LEGISLATIVA

ky ve výboru je pracovník odboru ochrany ovzduší MŽP.
Článek 27 – Podávání zpráv podniky
1. Každý rok do 31. března sdělí každý podnik
Komisi údaje uvedené v odstavcích 2 až 6 pro
každou regulovanou látku ... za předchozí kalendářní rok a současně zašle kopii tohoto
sdělení příslušnému orgánu dotčeného členského státu.
2. Každý výrobce sdělí tyto údaje:
a) celkové množství každé látky uvedené
v odstavci 1, které vyrobil;
b) množství každé vyrobené látky uvedená na trh nebo použitá pro vlastní potřebu výrobce uvnitř Společenství, rozčleněná na látku určenou k použití jako vstupní
surovina, jako technologické činidlo a pro
jiná použití;
f ) veškerá recyklovaná, regenerovaná nebo
zneškodněná množství látek a technologii
použitou pro zneškodnění, včetně množství látek vyrobených a zneškodněných
jako vedlejší produkt...;
g) veškeré zásoby;
h) veškeré nákupy od jiných výrobců a prodeje jiným výrobcům ve Společenství.
Tento článek 2 se týká jen výrobců regulovaných
látek.
3. Každý dovozce sdělí ke každé látce uvedené
v odstavci 1 tyto údaje:
a) veškerá množství propuštěná do oběhu
ve Společenství, rozčleněná na množství
dovezená … pro zneškodnění. Dovozci,
kteří dovezli regulované látky ke zneškodnění, sdělí také skutečné konečné místo
nebo místa určení každé látky a u každého z míst určení uvedou zvlášť množství
každé látky a název a adresu zneškodňovacího zařízení, kam byla látka dopravena;
c) veškerá množství použitých látek podle
odstavce 1 dovezených za účelem jejich
recyklace nebo regenerace;
d) veškeré zásoby;
e) veškeré nákupy od jiných podniků a prodeje jiným podnikům ve Společenství;
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f ) zemi vývozu.
Dovozem se rozumí dovoz regulovaných látek ze
třetích zemí mimo EU. Je zde však zahrnut i „dovoz“ ze
členských států EU, včetně nákupů od jiných podniků.
Je požadováno i uvedení země, ze které se regulované
látky dováží.
4. Každý vývozce sdělí ke každé látce uvedené
v odstavci 1 tyto údaje:
b) veškeré zásoby;
c) veškeré nákupy od jiných podniků a prodeje jiným podnikům ve Společenství;
d) zemi určení.
Vývozem se rozumí vývoz regulovaných látek do
třetích zemí mimo EU. Je zde však zahrnut i „vývoz“ do
členských států EU, včetně dodání do jiných podniků.
Je požadováno i uvedení země, do které se regulované látky vyváží.
5. Každý podnik, který zneškodňuje regulované
látky uvedené v odstavci 1 a na který se nevztahuje odstavec 2, sdělí tyto údaje:
a) veškerá množství těchto zneškodněných
látek, včetně množství obsažených ve výrobcích nebo zařízení;
b) veškeré zásoby těchto látek, které mají být
zneškodněny, včetně množství obsažených ve výrobcích nebo zařízení;
c) technologii použitou pro zneškodnění.
Podnikem, který zneškodňuje regulované látky
se rozumí podnik, který má k tomu příslušný certifikát
a používá technologii pro zneškodňování regulovaných látek
7. Každý rok před 31. březnem sdělí každý výrobce nebo dovozce, který je držitelem licence podle čl. 10 odst. 6, pro každou regulovanou látku, pro kterou byla
udělena licence, Komisi povahu jejího použití, množství použité během předchozího
roku, množství zásob, každé recyklované,
regenerované nebo zneškodněné množství a množství výrobků a zařízení, jež obsahují tyto látky nebo jejichž použití nebo
provoz jsou na nich závislé, které uvedl na
trh ve Společenství nebo vyvezl, a zároveň
zašle kopii tohoto sdělení příslušnému orgánu členského státu.
8. Komise přijme vhodná opatření na ochranu
důvěrné povahy informací získaných na základě tohoto článku.
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