad n-propylbromid (n-PB), ktorý je takmer výlučne antropogénny, 
významne prispievajú k celkovému množstvu stratosférického brómu, a teda majú nepriaznivý 
vplyv na stratosférický ozón z dôvodu, že sa ich vyrába veľké množstvo. V návrhu Komisie bol 
n-PB zahrnutý do časti B prílohy II (látky, o ktorých sa musia podávať správy), ale mal by byť 
v časti A prílohy II (obmedzené látky).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Naša atmosféra pozostáva z dvoch odlišných častí, ktoré nás chránia. Nižšia časť atmosféry 
(troposféra) obsahuje dôležitú užitočnú koncentráciu oxidu uhličitého, ktorá zadržiava teplo 
zo Slnka (vyššia koncentrácia CO2 však spôsobuje silnejší skleníkový efekt, ktorého možným 
dôsledkom je zmena klímy). Druhou vrstvou je stratosférická ozónová vrstva, ktorá chráni 
život na Zemi pred škodlivým ultrafialovým slnečným žiarením. Primárnym cieľom tohto 
nariadenia je ochrana stratosférickej ozónovej vrstvy, ale je zamerané aj na zabránenie zmene 
klímy, pretože zakázané látky nemajú len významný potenciál poškodzovať ozón, ale aj 
potenciál  globálneho otepľovania.

Začiatkom 80. rokov 20. storočia vedci spozorovali vedci spozorovali značný pokles 
koncentrácie ozónu v stratosfére nad Antarktídou, ktorý sa stal všeobecne známy ako 
„ozónová diera“. Na svojom vrchole – počas jari na prelome storočí – bola strata ozónu 
najvýraznejšia v blízkosti oboch pólov, hoci koncentrácie boli značne znížené aj na iných 
miestach. Zvýšená miera UV žiarenia má nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, napríklad 
zvýšením výskytu rakoviny kože a katarákt, ako aj na ekosystémy.

Už v roku 1987 vlády odsúhlasili Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú 
vrstvu, čím sa začalo postupné vyraďovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) 
vo všetkých signatárskych krajinách podľa stanoveného časového harmonogramu. Hlavnými 
látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu sú úplne halogénované fluórchlóruhľovodíky (CFC), 
halóny, neúplne halogénované fluórchlóruhľovodíky  (HCFC) a metylbromid. V roku 2007 
zúčastnené strany (vrátane Európskeho spoločenstva) oslávili dvadsiate výročie 
montrealského protokolu a uvítali ho ako jednu z najúspešnejších zo všetkých 
medzinárodných environmentálnych dohôd. Zatiaľ všetkých 191 zúčastnených strán dosiahlo 
95 % zníženie spotreby látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v porovnaní so stanovenými 
východiskovými hodnotami. Toto zníženie bolo najvyššie (99,2 %) v priemyselných krajinách 
a o niečo nižšie (80 %) v rozvojových krajinách.

Vo svojej poslednej správe vydanej v roku 2007 Vedecká posudková komisia (SAP) založená 
v rámci montrealského protokolu potvrdila, že ozónová vrstva sa pomaly obnovuje vďaka 
kontrolným opatreniam zavedeným prostredníctvom protokolu – aj keď o 10 až 15 rokov 
neskôr v porovnaní s predpokladmi stanovenými v jej skoršej správe z roku 2002. Očakáva 
sa, že priemerné a arktické hladiny ozónu sa obnovia do roku 2050 a ozónová diera nad 
Antarktídou medzi rokmi 2060 a 2075.

Podľa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) kontroly zavedené v rámci 
montrealského protokolu zabránia miliónom smrteľných prípadov rakoviny kože a desiatkam 
miliónov ostatných prípadov rakoviny kože a katarákt na celom svete. Okrem toho tieto 
kontroly pomôžu zabrániť emisiám skleníkových plynov, ktorých množstvo bude 
predstavovať viac ako 100 miliárd ton CO2 v období rokov 1990 až 2010.

Do roku 2010 budú emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu predstavovať menej ako 5 % 
predpokladaného celosvetového množstva emisií CO2 v porovnaní s takmer 50 % v roku 
1990. Vedecká posudková komisia vo svojej správe z roku 2007 varovala zúčastnené strany, 
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že aj napriek úspechom je potrebná neustála ostražitosť s cieľom plniť novonaplánovaný 
časový harmonogram na obnovu ozónovej vrstvy, pričom sa zohľadnia aj pretrvávajúce 
obavy, najmä tie, ktoré sa týkajú vplyvu zmeny klímy. 

Návrh Komisie

Nariadenie (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (ďalej len 
„nariadenie“), je hlavným nástrojom Európskych spoločenstiev na implementáciu 
montrealského protokolu. Prepracovaný návrh vo všeobecnosti zachováva rozsah pôsobnosti 
platného nariadenia. Navrhované nariadenie by sa uplatňovalo na látky uvedené v prílohách 
I a II. V prípade prílohy II existuje flexibilný prístup zameraný na ustanovenie určitých 
monitorovacích opatrení pre látky, v prípade ktorých sa určilo, že majú potenciál 
poškodzovať ozón, alebo kontrolných opatrení, ak je tento potenciál výrazný.

Návrh má podobnú štruktúru ako nariadenie (ES) č. 2037/2000, ale je doplnený o novú 
kapitolu o výnimkách zo zákazu výroby, uvádzania na trh a používania, ktoré sa pôvodne 
nachádzali v rôznych ustanoveniach týkajúcich sa časových harmonogramov vyraďovania 
kontrolovaných látok a výrobkov. Vďaka tejto zmene je text prehľadnejší, čím sa uľahčuje 
uplatňovanie právneho predpisu.

Hlavné ciele tejto revízie sú: 1) zjednodušiť a prepracovať nariadenie (ES) č. 2037/2000 
a zároveň znížiť všetku zbytočnú administratívnu záťaž v súlade so záväzkom Komisie 
v oblasti lepšej právnej regulácie; 2) zabezpečiť dodržiavanie montrealského protokolu 
v znení úprav z roku 2007; a 3) zabezpečovať riešenie budúcich výziev v záujme včasnej 
obnovy ozónovej vrstvy a zabránenia nepriaznivým vplyvom na ľudské zdravie a ekosystémy.

Týmito kľúčovými výzvami sú:

1. Uvoľňovanie „uložených“ emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu/skleníkových 
plynov do atmosféry. Keďže sa protokol zameriava na zákaz výroby látok poškodzujúcich 
ozónovú vrstvu, značné množstvá týchto látok sú aj naďalej uskladnené alebo „uložené“ 
vo výrobkoch a zariadeniach (napr. v izolačných penách, chladiacich náplniach 
a klimatizačných systémoch). Podľa odhadov budú tieto globálne rezervy do roku 2015 
predstavovať až 2 milióny ton látok s potenciálom poškodzovať ozón alebo 13,4 miliardy 
ton ekvivalentu CO2 (CO2ek), z čoho vyplýva potreba ďalších opatrení. Množstvo 
uložených látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v EÚ by mohlo v roku 2010 predstavovať 
približne 700 000 ton látok s potenciálom poškodzovať ozón, čo zodpovedá 5 miliardám 
ton CO2, hoci súčasné odhady vykazujú vysoký stupeň neistoty. Právny rámec likvidácie 
kontrolovaných látok je stanovený v článku 22 návrhu Komisie. Treba nájsť spôsoby, ako 
urobiť tieto ustanovenia záväznými a účinnými v praxi.

2. Výnimky na používanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu. Protokol umožňuje 
určitú flexibilitu pri používaní kontrolovaných látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, 
napr. v prípade, ak ešte nie sú dostupné technicky alebo hospodársky realizovateľné 
alternatívy, alebo v prípade istých aplikácií, ako je používanie metylbromidu na účely 
karantény a pred odoslaním zásielky alebo ako východiskovej suroviny (článok 12). 
Nedávne rozhodnutie Komisie (2008/753/ES) z 18. septembra 2008 o nezaradení 
metylbromidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (týkajúce sa uvádzania 
prípravkov na ochranu rastlín na trh) by malo vyústiť do priameho zákazu používania 
metylbromidu. Halóny vyvolávajú ešte väčšie znepokojenie, pretože majú najvyšší 
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potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu (a tiež veľmi vysoký skleníkový účinok). Preto 
treba používanie halónov čo najviac obmedziť, čo už bolo zámerom súčasného nariadenia. 
Príloha VI však dodnes nebola revidovaná. Je dôležité, aby sa tak stalo v blízkej 
budúcnosti (pozri článok 13 návrhu Komisie). Keďže sú v súčasnosti k dispozícii 
alternatívy nahrádzajúce halón v systémoch požiarnej ochrany, môžu sa už stanoviť 
termíny na ukončenie jeho súčasných použití. V článku 11 sa navrhuje, aby sa konečný 
termín na výrobu HCFC určených na vývoz v Európe skrátil (z roku 2025 na rok 2020) 
v súlade s montrealským protokolom. V hodnotiacej štúdii spoločností Milieu Ltd 
a Ecosphere Lda bol navrhnutý rok 2015, ale Komisia tento návrh neprijala. V záujme 
väčšej ambicióznosti by termín mal byť kratší.

3. Nové látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. Z nových vedeckých dôkazov vyplynulo, že 
u istých chemických látok, ktoré v súčasnosti nie sú kontrolované podľa protokolu, je 
potenciál poškodzovať ozón podstatne vyšší, zatiaľ čo uvádzanie týchto látok na trh rýchlo 
rastie. V hodnotení ozónu vypracovanom v roku 2006 prišli UNEP a WMO k záveru, že 
„úloha látok s veľmi krátkou životnosťou pri poškodzovaní ozónu je významnejšia, než sa 
pôvodne predpokladalo“. V súčasnosti sa predpokladá, že halogénované látky s veľmi 
krátkou životnosťou, napríklad n-propylbromid (n-PB), ktorý je takmer výlučne 
antropogénny, významne prispievajú k celkovému množstvu stratosférického brómu, 
a teda majú nepriaznivý vplyv na stratosférický ozón. V návrhu Komisie bol n-PB 
zahrnutý do časti B prílohy II (látky, o ktorých sa musia podávať správy), ale mal by byť 
v časti A prílohy II (obmedzené látky).

Ďalšou otázkou je zákaz vývozu stanovený v článku 17. Je veľmi dôležité, aby existovalo 
menej výnimiek z tohto zákazu vývozu. Mnohé výnimky bude ťažké kontrolovať a zachovať 
v praxi. Z etických a ekologických dôvodov by mal byť čo najviac obmedzený vývoz látok 
poškodzujúcich ozónovú vrstvu, najmä v prípade halónov a HCFC. Jestvuje príliš veľké 
riziko, že tieto látky s veľkým potenciálom poškodzovať ozón (a silným skleníkovým 
účinkom) by mohli byť uvoľnené do ovzdušia.

Pokiaľ ide o kontroly, bude na dosiahnutie skutočného zníženia látok poškodzujúcich 
ozónovú vrstvu a zvýšenie hrúbky ozónovej vrstvy potrebná silnejšia štruktúra v súlade 
s odporúčaním o environmentálnych inšpekciách.

Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tejto správe sú zamerané na ďalšie 
skvalitnenie nariadenia v súvislosti s uvedenými otázkami. Týmto spôsobom môže byť EÚ 
ambicióznejšia a prevziať vedúcu úlohu vo svete. To nás lepšie ochráni pred škodlivými 
účinkami príliš veľkého množstva UV žiarenia a obmedzí skleníkový efekt/zmenu klímy.
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