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ků jako recyklovaného nebo regenerovaného 
materiálu, měl by se při údržbě či opravě za-
řízení používat pouze regenerovaný nebo re-
cyklovaný materiál. Další prodej recyklova-
ných hydrochlorfluoruhlovodíků by měl být 
zakázán a recyklované hydrochlorfluoruhlo-
vodíky by se měly používat pouze tehdy, po-
kud byly znovuzískány z daného zařízení, a to 
pouze podnikem, který toto znovuzískání pro-
vedl nebo zadal. Z důvodu důslednosti by se 
měla tato výjimka vztahovat i na tepelná čer-
padla.

S ohledem na to, že jsou široce dostupné tech-•	
nologie a náhradní látky umožňující nahrazení 
látek poškozujících ozonovou vrstvu, je vhod-
né v určitých případech stanovit přísnější re-
gulační opatření, než jaká stanoví nařízení (ES) 
č. 2037/2000, a než ta, která stanoví Montreal-
ský protokol.

V souladu s nařízením (ES) č. 2037/2000 byla •	
ukončena výroba a uvádění na trh chlorflu-
oruhlovodíků, jiných plně halogenovaných 
chlorfluoruhlovodíků, halonů, tetrachlormet-
hanu, 1,1,1-trichlorethanu, hydrobromfluo-
ruhlovodíků, bromchlormethanu a methylbro-
midu, a proto je zakázáno uvádět na trh tyto 
látky a výrobky a zařízení, jež tyto látky obsa-
hují. Nyní je rovněž vhodné postupně rozšířit 
zákaz používání těchto látek na údržbu a opra-
vu takových zařízení.

Montrealský protokol požaduje v čl. 2F odst. •	
7, aby smluvní strany usilovaly o omezení po-
užívání hydrochlorfluoruhlovodíků na pou-
žití, pro které neexistuje náhradní látka ani 
technologie příznivější pro životní prostře-
dí. Vzhledem k existenci náhradních a jiných 
technologií lze dále omezit uvádění na trh 
a použití hydrochlorfluoruhlovodíků, jakož 
i výrobků a zařízení, jež hydrochlorfluoruh-
lovodíky obsahují nebo jsou na nich závislé. 
Rozhodnutí smluvních stran Montrealského 
protokolu VI/13 stanoví, že při hodnocení ná-
hradních látek a technologií za hydrochlor-
fluoruhlovodíky by měly být vzaty v úvahu 
takové činitele, jako je potenciál poškozová-

ní ozonové vrstvy, energetická účinnost, hoř-
lavost, toxicita, potenciál globálního otep-
lování a možné vlivy na efektivní používání 
a ukončení výroby a používání chlorfluoruh-
lovodíků a halonů. V uvedeném rozhodnutí 
dospěly smluvní strany k závěru, že regulace 
hydrochlorfluoruhlovodíků podle Montreal-
ského protokolu by měla být výrazně zpřís-
něna, aby byla chráněna ozonová vrstva a zo-
hledněna dostupnost náhradních látek nebo 
technologií.

Regulační opatření pro výrobky a zařízení ob-•	
sahující regulované látky by měla být rozší-
řena na výrobky a zařízení, jež jsou na těch-
to látkách závislé, aby se předešlo obcházení 
omezení podle tohoto nařízení. Dodatečným 
zahrnutím výrobků a zařízení, jejichž kon-
strukce, použití či řádné fungování vyžadu-
je přítomnost regulované látky, je vyloučena 
případná možnost uvést na trh, dovézt či vy-
vézt výrobky či zařízení, které v daném oka-
mžiku regulované látky neobsahují, ale které 
by se do nich musely doplnit později. Výjimky 
pro výrobky a zařízení, jež byly vyrobeny před 
vstupem regulačních opatření v platnost, by 
měly být zrušeny, neboť již nemají význam 
a mohly by představovat riziko nedovoleného 
uvádění na trh nebo obchodu.

Systém licencí pro regulované látky zahrnuje •	
povolení vývozu těchto látek, aby bylo možné 
zlepšit sledování a regulaci obchodu s látka-
mi poškozujícími ozonovou vrstvu a aby byla 
umožněna výměna informací mezi smluvními 
stranami. Uvedený systém licencí by měl být 
rozšířen na výrobky a zařízení, jež obsahují re-
gulované látky nebo jsou na nich závislé.

Před vydáním dovozních a vývozních licen-•	
cí by měla mít Komise možnost za účelem 
zamezení nedovoleného a nežádoucího ob-
chodu ověřit u příslušných orgánů dotčené 
třetí země, zda je zamýšlená operace v soula-
du s požadavky uplatňovanými v dané zemi.

Několik předpisů EU, o sbližování právních •	
a správních předpisů týkajících se klasifika-
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