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Článek 16 – Propuštění dovezených 
regulovaných látek do volného 

oběhu ve Společenství

Netýká se chladiv. 

Článek 17 – Vývoz regulovaných látek 
nebo výrobků a zařízení, jež obsahují 

regulované látky nebo jsou na nich závislé

1. Vývoz regulovaných látek a výrobků a zařízení 
jiných než pro osobní účely, jež obsahují tyto 
látky nebo jsou na nich závislé, je zakázán.
Stanovené výjimky ze zákazu vývozu regulovaných 

látek se netýkají chladiv.

Článek 18 – Udělování licencí 
pro dovoz a vývoz

1. Komise zřídí a provozuje elektronický systém 
licencí a o žádostech o licence rozhodne do 
30 dnů po jejich obdržení.

2. Žádosti o licence uvedené v článcích 15 a 17 
se podávají prostřednictvím systému uvede-
ného v odstavci 1. Před podáním žádosti o li-
cenci se podniky do uvedeného systému za-
registrují.
Každý kdo chce do EU dovézt nebo vyvézt regulo-

vané látky, musí požádat Komisi o licenci. Článek 15 se 
týká dovozu regulovaných látek určených ke zneškod-
nění. Článek 17 se netýká chladiv.
3. Žádost o licenci musí obsahovat

a) jméno a adresu dovozce a vývozce;
b) zemi dovozu a vývozu;
c) v případě dovozu či vývozu regulovaných 

látek popis každé regulované látky, včet-
ně
i) obchodního označení,
ii) popisu a kódu kombinované nomen-

klatury, jak jsou uvedeny v příloze IV,
iii) údaje o tom, zda je látka nově vyrobe-

ná, recyklovaná, znovuzískaná nebo 
regenerovaná,

iv) množství látky v metrických kilogra-
mech,

v) v případě halonů prohlášení o tom, 
že jsou dováženy nebo vyváženy pro 
kritické použití podle čl. 13 odst. 1, 

s upřesněním, o které použití se jed-
ná;

Pojem „metrický kilogram“ je převzat z Montreal-
ského protokolu a je jím běžný kilogram.

d) v případě dovozu či vývozu výrobků 
a zařízení, jež obsahují regulované lát-
ky nebo jsou na nich závislé,

i) typ a  povahu výrobků a zařízení,
ii) u počitatelných položek počet jed-

notek, popis a množství na jednotku 
v metrických kilogramech každé regu-
lované látky,

iii) u nepočitatelných položek celkové 
množství výrobku, popis a celkové čis-
té množství v metrických kilogramech 
každé regulované látky,

iv) zemi nebo země konečného určení 
výrobků a zařízení,

v) údaj o tom, zda je regulovaná látka 
nově vyrobená, recyklovaná, znovu-
získaná nebo regenerovaná,

vi) v případě dovozu nebo vývozu vý-
robků a zařízení, jež obsahují halony 
nebo jejichž použití nebo provoz jsou 
na nich závislé, prohlášení, že se dová-
žejí nebo vyvážejí pro kritické použití 
podle čl. 13 odst. 1, s uvedením, o kte-
ré použití se jedná,

vii) u výrobků a zařízení, jež obsahují hyd-
rochlorfluoruhlovodíky nebo jejichž 
použití a provoz jsou na nich závislé, 
odkaz na povolení Komise uvedené 
v čl. 17 odst. 3,

viii) kód kombinované nomenklatury vý-
robku nebo zařízení, jež mají být do-
vezeny nebo vyvezeny;

e) účel plánovaného dovozu včetně zamýšle-
ného celního zacházení, případně s upřes-
něním zamýšleného celního režimu;

f ) místo a předpokládané datum plánované-
ho dovozu nebo vývozu;

g) celní úřad, u kterého bude podáno celní 
prohlášení na toto zboží;

h) v případě dovozu regulovaných látek nebo 
výrobků a zařízení určených ke zneškod-
nění název a adresu zařízení, kde bude lát-
ka zneškodněna;

i) veškeré další informace, které příslušný or-
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