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ce, balení a označování nebezpečných látek, 
o klasifikaci, označování a balení látek a smě-
sí, upravují označování látek klasifikovaných 
jako látky poškozující ozonovou vrstvu a ozna-
čování směsí obsahujících tyto látky. Vzhledem 
k tomu, že látky poškozující ozonovou vrstvu, 
jež jsou vyráběny jako vstupní suroviny, tech-
nologická činidla nebo látky pro laboratorní 
a analytická použití, lze propustit do volného 
oběhu ve Společenství, měly by být odlišeny 
od látek vyráběných pro jiná použití, aby se tak 
předešlo případné změně účelu použití regulo-
vaných látek obsažených ve vstupních surovi-
nách, technologických činidlech nebo látkách 
pro laboratorní a analytická použití na jiná po-
užití, která jsou regulována tímto nařízením. 
Dále by v zájmu informování koncových uživa-
telů a usnadnění prosazování tohoto nařízení 
takto měly být při údržbě nebo opravě ozna-
čeny výrobky a zařízení, jež obsahují tyto látky 
nebo jsou na nich závislé.

S cílem snížit uvolňování regulovaných látek •	
do atmosféry by měla být přijata opatření pro 
znovuzískání použitých regulovaných látek 
a pro předcházení únikům regulovaných látek.

Montrealský protokol ukládá povinnost ozna-•	
movat údaje o obchodu s látkami poškozují-
cími ozonovou vrstvu. Proto by mělo být vý-
robcům, dovozcům a vývozcům regulovaných 
látek uloženo podávat jednou ročně zprá-
vy o činnosti. Aby Komise mohla zefektivnit 
postupy pro oznamování údajů, a dodržova-
la tak Montrealský protokol a průběžně za-
mezila zdvojování, měla by Komisi přímo po-
dávat zprávy rovněž zneškodňovací zařízení. 
Aby se zajistilo dodržování zpravodajských zá-
vazků podle Montrealského protokolu a zlep-
šilo se jejich praktické uplatňování, měla by 
být Komise zmocněna pozměnit požadavky 
na podávání zpráv členskými státy a podniky. 
S ohledem na předpokládaný vývoj nástrojů 
pro podávání zpráv prostřednictvím internetu 
by Komise měla případně vypracovat návrhy 
opatření, kterými se upraví požadavky na po-
dávání zpráv, jakmile budou příslušné nástro-
je pro podávání zpráv zavedeny.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady •	
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpa-
dech  a směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 
12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech 
stanoví opatření pro odstraňování a využívá-
ní odpadu způsobem šetrným k životnímu 
prostředí a kontrolu nebezpečného odpa-
du. V této souvislosti by měla být věnována 
zvláštní pozornost látkám poškozujícím ozo-
novou vrstvu obsaženým ve stavebním a de-
moličním odpadu a v zařízeních spadajících 
do působnosti směrnice 2002/96/ES o od-
padních elektrických a elektronických zaří-
zeních (OEEZ). Podle Montrealského proto-
kolu lze pro zneškodnění regulovaných látek 
použít pouze technologie, které byly schvá-
leny smluvními stranami. Příslušná rozhod-
nutí smluvních stran by proto měla být za-
členěna do tohoto nařízení s cílem zajistit, 
aby byly používány pouze tyto technologie 
za předpokladu, že je jejich používání v sou-
ladu s příslušnými právními předpisy Spole-
čenství a vnitrostátními právními předpisy 
o odpadech.

Měl by být stanoven pružný mechanismus, •	
který by zavedl povinnost podávat zprávy 
o látkách určených jako látky poškozující ozo-
novou vrstvu, aby bylo možné provést posou-
zení závažnosti jejich dopadu na životní pro-
středí a aby bylo zajištěno, že uvedené nové 
látky, u nichž byl určen významný potenciál 
poškozování ozonové vrstvy, budou podlé-
hat regulačním opatřením. V této souvislos-
ti by měla být věnována zvláštní pozornost 
úloze látek s velmi krátkou životností, zejmé-
na s ohledem na hodnotící zprávu Programu 
OSN na ochranu životního prostředí a Světo-
vé meteorologické organizace (UNEP/WMO) 
o ozonu z roku 2006, která dospěla k závěru, 
že potenciál poškozování ozonové vrstvy je 
u těchto látek vyšší, než vyplývá z předcho-
zích hodnocení.

Členské státy by měly stanovit sankce za po-•	
rušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňo-
vání. Tyto sankce by měly být účinné, přiměře-
né a odrazující.
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