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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1494/2007
ze dne 17. prosince 2007,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob
označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované
skleníkové plyny
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(7)

Štítek by měl být umístěn tak, aby se zajistila jeho dobrá
viditelnost pro instalační a servisní techniky.

(8)

Pokud jde o klimatizační výrobky a zařízení a tepelná
čerpadla, označení musí být umístěno tak, aby odpovídalo technickému profilu výrobku či zařízení.

(9)

Možnost uvádět dodatečné ekologické informace na štítcích vyžaduje, aby po výrobcích, aby vykonali nutné
úpravy označení, a proto by měla být poskytnuta přiměřená lhůta před tím, než se toto nařízení stane použitelným.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem výboru zřízeném čl. 18 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (2),

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných
skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného
nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Přezkoumání toho, zda je žádoucí uvádět dodatečné environmentální informace na štítcích na výrobcích
a zařízeních uvedených v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES)
č. 842/2006, bylo provedeno v souladu s čl. 7 odst. 3
tohoto nařízení.

Požadavky na označování berou v úvahu systém označování výrobků a zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, který se v současnosti používá ve Společenství, včetně systémů označování zavedených průmyslovými normami pro tyto výrobky a zařízení.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět

(3)

V zájmu srozumitelnosti je třeba přesně určit znění informací, které musí být na štítcích uvedeny. Členské státy by
měly mít možnost rozhodnout o používání jejich vlastního jazyka na těchto štítcích.

(4)

Další informace o tom, zda jsou chladící a klimatizační
výrobky a zařízení, jakož i tepelná čerpadla, na které
se vztahuje toto nařízení, odizolované pěnou
s fluorovanými skleníkovými plyny, by měly být na štítcích uvedeny na podporu jejich možného znovuzískávání
z této pěny.

(5)

(6)

V případech, kdy se fluorované skleníkové plyny přidávají
do výrobku či zařízení mimo výrobní místo, označení
musí uvádět celkové množství fluorovaných skleníkových
plynů ve výrobku či zařízení.
Štítek musí být navržen tak, aby se zajistilo, že je snadno
čitelný a pevně připevněný na výrobku či zařízení po
celou dobu, kdy výrobek či zařízení obsahuje fluorované
skleníkové plyny.

(1) Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

Toto nařízení stanoví způsob označování a další požadavky na
označování výrobků a zařízení uvedených v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Článek 2
Požadavky na označování
1.
Produkty a zařízení, na které se vztahuje toto zařízení,
budou označeny štítkem uvádějícím tyto informace:

a) text „Obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté
v Kjótském protokolu“;

b) zkrácené chemické názvy fluorovaných skleníkových plynů
obsažených v zařízení nebo těch, které zařízení bude obsahovat, za použití akceptovaného průmyslového názvosloví
pro dané zařízení či látku;
(2) Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007,
s. 35).
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c) množství fluorovaných
v kilogramech;

skleníkových

plynů
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vyjádřené

V případě, kdy se informace požadované tímto nařízením přidávají na štítek, který je již na daném výrobku či zařízení
připevněn, velikost písma nebude menší než minimální velikost
písma ostatních informací na štítku.

2.
Kromě požadavků na označování uvedených v článku 1
musí být chladící a klimatizační výrobky a zařízení, jakož
i tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou
s fluorovanými skleníkovými plyny, před uvedením na trh
označeny štítkem s tímto textem: „Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny“.

3.
Celý štítek a jeho obsah musí být navržen tak, aby se
zajistilo, že bude pevně připevněn na výrobku či zařízení
a čitelný při provozních podmínkách po celé období, kdy
výrobek či zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny.

d) případně text „hermeticky uzavřeno“.

Článek 4
3.
Pokud se fluorované skleníkové plyny doplňují mimo
výrobní místo a jejich celkové množství výrobce neuvádí, štítek
musí uvádět množství doplněné výrobním závodem a musí na
něm být prostor pro označení množství doplněného mimo
výrobní závod, jakož i údaj o celkovém množství fluorovaných
skleníkových plynů.
4.
Členské státy mohou v souvislosti s požadavky na označování uvedenými v odstavcích 1, 2 a 3 na svém území
podmínit uvádění na trh výrobků a zařízení, na které se vztahuje toto nařízení, používáním svých úředních jazyků.
Článek 3

Umístění označení
1.
Kromě míst uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č.
842/2006 mohou být štítky umístěny i na stávajících štítcích
s názvem či na štítku s informacemi o výrobku nebo vedle nich
či v blízkosti obslužných míst.
2.
Pro klimatizační výrobky a zařízení, jakož i tepelná
čerpadla s oddělenými vnitřními a vnějšími částmi
a spojenými chladícím potrubím, musí být štítek
s informacemi umístěn na té části zařízení, která byla nejdříve
vybavena chladivem.

Způsob označení
1.
Informace podle článku 2 budou uvedeny na štítku
připevněném na výrobku či zařízení, na které se vztahuje toto
nařízení.
2.
Informace na štítku musí zřetelně vystupovat na pozadí
a musí mít takovou velikost a řádkování, aby byla snadno
čitelná.

Článek 5
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2007.
Za Komisi
Stavros DIMAS

člen Komise

