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LEGISLATIVA

huje toto nařízení, v případě, že nemají status 
zboží Společenství;

Za „vývoz“ se považuje pouze vývoz z EU do třetích 
zemí. „Vývozem“ není vývoz ze členského státu EU do 
ostatních členských států uvnitř EU.
20) "uváděním na trh" dodání či poskytnutí tře-

tím osobám ve Společenství, za úplatu nebo 
bezplatně, včetně propuštění do volného 
oběhu ve Společenství podle nařízení (ES) 
č. 450/2008. V případě výrobků a zařízení, kte-
ré tvoří součást nemovitosti nebo dopravního 
prostředku, se to týká pouze prvního dodání 
či poskytnutí ve Společenství;

21) "použitím" používání regulovaných látek při 
výrobě, údržbě nebo opravě, včetně opětov-
ného plnění, výrobků nebo zařízení ...;

22) "tepelným čerpadlem" zařízení nebo instala-
ce získávající teplo při nízkých teplotách ze 
vzduchu, vody nebo půdy a dodávající teplo;

23) "znovuzískáním" sběr a skladování regulova-
ných látek pocházejících z výrobků a zařízení 
nebo z nádob při jejich údržbě či opravě nebo 
před jejich likvidací;

24) "recyklací" opětovné použití znovuzískaných 
regulovaných látek po základním přečištění;

25) "regenerací" přepracování znovuzískaných 
regulovaných látek, aby odpovídaly vlastnos-
tem nově vyrobené látky, s ohledem na jejich 
zamýšlené použití;

V praxi běžně používaný výraz recyklace obvykle za-
hrnuje všechny tři uvedené definované pojmy "znovu-
získání", "recyklace" a "regenerace". Z právního pohledu 
je třeba je rozlišovat.
26) "podnikem" fyzická nebo právnická osoba, 

která
a) vyrábí, znovu získává, recykluje, regeneru-

je, používá nebo zneškodňuje regulované 
látky;

b) tyto látky dováží;
c) tyto látky vyváží;
d) tyto látky uvádí na trh nebo
e) provozuje chladicí nebo klimatizační zaří-

zení, tepelná čerpadla obsahující regulova-
né látky;

29) "výrobky a zařízeními, jež jsou závislé na regu-
lovaných látkách," výrobky a zařízení, jež ne-
jsou bez regulovaných látek funkční, kromě 
výrobků a zařízení používaných pro výrobu, 

zpracování, znovuzískání, recyklaci, regenera-
ci nebo zneškodňování regulovaných látek;

30) "nově vyrobenými látkami" látky, které se do-
sud nepoužívaly;

Toto je definice, která souvisí se zákazem používá-
ní "nově vyrobených látek" HCFC (např. R 22) od 1. led-
na 2010.
31) "výrobky a zařízeními" veškeré výrobky a zaří-

zení s výjimkou nádob používaných pro pře-
pravu nebo skladování regulovaných látek.

Kapitola II – Zákazy

Zákazy patří mezi nejdůležitější ustanovení tohoto 
Nařízení. Je však stanovena řada výjimek o kterých na 
základě žádosti rozhoduje Evropská komise. Na poruše-
ní zákazů se vztahují nejvyšší pokuty.

Článek 4 – Výroba regulovaných látek

Výroba regulovaných látek je zakázána.
Ustanovení nejvyššího významu. Výroba regulo-

vaných látek je zakázána, ale platí však řada výjimek 
mimo obor chlazení. Například je povolena výroba pro 
některá mimořádná zdravotnická využití kde nejsou 
vhodné náhrady.

Článek 5 – Uvádění na trh 
a použití regulovaných látek

1. Uvádění regulovaných látek na trh a jejich po-
užití jsou zakázány.

Ustanovení nejvyššího významu. Regulované látky 
se nesmí vyrábět, prodávat a používat. Platí však řada 
výjimek, stejně jako u článku 4..
2. Regulované látky se nesmějí uvádět na trh v ná-

dobách, které se nedají opětovně naplnit. 
Důležité, již známé ustanovení pro distribuci a pře-

chovávání regulovaných látek používaných jako chla-
diva. Nesmějí se prodávat a distribuovat v nádobách na 
jedno použití. 
3. Tento článek se nevztahuje na regulované látky 

ve výrobcích a zařízeních.
Regulované látky lze ve výrobcích a zařízeních, ve 

kterých jsou již používány jako chladiva, nadále použí-
vat. Omezen může být jejich servis. Například výrobky 
a zařízení obsahující látky HCFC lze používat, jejich po-


