LEGISLATIVA

[5] Schváleno smluvními stranami Montrealského protokolu.
Úplné znění Nařízení EU č. 1005/2009 je uvedeno
na internetových stránkách MŽP
http://www.mzp.cz/cz/narodni_
mezinárodni_legislativa

Pro zajímavost jsou uvedeny hlavní důvody,
které Komise EU uvedla jako zásadní pro
přípravu nového Nařízení.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, bylo několikrát podstatně změněno. Jelikož je třeba provést nové změny, mělo by být uvedené nařízení z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti
přepracováno.
• Je prokázáno, že pokračující emise látek poškozujících ozonovou vrstvu způsobují závažné poškození ozonové vrstvy. Existují jasné
důkazy o tom, že se snížilo zatížení atmosféry látkami poškozujícími ozonovou vrstvu,
a byly zaznamenány jisté prvotní známky obnovy ozonu ve stratosféře. Nicméně se nepředpokládá, že by k obnově ozonové vrstvy na úroveň koncentrací, která existovala
před rokem 1980, došlo dříve než v polovině
21. století. Zvýšená intenzita UV-B záření, která je důsledkem úbytku ozonu, proto i nadále
představuje vážné ohrožení zdraví a životního prostředí. Zároveň má většina těchto látek
vysoký potenciál globálního oteplování a přispívá ke zvyšování teploty na planetě. Proto
je nezbytné přijmout další účinná opatření na
ochranu lidského zdraví a životního prostředí
před škodlivými následky těchto emisí a předejít riziku, že by se obnova ozonové vrstvy
dále zpozdila.
• Mnohé látky poškozující ozonovou vrstvu
jsou skleníkovými plyny, ale nejsou regulovány podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, protože se
předpokládá, že podle Montrealského pro-
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tokolu budou jejich výroba a používání postupně ukončeny. Navzdory pokroku, jehož
bylo dosaženo v rámci Montrealského protokolu, je v Evropské unii i celosvětově stále zapotřebí dokončit úkol ukončení výroby a používání látek poškozujících ozonovou vrstvu,
při vědomí toho, že v současnosti má mnoho alternativ k těmto látkám vysoký potenciál globálního oteplování. Je proto nutné minimalizovat a ukončit výrobu a používání látek
poškozujících ozonovou vrstvu všude tam,
kde jsou k dispozici technicky dostupné náhradní látky nebo technologie s nízkým potenciálem globálního oteplování.
• Dodatečná opatření na ochranu ozonové vrstvy přijaly smluvní strany Montrealského protokolu nejnověji na zasedání v Montrealu
v září 2007 a v Dohá v listopadu 2008. Dodržování závazků přijatých Společenstvím podle
Montrealského protokolu, a zejména provádění zrychleného ukončení výroby a používání hydrochlorfluoruhlovodíků, vyžaduje, aby
byla přijata opatření na úrovni Společenství,
a to s náležitým uvážením rizik spojených se
zaváděním náhradních látek nebo technologií s vysokým potenciálem globálního oteplování.
• V návaznosti na obavy týkající se zrychleného
růstu výroby a používání hydrochlorfluoruhlovodíků v rozvojových zemích, jež byly uvedeny ve zprávě skupiny pro vědecká hodnocení
z roku 2006, přijaly smluvní strany Montrealského protokolu v roce 2007 na svém devatenáctém zasedání rozhodnutí XIX/6, kterým se
stanovil harmonogram zrychleného ukončení výroby a používání hydrochlorfluoruhlovodíků. Na základě uvedeného rozhodnutí by
ukončení výroby mělo být posunuto ze stávajícího roku 2025 na rok 2020.
• Podle nařízení (ES) č. 2037/2000 není již od
roku 2010 možné při údržbě či opravě chladicích a klimatizačních zařízení používat nově
vyrobené hydrochlorfluoruhlovodíky. Aby se
minimalizovalo riziko nedovoleného použití nově vyrobených hydrochlorfluoruhlovodí-
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