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Naøízení EU o F-plynech a jaká opatøení z nìho vyplývají
Dne 4. èervence 2006 vstoupil v platnost dùleitý právní pøedpis, který se týká oboru chlazení, klimatizace a tepelných
èerpadel. Jedná se o Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006, o nìkterých fluorovaných skleníkových
plynech - zkrácenì oznaèované jako Naøízení EU o F-plynech. Toto Naøízení je pøímo platné ve všech èlenských státech
EU. K nìkterým jeho èástem bude ještì vydána navazující a doplòující národní právní úprava ve formì novely zákona o
ochranì ovzduší (nebo samostatného zákona o ochranì klimatu) a podrobná provádìcí vyhláška. Pøíprava tìchto právních pøedpisù byla zahájena. Pro právní formulaci nìkterých opatøení jsou potøebné metodické podklady, které má Komise EU pøipravit a èlenským státùm pøedloit do 4. èervence 2007. Úplný text Naøízení je uveden v Úøedním vìstníku Evropské unie v èástce L 161/1 ze dne 14. èervna 2006. Hlavním cílem Naøízení je sníit emise skupiny fluorovaných skleníkových plynù do ovzduší a pøispìt tak ke splnìní závazkù, které pro EU a její èlenské státy vyplývají z Rámcové úmluvy
OSN o zmìnì klimatu a jejího provádìcího Kjótského protokolu. Je to opatøení, které má dát podnìt k technologickým
inovacím, k podpoøe vývoje alternativních technologií nebo k pøechodu na ji existující technologie, které jsou pro ivotní
prostøedí pøíznivìjší.
Pod oznaèením F-plyny se rozumí látky, které se dnes v široké míøe pouívají pøedevším jako chladiva. Jsou známé pod
oznaèením napø. R134a, R23, R125, R143a, R152a, a jejich smìsi R404a, R407c, R410a. Úplný seznam F-plynù, èlenìný na látky HFC (èásteènì fluorované uhlovodíky) a látky PFC (zcela fluorované uhlovodíky) je uveden v pøíloze Naøízení,
a také v pøíloze è. 10 k zákonu è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší. F-plyny mají velmi dobré technické vlastnosti. Jsou
pouívány jako chladiva nahrazující døíve široce pouívané, ale znaènì ekologicky škodlivé freony a halony (tj. regulované látky CFC, HCFC - napø. R12, R11, resp. R-22). F-plyny jsou chemicky velmi stálé. Jejich celosvìtovou kadoroèní výrobu a spotøebu lze odhadovat na úrovni milionu tun. Znaèná èást tohoto mnoství ve formì emisí pøechází do atmosféry
F-plyny mají vysoký potenciál globálního oteplování (GWP) a proto v atmosféøe pøispívají k jejímu oteplování po desítky
let. Tyto emise je tøeba omezit.
Z právního pohledu si je tøeba uvìdomit, e F-plyny (HFC, PFC) jsou látky jiné ne látky regulované (CFC, HCFC). Pro
regulované látky, poškozující ozonovou vrstvu, platí Naøízení EU è. 2037/2000. To je v nìkterých ustanoveních podobné
jako naøízení o F-plynech, ale není shodné.
Hlavní ustanovení Naøízení o F-plynech Pùsobnost Naøízení je zamìøena pøedevším na velká stacionární chladicí a klimatizaèní zaøízení, a tepelná èerpadla, s obsahem chladiva (HFC, PFC) nejménì 3 kg, resp. nejménì 6 kg v hermetických
systémech, které jsou takto oznaèené.
Naøízení upravuje:
Omezování únikù, pouívání, znovuzískávání a zneškodòování F-plynù; Provozovatelé stacionárních chladicích a klimatizaèních zaøízení, tepelných èerpadel, a systémù poární ochrany, které obsahují F-plyny, zajistí kontrolu tìsnosti certifikovanými pracovníky. Podle obsahu chladiva v zaøízení jsou stanoveny intervaly kontroly únikù 1x za 12, 6 a 3 mìsíce.
Zkouška tìsnosti musí být také provedena do 1 mìsíce po opravì netìsnosti, aby byla zajištìna úèinnost opravy. Provozovatelé velkých zaøízení nad 300 kg chladiva musí nainstalovat systémy detekce únikù, které se kontrolují alespoò 1x za
12 mìsícù. Provozovatelé zaøízení vedou záznamy o mnoství a druhu chladiva, a o provedených kontrolách.
Provozovatelé zaøízení odpovídají za zajištìní øádného znovuzískání chladiva certifikovanými pracovníky, za úèelem recyklace, regenerace nebo zneškodnìní F-plynù.
Oznaèování výrobkù a zaøízení s obsahem F- plynù;
Výrobky a zaøízení obsahující F-plyny se nesmí uvádìt na trh bez oznaèení, uvedení chemických názvù na štítku, za pouití akceptovaného prùmyslového názvosloví. Stávající zaøízení je tøeba oznaèit. o Hlášení údajù; Do 31. bøezna 2008 a
kadý rok poté kadý výrobce, dovozce a vývozce F-plynù podá zprávu Komisi EU, kterou zašle i MP, v ní sdìlí údaje
za pøedchozí kalendáøní rok. Nahlašuje se mnoství pøekraèujícím 1 tunu - celková výroba, dovoz a vývoz jednotlivých
F-plynù s uvedením hlavních kategorií aplikací (napø. mobilní klimatizaèní jednotky, chlazení, klimatizace, pìny, aerosoly
apod.). Hlášení se týká také mnoství látek recyklovaných a zneškodnìných.
Školení a certifikace pracovníkù a spoleèností vykonávajících vyjmenované èinnosti.
Provozovatel zaøízení zajistí, aby pøíslušný personál získal certifikát, který odpovídá pøíslušné znalosti platných pøedpisù
a norem a potøebné zpùsobilosti pro pøedcházení emisím a znovuzískávání Fplynù a bezpeèného zacházení s pøíslušným
druhem a velikostí zaøízení.
Do 4. èervence 2008 èlenské státy stanoví své vlastní poadavky na školení a certifikaci na základì minimálních poadavkù stanovených Komisí EU. Kontroly, servis a opravy zaøízení s F-plyny budou provádìt certifikovaní pracovníci.
Èlenské státy uznávají certifikáty vydané jiným èlenským státem a neomezují svobodu poskytování slueb nebo svobodu
usazování z dùvodù souvisejících s certifikátem jiného èlenského státu. Pro získání certifikátu platného v celé EU bude
tøeba mít minimální kvalifikaci, školení a zkoušky. Podmínky stanoví EU a budou zapracovány do provádìcí vyhlášky, spolu s metodikou provádìní kontrol únikù chladiv.
Zákazy uvádìní na trh;
Nádoby s F-plyny pro jednorázové pouití - zákaz uvádìní na trh od 4. èervence 2007, s výjimkou doprodeje výrobkù prokazatelnì vyrobených pøed tímto datem zákazu.
Neuzavøené systémy s HFC a PFC s pøímým odpaøováním chladiva - zákaz uvádìní na trh od 4. èervence 2007.
Sankce a kontrola;
Èlenské státy pøijmou pøedpisy o sankcích pro pøípady porušení tohoto Naøízení a pøijmou všechna opatøení nezbytná k
zajištìní jeho provádìní. Tyto sankce musí být úèinné, pøimìøené a odrazující. Pøijatá opatøení musí být oznámena Komisi
EU do 4. èervence 2008.
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Toto je struèný pøehled nejdùleitìjších opatøení, která z Naøízení EU o F-plynech vyplývají. Pro bìnou praxi je však potøebné seznámit se s jeho úplným textem. Jak ji bylo uvedeno, byla zahájena legislativní pøíprava navazující národní právní úpravy. Všechna opatøení budou pøipravována podle metodických podkladù Komise EU, ve spolupráci se Svazem
CHKT a v návaznosti na Evropskou asociaci národních svazù chlazení a klimatizace (AREA). Lze oèekávat, e zavedení
tohoto Naøízení do praxe nebude jednoduché, ale vìøme, e s pochopením a pøispìním všech, v zájmu zlepšení ochrany
ivotního prostøedí, se jeho realizace podaøí. Nìkteré státy, Dánsko, Rakousko a Švédsko mají v národní legislativì ji nìkolik let zavedena pøísnìjších opatøení, ne která stanovuje toto Naøízení. Mohou však být výjimeènì uplatòována jen do
konce roku 2012. O zavedení pøísnìjších opatøení pro Èeskou republiku se v souèasné dobì neuvauje.
Leden 2007
vypracoval a laskavì poskytl pan RNDr.Jiøí Dobiášovský- Ministerstvo ivotního prostøedí
Tabulka chladiv: F-plyny a nehalogenová chladiva

ODP - Potenciál poškozovat ozonovou vrstvu (Ozone Depleting Potential)
GWP - Potenciál zpùsobovat klimatické zmìny (Global Worming Potential)

