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LEGISLATIVA

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1005/2009, o látkách, 

které poškozují ozonovou vrstvu 
(o regulovaných látkách)

Kapitola I – Obecná ustanovení

Článek 1– Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro výrobu, do-
voz, vývoz, uvádění na trh, použití, znovuzískání, 
recyklaci, regeneraci a zneškodňování látek po-
škozujících ozonovou vrstvu, pro podávání infor-
mací o těchto látkách a pro dovoz, vývoz, uvádění 
na trh a použití výrobků a zařízení, které obsahují 
tyto látky nebo jsou na nich závislé.

Článek 1 je přehledem působnosti Nařízení 
EU č. 1005/2009. 

Článek 2 – Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na regulované lát-
ky, na nové látky a na výrobky a zařízení, kte-
ré obsahují regulované látky nebo jsou na nich 
závislé.

Pojem „nové látky“ vychází z Montrealského proto-
kolu, kde je tak označena skupina látek, které byly za-
řazeny do jeho seznamů později. Tyto látky nejsou vy-
užívány jako chladiva. Rozdílným pojmem jsou „nově 
vyrobené látky“, což jsou látky, které od své výroby ne-
byly dosud použity. Používání nově vyrobených látek 
HCFC je od 1. ledna 2010 zakázáno. Vyjímečně lze po-
užívat látek HCFC recyklovaných a negenerovaných. 

Nová právní úprava EU 
pro regulované látky
Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1005/2009, o látkách, 
které poškozují ozonovou vrstvu
RNDr. Jiří Dobiášovský

V Úředním věstníku Evropské unie bylo dne 31. října 2009 zveřejněno nové Nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (o regulovaných lát-
kách). Jedná se o zásadní přepracování Nařízení EU č. 2037/2000, které bylo zrušeno a novým Naříze-
ním nahrazeno. Nový právní předpis upravuje zacházení s regulovanými látkami do značné míry po-
dobně, jako upravuje zacházení s F-plyny Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006, 
o některých fluorovaných skleníkových plynech (o F-plynech). Nové Nařízení EU č. 1005/2009 vstou-
pilo v účinnost dne 1. ledna 2010. Mezi jeho nejdůležitější ustanovení patří potvrzení, že od 1. ledna 
2010 je povoleno za stanovených podmínek používat k servisním účelům pouze látky HCFC recyklo-
vané (např. chladivo R 22) a regenerované. Použití dosud nepoužitých látek HCFC je zakázáno.

V následujícím textu jsou uvedena nejdůležitější ustanovení nového Nařízení EU č. 1005/2009, která 
se týkají oboru chladicí a klimatizační techniky, a tepelných čerpadel. Pro zachování správné právní for-
mulace jsou uvedeny  doslovné citace těchto ustanovení.


