Veřejná konzultace týkající se hodnocení
nařízení o ozonové vrstvě
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Co je předmětem nařízení?
Nařízení provádí Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, který je považován za
největší úspěch, jehož kdy OSN v oblasti životního prostředí dosáhlo. Jeho cílem je omezit výrobu a
spotřebu látek, které poškozují ozonovou vrstvu, aby se snížilo jejich nadměrné množství v
atmosféře, a chránit tak ozonovou vrstvu Země. Kromě povinností vyplývajících z Montrealského
protokolu stanoví nařízení některá další opatření.
Zatímco Montrealský protokol výrobu těchto látek a obchod s nimi ve velkém reguluje, nařízení si klade
větší cíle a použití těchto látek zakazuje. Některá použití těchto látek jsou však v EU stále povolena (na
základě výjimky). Nařízení navíc nereguluje jen látky samotné, ale také použití výrobků a zařízení, které
tyto látky obsahují. Stanoví požadavky na udělování licencí pro veškerý dovoz a vývoz látek poškozujících
ozonovou vrstvu. Reguluje a sleduje nejen látky poškozující ozonovou vrstvu, na něž se vztahuje
Montrealský protokol (více než 90 chemických látek), ale také některé látky poškozující ozonovou vrstvu,
které v Montrealském protokolu uvedeny nejsou (pět dalších chemických látek nazývaných „nové látky“).
Co je cílem nařízení?

Plnit závazky vyplývající z Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu,
jelikož EU a její členské státy jsou smluvními stranami protokolu.
Je-li to technicky a ekonomicky proveditelné, zajistit v EU plnění ještě náročnějších cílů.

Dotazník
Vyplnění dotazníku by vám mělo zabrat asi 20 minut.
Vyplnit ho bude možné od 1. června do 24. srpna 2018.
Na otázky v tomto dotazníku můžete odpovídat v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.
Na konci dotazníku budete mít možnost uvést další informace (např. stanovisko).

Informace o vás
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* 1 Na otázky odpovídáte
jako soukromá osoba
v rámci své profesní činnosti nebo jménem organizace

* 2 Jméno:

* 3 Příjmení:

* 4 E-mailová adresa:
Nemáte-li e-mailovou adresu, uveďte „není k dispozici“.

* 5 Země bydliště:
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Chorvatsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
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jiná země

* 6 Pokud jste zvolili „jiná země“, uveďte její název:

* 7 Váš příspěvek (v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí, které je k dispozici na internetových
stránkách konzultace)
Upozorňujeme, že bez ohledu na zvolenou možnost mohou být vaše odpovědi předmětem žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům
podle nařízení (ES) č. 1049/2001.

smíme zveřejnit s vašimi osobními údaji (Souhlasím se zveřejněním všech informací obsažených v mém příspěvku,
ať už v celém rozsahu, nebo zčásti, včetně mého jména a příjmení nebo názvu mé organizace, a prohlašuji, že žádná část mé
odpovědi není protiprávní ani neporušuje práva žádné třetí strany tak, že by to bránilo jejímu zveřejnění.)

smíme zveřejnit za předpokladu, že bude zachována vaše anonymita (Souhlasím se zveřejněním informací
obsažených v mém příspěvku, ať už v celém rozsahu, nebo jen zčásti (spolu s uvedením citací nebo stanovisek, která zastávám),
za podmínky, že tak bude učiněno anonymně. Prohlašuji, že žádná část mé odpovědi není protiprávní ani neporušuje práva žádné
třetí strany tak, že by to bránilo jejímu zveřejnění.)

* 8 Jméno respondenta:

* 9 Příjmení respondenta:

* 10 Pracovní e-mailová adresa respondenta:

* 11 Název organizace:

* 12 Poštovní adresa organizace:

* 13 Typ organizace
Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá skutečnosti.

soukromý podnik
poradenská kancelář, advokátní kancelář, samostatně výdělečně činný poradce
obchodní, podnikové či profesní sdružení
nevládní organizace, platforma či síť
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výzkumná instituce a akademická obec
církev či náboženská společnost
regionální nebo místní orgán (veřejný či smíšený)
mezinárodní nebo vnitrostátní orgán veřejné moci
jiný typ

* 14 Pokud jste zvolili „jiný typ“, upřesněte:

* 15 Kolik má váš podnik zaměstnanců?
více než 250 (velký podnik)
od 50 do 250 (střední podnik)
od 10 do 49 (malý podnik)
méně než 10 (mikropodnik)
osoba samostatně výdělečně činná (mikropodnik)

* 16 Upřesněte typ organizace:
obchodní komora
obchodní organizace
odborová organizace
organizace zastupující zájmy určitých povolání či řemesel
jiný typ

* 17 Pokud jste zvolili „jiný typ“, upřesněte:

* 18 Upřesněte typ organizace:
skupina odborníků (think tank)
výzkumná instituce
vysokoškolská instituce
jiný typ

* 19 Pokud jste zvolili „jiný typ“, upřesněte:

* 20 Upřesněte typ organizace:
regionální orgán veřejné moci
místní orgán veřejné moci
organizace partnerství veřejného a soukromého sektoru na nižší než celostátní úrovni
síť orgánů veřejné moci na nižší než celostátní úrovni
jiný typ

* 21 Pokud jste zvolili „jiný typ“, upřesněte:
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* 21 Pokud jste zvolili „jiný typ“, upřesněte:

* 22 Upřesněte typ organizace:
mezivládní organizace
orgán, instituce nebo agentura EU
vnitrostátní parlament
ústřední orgány státní správy
vnitrostátní orgán veřejné moci nebo agentura

* 23 Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti?
Pokud vaše organizace zaregistrována není, doporučujeme vám, abyste se zaregistrovali zde, a to i přesto, že registrace pro tuto
konzultaci není povinná. K čemu slouží rejstřík transparentnosti?

ano
ne
nepoužije se

* 24 Pokud ano, uveďte své identifikační číslo v rejstříku.

* 25 Země, kde organizace sídlí:
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Chorvatsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
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Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
jiná země

* 26 Pokud jste zvolili „jiná země“, uveďte její název:

* 27 Váš příspěvek (v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí, které je k dispozici na internetových
stránkách konzultace)
Upozorňujeme, že bez ohledu na zvolenou možnost mohou být vaše odpovědi předmětem žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům
podle nařízení (ES) č. 1049/2001.

smíme zveřejnit s údaji o vaší organizaci (Souhlasím se zveřejněním všech informací obsažených v mém příspěvku,
ať už v celém rozsahu, nebo zčásti, včetně názvu mé organizace, a prohlašuji, že žádná část mé odpovědi není protiprávní ani
neporušuje práva žádné třetí strany tak, že by to bránilo jejímu zveřejnění.)

smíme zveřejnit za předpokladu, že bude zachována anonymita vaší organizace (Souhlasím se
zveřejněním informací obsažených v mém příspěvku, ať už v celém rozsahu, nebo jen zčásti (spolu s uvedením citací nebo
stanovisek, která zastávám), za podmínky, že tak bude učiněno anonymně. Prohlašuji, že žádná část mé odpovědi není
protiprávní ani neporušuje práva žádné třetí strany tak, že by to bránilo jejímu zveřejnění.)

28 Byli byste po vyplnění dotazníku ochotni nám poskytnout další informace formou e-mailu nebo
telefonického rozhovoru?
Ano, ohledně tohoto dotazníku mě můžete kdykoli kontaktovat.
Ne, raději bych, abyste se na mě ohledně tohoto dotazníku neobraceli.

Jak je nařízení účinné?
Následující otázky se týkají posouzení toho, do jaké míry nařízení splnilo své cíle. Hlavními cíli
nařízení je plnit závazky plynoucí z Montrealského protokolu (tj. snížit spotřebu látek
poškozujících ozonovou vrstvu) a v případech, kdy je to proveditelné, zajistit, aby EU v tomto
ohledu plnila ještě náročnější cíle.
29 Požadavky nařízení mi jsou známy.
rozhodně souhlasím
souhlasím
nemám vyhraněný názor
nesouhlasím
rozhodně nesouhlasím
nevím

30 Do jaké míry souhlasíte s tím, že nařízení přispělo ke snížení spotřeby látek poškozujících ozonovou
vrstvu v EU?
rozhodně souhlasím
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souhlasím
nemám vyhraněný názor
nesouhlasím
rozhodně nesouhlasím
nevím

31 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

32 Domníváte se, že ke snížení spotřeby látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU přispěly i jiné faktory
než nařízení?
ano
ne
nevím

* 33 Pokud ano, tyto faktory popište:

34 Nařízení stanoví v EU přísnější požadavky, než jaké jsou vyžadovány mezinárodní dohodou (tzv.
Montrealským protokolem). Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že to vedlo k efektivnějšímu snížení
spotřeby látek poškozujících ozonovou vrstvu?
rozhodně souhlasím
souhlasím
nemám vyhraněný názor
nesouhlasím
rozhodně nesouhlasím
nevím

35 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

36 Nařízení reguluje a sleduje nejen látky poškozující ozonovou vrstvu, na něž se vztahuje Montrealský
protokol (více než 90 chemických látek), ale také některé látky poškozující ozonovou vrstvu, které v
Montrealském protokolu uvedeny nejsou (pět dalších chemických látek: halon-1202, propylbromid,
ethylbromid, (trifluormethyl)jodid a methylchlorid). Souhlasíte s tím, aby byly tyto nové látky podle nařízení
regulovány?
rozhodně souhlasím
souhlasím
nemám vyhraněný názor
nesouhlasím
rozhodně nesouhlasím
nevím

37 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:
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37 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

38 Jsou vám známy nějaké další látky, které nejsou podle nařízení regulovány, ale podle vás by měly být,
protože poškozují ozonovou vrstvu?

39 Jsou vám známy nějaké nezamýšlené důsledky nařízení?

40 Souhlasíte s tím, že by se na úrovni EU mělo ohledně regulace látek poškozujících ozonovou vrstvu v
Unii vyvíjet větší úsilí?
rozhodně souhlasím
souhlasím
nemám vyhraněný názor
nesouhlasím
rozhodně nesouhlasím
nevím

41 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

Náhrady k látkám poškozujícím ozonovou vrstvu
Následující otázky se týkají posouzení toho, zda nařízení stále plní svůj účel vzhledem k aktuálním
potřebám. Zaměřují se na jednotlivá ustanovení nařízení a zejména na aktuální technologický
vývoj a nové náhradní látky k látkám poškozujícím ozonovou vrstvu.
42 Je vám známo, zda na trhu existují nějaké náhradní látky, které jsou technicky a ekonomicky
dostupné?
ano
ne
nevím

* 43 Pokud ano, upřesněte, o jakou náhradní chemickou látku se jedná, jakou látku by nahradila, jaké by
bylo její použití a příslušná technologie.

44 Je vám známo, zda se nějaké náhrady vyvíjejí?
ano
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ne
nevím

* 45 Pokud ano, upřesněte, o jakou náhradní chemickou látku se jedná, a uveďte informace o stavu
výzkumu a případně kontaktní informace.
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46 Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně náhradních látek k látkám poškozujícím
ozonovou vrstvu?
nemám

rozhodně
souhlasím

souhlasím

(pouze

(hlavně

v důsledku

v důsledku

nařízení)

nařízení)

vyhraněný
názor
(přispělo
mnoho
faktorů)

rozhodně
nesouhlasím

nesouhlasím

(přispěly

(přispěly

především

pouze jiné

jiné faktory)

faktory)

nevím

K vývoji
náhradních
látek došlo
díky tomu, že
nařízení
reguluje
látky
poškozující
ozonovou
vrstvu.
Vývoj
náhradních
látek pokročil
díky tomu, že
nařízení
reguluje
látky
poškozující
ozonovou
vrstvu.
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47 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

Kvalita nařízení
Následující otázky mají za cíl posoudit soudržnost nařízení s mezinárodními právními předpisy a
jinými zásahy ze strany EU a vnitřní soudržnost nařízení, pokud jde o realizaci jeho cílů. Informace
o regulační zátěži, kterou nařízení přináší, budou použity k posouzení jeho účinnosti.
48 Nařízení provádí Montrealský protokol a používá se v interakci s dalšími mezinárodními dohodami a
normami, včetně právních předpisů týkajících se změny klimatu, znečištění způsobeného plavidly a
leteckou dopravou. Jsou vám známy příklady zbytečných duplicit, mezer a rozporů mezi nařízením a
souvisejícími nástroji mezinárodního práva?

ano

ne

nevím

překrývání
(duplicity)
rozpory
mezery

* 49 Pokud ano, svou odpověď rozveďte:

50 Nařízení je uplatňováno v interakci s jinými evropskými právními předpisy a normami v oblasti odpadů,
průmyslových emisí, označování a balení a legislativou v dalších oblastech. Jsou vám známy příklady
zbytečných duplicit, mezer a rozporů mezi nařízením a souvisejícími nástroji evropského práva?

ano

ne

nevím

překrývání
(duplicity)
rozpory
mezery

* 51 Pokud ano, svou odpověď rozveďte:

52 Víte o nějakých mezerách nebo rozporech v samotném nařízení?

11

ano

ne

nevím

rozpory

mezery

* 53 Pokud ano, svou odpověď rozveďte:

54 Jsou podle vás některá z následujících opatření vyplývajících z nařízení zbytečně složitá, zatěžující či
nákladná?

ano

ne

nevím

žádost o udělení licence nebo povolení
žádost o přidělení kvóty
registrace pro základní laboratorní a analytická použití (registr labODS)
kontrola úniků a emisí při používání látek poškozujících ozonovou vrstvu
dodržování technických požadavků při regeneraci a zneškodňování látek
poškozujících ozonovou vrstvu
označování nádob a zařízení obsahujících látky poškozující ozonovou vrstvu
absolvování inspekcí, které provádějí vnitrostátní orgány
podávání každoročních zpráv
konec používání HCFC k chlazení apod. (postupné ukončení výroby a
spotřeby)
konec používání methylbromidu pro karanténní a předzásilkové aplikace (
postupné ukončení výroby a spotřeby)
konec používání halonu v některých protipožárních zařízeních (postupné
ukončení výroby a spotřeby)
jiné (prosím uveďte)

55 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

Přidaná hodnota právní úpravy na úrovni EU

12

Následující otázky se týkají posouzení přidané hodnoty, kterou tento zásah ze strany EU přináší, v
porovnání s tím, co by se dalo realisticky očekávat od členských států, kdyby jednaly na celostátní
/regionální úrovni.
56 Všechny průmyslové podniky v EU mají ohledně látek poškozujících ozonovou vrstvu stejné
povinnosti. Do jaké míry souhlasíte s tím, že to představuje výhodu v porovnání se situací, kdy by
jednotlivé členské státy měly rozdílné předpisy o látkách poškozujících ozonovou vrstvu?
rozhodně souhlasím
souhlasím
nemám vyhraněný názor
nesouhlasím
rozhodně nesouhlasím
nevím

57 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

58 Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: Regulace látek poškozujících ozonovou vrstvu na
úrovni EU je efektivnější (méně nákladná), než jejich regulace pouze na úrovni jednotlivých států.
rozhodně souhlasím
souhlasím
nemám vyhraněný názor
nesouhlasím
rozhodně nesouhlasím
nevím

59 Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

60 Co by se podle vás stalo, kdyby nařízení EU neexistovalo a látky poškozující ozonovou vrstvu byly
regulovány pouze na vnitrostátní úrovni? Ohrozilo by to efektivní fungování vnitřního trhu?

Dokumentace a závěrečné poznámky

61 Zde můžete připojit související dokumenty, například písemné stanovisko. Maximální velikost souboru
je 1 MB.

Nahraný soubor bude zveřejněn spolu s vašimi odpověďmi na dotazník, které představují hlavní zdroj
informací pro tuto veřejnou konzultaci. Doplňující materiál není povinný a poslouží jako kontext k lepšímu
pochopení vašich stanovisek.

62 Pokud chcete uvést další informace relevantní pro téma tohoto dotazníku, použijte textové pole níže.
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62 Pokud chcete uvést další informace relevantní pro téma tohoto dotazníku, použijte textové pole níže.
Maximálně 1000 znaků
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