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Pozměňovací návrh 56
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 
a článek 114 této smlouvy,

Or. de

Odůvodnění

Dvojí právní základ nyní platného nařízení, tedy nařízení (ES) č. 842/2006 (ochrana životního 
prostředí a jednotný trh), by měl být ponechán beze změny, aby byl umožněn volný pohyb 
zboží na vnitřním trhu v souladu s harmonizovanými opatřeními EU. 

Pozměňovací návrh 57
Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K dosažení tohoto cíle předložila 
Evropská komise v plánu přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství nákladově 
účinný způsob, jak dosáhnout nezbytného 
celkového snížení emisí v Unii do roku 
2050. Tento plán přechodu stanoví 
příspěvky jednotlivých odvětví požadované 
v šesti oblastech. Jiné emise než CO2
(včetně fluorovaných skleníkových plynů, 
ale s výjimkou jiných emisí než CO2 ze 
zemědělství) by se měly do roku 2030 
snížit o 72 až 73 % a do roku 2050 o 70 až 
78 % oproti úrovním z roku 1990. Pokud 
se vychází z referenčního roku 2005, je 
nutno jiné emise než CO2 s výjimkou 
emisí ze zemědělství snížit do roku 2030 o 
60 až 61 %. Emise fluorovaných 

(2) K dosažení tohoto cíle předložila 
Evropská komise v plánu přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství nákladově 
účinný způsob, jak dosáhnout nezbytného 
celkového snížení emisí v Unii do roku 
2050. Tento plán přechodu stanoví 
příspěvky jednotlivých odvětví požadované 
v šesti oblastech. Jiné emise než CO2
(včetně fluorovaných skleníkových plynů, 
ale s výjimkou jiných emisí než CO2 ze 
zemědělství) by se měly do roku 2030 
snížit o 72 až 73 % a do roku 2050 o 70 až 
78 % oproti úrovním z roku 1990. V Unii 
dosáhly v roce 1990 emise částečně 
fluorovaných uhlovodíků 27,8 milionu 
tun ekvivalentu CO2 a v roce 2010 se 
zvýšily na 84,4 milionu tun ekvivalentu 
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skleníkových plynů byly v roce 2005 
odhadovány na 90 milionů tun ekvivalentu 
CO2. 60% snížení znamená, že do roku 
2030 by se emise musely snížit přibližně 
o 35 milionů tun ekvivalentu CO2.
Vzhledem k odhadovaným emisím 
104 milionů tun ekvivalentu CO2 v roce 
2030 na základě uplatnění současných
právních předpisů v plném rozsahu je 
nutné další snížení asi o 70 milionů tun
ekvivalentu CO2.

CO2; emise zcela fluorovaných 
uhlovodíků činily 20,4 milionu tun 
ekvivalentu CO2 a do roku 2010 se snížily 
na 3,3 milionu tun ekvivalentu CO2; a 
emise fluoridu sírového činily 10,9 
milionu tun ekvivalentu CO2 a v roce 
2010 se snížily na 6,5 milionu tun 
ekvivalentu CO2. Zatímco snižování emisí 
zcela fluorovaných uhlovodíků a fluoridu 
sírového musí pokračovat, částečně 
fluorované uhlovodíky vyžadují významné 
a rychlé opatření s cílem zvrátit současné 
trendy a následně do roku 2030 
dosáhnout snížení emisí o 72 % až 73 % 
oproti úrovním z roku 1990, tedy 7,7 
milionu tun ekvivalentu CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zastává názor, že má-li být
zachována konkurenceschopnost 
evropského průmyslu a má-li být 
zabráněno přemístění podniků do třetích 
zemí, měly by být dlouhodobé cíle EU 
v oblasti snížení fluorovaných plynů 
uplatňovány po schválení mezinárodní 
dohody o snižování HFC v rámci úmluvy 
UNFCCC nebo Montrealského protokolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Pilar Ayuso
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Navýšení spotřeby fluorovaných 
skleníkových plynů bylo provedeno 
s cílem nahradit jimi jiné látky poškozující 
ozonovou vrstvu. V současné době 
představují tyto plyny jen 2 % celkových 
emisí skleníkových plynů v EU. Jsou 
používány hlavně v regionech EU 
s teplejšími klimatickými podmínkami. 
Jestliže nebudou cíle stanoveny vyváženě, 
budou muset podniky v některých 
členských státech čelit větší zátěži než ve 
státech jiných.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zpráva Komise o používání, účincích 
a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 
dospěla k závěru, že současná opatření 
k omezování úniků mají v případě, že 
budou plně uplatněna, potenciál snížit
emise fluorovaných skleníkových plynů. 
Tato opatření by proto měla být zachována 
a objasněna na základě zkušeností 
získaných při jejich provádění. Některá 
opatření by se měla rovněž rozšířit na jiná 
zařízení, v nichž se používají značná 
množství fluorovaných skleníkových 
plynů, například chladírenská vozidla
a přívěsy. Povinnost zřídit a vést záznamy 
o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by 
se měla vztahovat rovněž na elektrická 
spínací zařízení.

(3) Zpráva Komise o používání, účincích 
a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 
dospěla k závěru, že současná ustanovení 
nařízení mají v případě, že budou plně 
uplatněna, v kombinaci se směrnicí 
2006/40/ES týkající se emisí 
z klimatizačních systémů motorových 
vozidel (směrnice o klimatizačních 
systémech vozidel), potenciál stabilizovat 
emise fluorovaných skleníkových plynů 
v zemích EU-27 do roku 2050 na jejich 
současných úrovních. Tato opatření by 
proto měla být zachována a objasněna na 
základě zkušeností získaných při jejich 
provádění. Měla by však být přijata nová 
nákladově efektivní opatření s cílem 
zabezpečit snížení emisí o 80–95 % do 
roku 2050. Pokud jde o omezování úniků 
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a znovuzískávání, opatření navržené
s cílem dále snížit emise skleníkových 
plynů zajistilo rozšíření oblasti působnosti 
nařízení na chladicí systémy vozidel, jako 
jsou nákladní automobily a přívěsy.

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést závěry zprávy o provádění nařízení (ES) 
č. 842/2006.

Pozměňovací návrh 61
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zpráva Komise o používání, účincích 
a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 
dospěla k závěru, že současná opatření 
k omezování úniků mají v případě, že 
budou plně uplatněna, potenciál snížit 
emise fluorovaných skleníkových plynů. 
Tato opatření by proto měla být zachována 
a objasněna na základě zkušeností 
získaných při jejich provádění. Některá 
opatření by se měla rovněž rozšířit na jiná 
zařízení, v nichž se používají značná 
množství fluorovaných skleníkových 
plynů, například chladírenská vozidla 
a přívěsy. Povinnost zřídit a vést záznamy 
o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by 
se měla vztahovat rovněž na elektrická 
spínací zařízení.

(3) Zpráva Komise o používání, účincích 
a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 
dospěla k závěru, že současná opatření 
k omezování úniků mají v případě, že 
budou plně uplatněna, potenciál snížit 
emise fluorovaných skleníkových plynů. 
Tato opatření by proto měla být zachována 
a objasněna na základě zkušeností 
získaných při jejich provádění a měla by 
být doplněna požadavky ve věci systémů 
znovuzískávání a rozsáhlým používáním 
znovuzískaných a recyklovaných 
fluorovaných skleníkových plynů spolu se 
zavedením zákazů. Některá opatření by se 
měla rovněž rozšířit na jiná zařízení, 
v nichž se používají značná množství 
fluorovaných skleníkových plynů, 
například chladírenská vozidla a přívěsy. 
Povinnost zřídit a vést záznamy 
o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by 
se měla vztahovat rovněž na elektrická 
spínací zařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zpráva Komise o používání, účincích 
a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 
dospěla k závěru, že současná opatření 
k omezování úniků mají v případě, že 
budou plně uplatněna, potenciál snížit 
emise fluorovaných skleníkových plynů. 
Tato opatření by proto měla být zachována 
a objasněna na základě zkušeností 
získaných při jejich provádění. Některá 
opatření by se měla rovněž rozšířit na jiná 
zařízení, v nichž se používají značná 
množství fluorovaných skleníkových 
plynů, například chladírenská vozidla 
a přívěsy. Povinnost zřídit a vést záznamy 
o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by 
se měla vztahovat rovněž na elektrická 
spínací zařízení.

(3) Zpráva Komise o používání, účincích 
a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 
dospěla k závěru, že současná opatření 
k omezování úniků mají v případě, že 
budou plně uplatněna, potenciál snížit 
emise fluorovaných skleníkových plynů. 
Tato opatření by proto měla být zachována 
a objasněna na základě zkušeností 
získaných při jejich provádění a posílena 
pomocí dalších opatření. Některá opatření 
by se měla rovněž rozšířit na jiná zařízení, 
v nichž se používají značná množství 
fluorovaných skleníkových plynů, 
například chladírenská vozidla a přívěsy. 
Povinnost zřídit a vést záznamy 
o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by 
se měla vztahovat rovněž na elektrická 
spínací zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zpráva Komise rovněž dospěla 
k závěru, že pro snížení emisí fluorovaných 
skleníkových plynů v Unii lze udělat více, 
zejména tím, že se tyto plyny přestanou 
používat tam, kde existují bezpečné 
a energeticky účinné alternativní 
technologie s nulovým nebo nižším 

(4) Zpráva Komise rovněž dospěla 
k závěru, že pro snížení emisí fluorovaných 
skleníkových plynů v Unii lze udělat více, 
zejména tím, že se tyto plyny přestanou 
používat tam, kde existují bezpečné 
a energeticky účinné alternativní 
technologie s nulovým nebo nižším 
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dopadem na klima. Snížení emisí z roku 
2010 do roku 2030 až o dvě třetiny je 
nákladově efektivní, protože v řadě odvětví 
existují osvědčené a vyzkoušené 
alternativy.

dopadem na klima. Vzhledem k tomu, že 
v řadě odvětví existují osvědčené 
a vyzkoušené alternativy, lze snížení emisí 
z roku 2010 do roku 2030 až o dvě třetiny 
dosáhnout snadno a s přiměřenými 
náklady.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený z důvodu srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh 64
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Usnesení Evropského parlamentu 
o komplexním přístupu k jiným 
antropogenním emisím ovlivňujícím 
klima, než jsou emise CO2 (B7-
0474/2011), uvítalo závazek Evropské 
unie podporovat opatření související 
s částečně fluorovanými uhlovodíky na 
základě Montrealského protokolu jako 
skvělý příklad přístupu ke snižování emisí 
skleníkových plynů, který není orientován 
tržně.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Usnesení Evropského parlamentu 
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B7-0474/2011 naléhavě požadovalo 
prozkoumání různých možností, jak na 
mezinárodní úrovni prostřednictvím 
Montrealského protokolu prosadit 
okamžité zahájení postupného 
ukončování používání uvedených plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Získávání komplexních údajů je 
nezbytné ke sledování pokroku při 
dosahování cílů v oblasti snižování emisí 
fluorovaných skleníkových plynů. 
Povinnost zřídit a vést záznamy 
o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by 
se proto měla vztahovat rovněž na 
elektrická spínací zařízení a další zařízení 
spadající do působnosti tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodnější upravit nutnost vést záznamy v samostatném bodě odůvodnění.

Pozměňovací návrh 67
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k tomu, že existují vhodné 
alternativy, měl by se současný zákaz 
používání fluoridu sírového při tlakovém 

(7) Vzhledem k tomu, že existují vhodné 
alternativy, měl by se současný zákaz 
používání fluoridu sírového při tlakovém 
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lití hořčíku a při recyklaci slitin pro tlakové 
lití hořčíku rozšířit i na zařízení, která 
používají méně než 850 kg ročně. Stejně 
tak by mělo být na odpovídající přechodné 
období zakázáno používání chladiv s velmi
vysokým potenciálem globálního 
oteplování („GWP“) při servisu nebo 
údržbě chladírenských zařízení s velikostí 
náplně ekvivalentní 5 tunám CO2 nebo 
více.

lití hořčíku a při recyklaci slitin pro tlakové 
lití hořčíku rozšířit i na zařízení, která 
používají méně než 850 kg ročně. Stejně 
tak by mělo být na odpovídající přechodné 
období zakázáno používání chladiv 
s potenciálem globálního oteplování 
(„GWP“) vyšším než 2 500 při servisu 
nebo údržbě chladírenských zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám 
CO2 nebo více.

Or. fr

Odůvodnění

Zákaz servisu nebo údržby zařízení s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám by mohl znamenat 
nadměrnou finanční zátěž pro odvětví dopravy, zejména pro malé a střední podniky, které by 
byly povinny nahradit nebo upravit svá stávající zařízení v závislosti na tom, jaký alternativní 
plyn používají. Změna chladicího plynu by mohla ovlivnit i energetický výkon.

Pozměňovací návrh 68
Erik Bánki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se 
využívají fluorované skleníkové plyny, 
pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se 
využívají fluorované skleníkové plyny, 
pouze pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna vyloučit některé 
kategorie výrobků nebo zařízení, k nimž 
alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou dočasně 
z technických nebo ekonomických důvodů, 
včetně nedostatečné nabídky alternativních 
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nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

látek na trhu za účelem splnění poptávky, 
nebo z důvodu platných bezpečnostních 
norem, které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se 
využívají fluorované skleníkové plyny, 
pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci, 
pěny, aerosoly a požární ochranu, k jejichž 
provozu se využívají fluorované 
skleníkové plyny, pokud k použití těchto 
látek existují vhodné alternativy. Při 
zohlednění budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Gilles Pargneaux
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se 
využívají fluorované skleníkové plyny, 
pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se
využívají fluorované skleníkové plyny, 
pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení. Komise by rovněž měla 
být zmocněna dočasně vyloučit některé 
kategorie výrobků nebo zařízení, k nimž 
alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování již nejsou k dispozici 
z technických nebo ekonomických důvodů, 
včetně nedostatečné nabídky alternativních 
látek na trhu za účelem splnění poptávky, 
nebo z toho důvodu, že se objevily nové 
vědecké nebo technické důkazy o 
bezpečnosti alternativ, které vylučují jejich 
používání s ohledem na zásadu předběžné 
opatrnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zaručit právní jistotu a předejít situaci, kdy jsou změny prováděny příliš často. 
Zařízení nebo výrobky by měly být zařazeny do oblasti působnosti nařízení pouze tehdy, 
pokud jsou na trhu k dispozici alternativy. Zařízení nebo výrobky by měly být vyřazeny pouze 
tehdy, pokud existuje problém v oblasti dodávek nebo pokud nové vědecké důkazy odhalily 
problémy týkající se bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 71
Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se 
využívají fluorované skleníkové plyny, 
pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se 
využívají fluorované skleníkové plyny, 
pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, 
s přihlédnutím k úrovním spotřeby 
energie u těchto nových i současných 
látek nebo z důvodu platných 
bezpečnostních norem, které použití 
příslušných alternativ vylučují, k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se 
využívají fluorované skleníkové plyny, 

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci, 
pěny, aerosoly a požární ochranu, k jejichž 
provozu se využívají fluorované 
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pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

skleníkové plyny, pokud k použití těchto 
látek existují vhodné alternativy, s cílem 
vyslat jasné tržní signály k investicím do 
výrobních zařízení pro dosažení úspor 
z rozsahu a současně povzbudit inovace. 
Při zohlednění budoucího technického 
vývoje a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci 
a požární ochranu, k jejichž provozu se 
využívají fluorované skleníkové plyny, 
pokud k použití těchto látek existují 
vhodné alternativy. Při zohlednění 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 
alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 

(8) Měly by být zaváděny dodatečné 
zákazy uvádění na trh v případě nových 
zařízení pro chladírenství, klimatizaci, 
pěny, aerosoly, rozpouštědla a požární 
ochranu, k jejichž provozu se využívají 
fluorované skleníkové plyny, pokud 
k použití těchto látek existují vhodné 
alternativy, s cílem vyslat jasné tržní 
signály k investicím do výrobních zařízení 
pro dosažení úspor z rozsahu a současně 
povzbudit inovace. Při zohlednění dnešní 
dostupnosti náhradních technologií a 
budoucího technického vývoje 
a dostupnosti nákladově účinných 



AM\931431CS.doc 15/68 PE508.030v01-00

CS

k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

alternativ nahrazujících použití 
fluorovaných skleníkových plynů by měla 
být Komise oprávněna zařazovat další 
výrobky a zařízení nebo dočasně vyloučit 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, 
k nimž alternativní látky nepřesahující 
specifikovanou mezní hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z technických 
nebo ekonomických důvodů, včetně 
nedostatečné nabídky alternativních látek 
na trhu za účelem splnění poptávky, nebo 
z důvodu platných bezpečnostních norem, 
které použití příslušných alternativ 
vylučují, k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Pozměněno k uvedení do souladu se zavedením zákazů v příloze III.

Pozměňovací návrh 74
Erik Bánki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tyto zákazy by měly být zaváděny jen 
v případě, že povedou k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, zejména 
z úniků fluorovaných skleníkových plynů a 
z emisí CO2 vznikajících z jejich spotřeby 
energie. Zařízení obsahující fluorované 
skleníkové plyny by tudíž mělo být 
povoleno, pokud jeho celkové emise 
skleníkových plynů jsou nižší než celkové 
emise, jež by vznikly z rovnocenného 
zařízení, které fluorované skleníkové plny
neobsahuje a jehož maximální povolená 
spotřeba energie odpovídá spotřebě 
stanovené v příslušných prováděcích 
opatřeních přijatých v rámci směrnice 
2009/125/ES (o ekodesignu).

(9) Tyto zákazy by měly být zaváděny jen 
v případě, že povedou k významně nižším 
celkovým emisím skleníkových plynů, 
zejména z úniků fluorovaných 
skleníkových plynů a z emisí CO2
vznikajících z jejich spotřeby energie. 
Zařízení obsahující fluorované skleníkové 
plyny by tudíž mělo být povoleno, pokud 
jeho celkové emise skleníkových plynů 
jsou nižší než celkové emise, jež by 
vznikly z rovnocenného zařízení, které 
fluorované skleníkové plyny neobsahuje a 
jehož maximální povolená spotřeba energie 
odpovídá spotřebě stanovené v příslušných 
prováděcích opatřeních přijatých v rámci 
směrnice 2009/125/ES (o ekodesignu).
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Or. en

Pozměňovací návrh 75
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tyto zákazy by měly být zaváděny jen 
v případě, že povedou k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, zejména 
z úniků fluorovaných skleníkových plynů a 
z emisí CO2 vznikajících z jejich spotřeby 
energie. Zařízení obsahující fluorované 
skleníkové plyny by tudíž mělo být 
povoleno, pokud jeho celkové emise 
skleníkových plynů jsou nižší než celkové 
emise, jež by vznikly z rovnocenného 
zařízení, které fluorované skleníkové plny
neobsahuje a jehož maximální povolená 
spotřeba energie odpovídá spotřebě 
stanovené v příslušných prováděcích 
opatřeních přijatých v rámci směrnice 
2009/125/ES (o ekodesignu).

(9) Tyto zákazy by měly být zaváděny jen 
v případě, že povedou k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, zejména 
z úniků fluorovaných skleníkových plynů a 
z emisí CO2 vznikajících z jejich spotřeby 
energie. Zařízení obsahující fluorované 
skleníkové plyny by tudíž mělo být 
povoleno a prosazováno, pokud jeho 
celkové emise skleníkových plynů jsou 
nižší než celkové emise, jež by vznikly 
z rovnocenného zařízení, které fluorované 
skleníkové plyny neobsahuje a jehož 
maximální povolená spotřeba energie 
odpovídá spotřebě stanovené v příslušných 
prováděcích opatřeních přijatých v rámci 
směrnice 2009/125/ES (o ekodesignu).

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tyto zákazy by měly být zaváděny jen 
v případě, že povedou k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, zejména 
z úniků fluorovaných skleníkových plynů a 
z emisí CO2 vznikajících z jejich spotřeby 
energie. Zařízení obsahující fluorované 
skleníkové plyny by tudíž mělo být

(9) Tyto zákazy by měly být zaváděny jen 
v případě, že povedou k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, zejména 
z úniků fluorovaných skleníkových plynů a 
z emisí CO2 vznikajících z jejich spotřeby 
energie a výrobního procesu. Zařízení 
obsahující fluorované skleníkové plyny by 
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povoleno, pokud jeho celkové emise 
skleníkových plynů jsou nižší než celkové 
emise, jež by vznikly z rovnocenného 
zařízení, které fluorované skleníkové plny
neobsahuje a jehož maximální povolená 
spotřeba energie odpovídá spotřebě 
stanovené v příslušných prováděcích 
opatřeních přijatých v rámci směrnice 
2009/125/ES (o ekodesignu)41.

tudíž mělo být povoleno, pokud jeho 
celkové emise skleníkových plynů za celou 
dobu jeho životnosti, včetně emisí 
vznikajících jako vedlejší produkt při 
výrobě fluorovaných skleníkových plynů,
jsou nižší než emise, jež by vznikly 
z rovnocenného zařízení, které fluorované 
skleníkové plyny neobsahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Erik Bánki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Bylo zjištěno, že nejefektivnějším a 
nákladově nejúčinnějším způsobem 
dlouhodobého snižování emisí těchto látek 
je postupně omezované uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh.

(11) Bylo zjištěno, že nejefektivnějším a 
nákladově nejúčinnějším způsobem 
dlouhodobého snižování emisí těchto látek 
je postupně omezované uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Bylo zjištěno, že nejefektivnějším a 
nákladově nejúčinnějším způsobem 
dlouhodobého snižování emisí těchto látek 
je postupně omezované uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh.

(11) Bylo zjištěno, že nejefektivnějším a 
nákladově nejúčinnějším způsobem 
dlouhodobého snižování emisí těchto látek 
je postupně omezované uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh. Tento 
přístup by měl být podpořen dodatečnými 
zákazy uvádět na trh zařízení na základě 
částečně fluorovaných uhlovodíků, 
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opatřeními k omezování úniků a 
požadavky na znovuzískávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Erik Bánki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby bylo možné postupně omezované 
uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků 
na trh realizovat, měla by Komise přidělit 
jednotlivým výrobcům a dovozcům kvóty 
pro uvádění těchto látek na trh tak, aby 
nebyl překročen celkový množstevní limit 
pro uvádění částečně fluorovaných 
uhlovodíků na trh v Unii.

(12) Aby bylo možné postupně omezované 
uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků 
na trh EU realizovat, měla by Komise 
přidělit jednotlivým výrobcům a dovozcům 
kvóty pro uvádění těchto látek na trh tak, 
aby nebyl překročen celkový množstevní 
limit pro uvádění částečně fluorovaných 
uhlovodíků na trh v Unii. Postupné 
omezování se netýká částečně 
fluorovaných uhlovodíků používaných pro 
zvláštní účely v případě, že alternativní 
látky nejsou k dispozici z technických, 
ekonomických nebo bezpečnostních 
důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Přidělování kvót jednotlivým 
společnostem by mělo vycházet z množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků, které 
vyrobily nebo dovezly během referenčního 
období let 2008 až 2011. Aby však nebyli 
vyloučeni malí provozovatelé, mělo by se 

(13) Přidělování kvót jednotlivým 
společnostem by mělo vycházet z množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků, které 
vyrobily nebo dovezly během referenčního 
období let 2009 až 2012. Aby však nebyli 
vyloučeni malí provozovatelé, mělo by se 
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pět procent celkového množstevního limitu 
vyhradit pro dovozce a výrobce, kteří 
v referenčním období nedovezli nebo 
nevyrobili více než 1 tunu fluorovaných 
skleníkových plynů.

pět procent celkového množstevního limitu 
vyhradit pro dovozce a výrobce, kteří 
v referenčním období nedovezli nebo 
nevyrobili více než 1 tunu fluorovaných 
skleníkových plynů. Přidělení kvóty by 
mělo být zpoplatněno, tento poplatek by 
měla vybírat Komise a měl by být 
používán pro účely popsané v článku 14a 
(novém).

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla soustavně sledovat 
účinky omezovaného uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh, včetně 
účinku snižování dodávek pro přístroje, 
kde by použití částečně fluorovaných 
uhlovodíků vedlo k nižším emisím 
vznikajícím během životního cyklu, než 
kdyby byla použita alternativní 
technologie. Před rokem 2030 by měl být 
včas proveden komplexní přezkum s cílem 
přizpůsobit ustanovení tohoto nařízení 
poznatkům z jeho provádění a nového 
vývoje a případně přijmout další opatření 
ke snížení.

(18) Komise by měla soustavně sledovat 
účinky omezovaného uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh, včetně 
účinku snižování dodávek pro přístroje, 
kde by použití částečně fluorovaných 
uhlovodíků vedlo k nižším emisím 
vznikajícím během životního cyklu, než 
kdyby byla použita alternativní 
technologie. Po prvních pěti letech 
provádění by měl být včas proveden 
komplexní přezkum s cílem přizpůsobit 
ustanovení tohoto nařízení poznatkům 
z jeho provádění a nového vývoje 
a případně přijmout další opatření ke 
snížení. Následně budou prováděny 
přezkumy každých pět let.

Or. fr

Odůvodnění

Komplexní přezkum by měl být prováděn každých pět let s cílem zajistit, že nařízení se
provádí co nejefektivněji a že se uskuteční veškeré potřebné změny.
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Pozměňovací návrh 82
Martin Callanan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla soustavně sledovat 
účinky omezovaného uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh, včetně 
účinku snižování dodávek pro přístroje, 
kde by použití částečně fluorovaných 
uhlovodíků vedlo k nižším emisím 
vznikajícím během životního cyklu, než 
kdyby byla použita alternativní 
technologie. Monitorování by mělo rovněž 
zajistit včasné odhalení zdravotních nebo 
bezpečnostních problémů v důsledku 
negativních dopadů na dostupnost léčivých 
přípravků. Před rokem 2030 by měl být 
včas proveden komplexní přezkum s cílem 
přizpůsobit ustanovení tohoto nařízení 
poznatkům z jeho provádění a nového 
vývoje a případně přijmout další opatření 
ke snížení.

(18) Komise by měla soustavně sledovat 
účinky omezovaného uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh, včetně 
účinku snižování dodávek pro přístroje, 
kde by použití částečně fluorovaných 
uhlovodíků vedlo k nižším emisím 
vznikajícím během životního cyklu, než 
kdyby byla použita alternativní 
technologie. Monitorování by mělo rovněž 
zajistit včasné odhalení zdravotních nebo 
bezpečnostních problémů v důsledku 
negativních dopadů na dostupnost léčivých 
přípravků. Před rokem 2030 by měl být 
včas proveden komplexní přezkum s cílem 
přizpůsobit ustanovení tohoto nařízení 
poznatkům z jeho provádění a nového 
vývoje a případně přijmout další opatření 
ke snížení. Toto nařízení se nevztahuje na 
lékařské aplikace klíčového významu, u 
nichž neexistuje žádná vhodná alternativa
nebo u nichž nelze takové alternativy 
použít z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů.

Or. en

Odůvodnění

Lékařské aplikace klíčového významu obsahující fluorované skleníkové plyny musí být 
zachovány, pokud neexistují žádné vhodné alternativy, aby byly zaručeny bezpečné a účinné 
poskytování základní zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 83
Erik Bánki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby byl zohledněn technický pokrok 
a rozvoj trhů dotčených tímto nařízením a 
zajištěn soulad s mezinárodními dohodami, 
měla by být na Komisi přenesena
pravomoc přijímat akty podle článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
ohledně těchto záležitostí: vymezení 
požadavků na standardní kontroly úniků; 
rozšíření seznamu zařízení, na která se 
vztahuje povinné znovuzískávání 
fluorovaných skleníkových plynů;
vymezení minimálních požadavků 
a podmínek pro vzájemné uznávání 
školicích programů osobám, které instalují, 
udržují a opravují zařízení nebo je vyřazují 
z provozu a které kontrolují úniky 
a znovuzískávají fluorované skleníkové 
plyny, a pro uznávání certifikace těchto 
osob a společností, které tyto úkoly 
provádějí; změna požadavků na 
označování; zákaz uvádět na trh více 
výrobků a zařízení, která obsahují nebo 
využívají fluorované skleníkové plyny;
změna maximálních množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, která mohou být 
uváděna na trh, a vynětí dodávek 
fluorovaných uhlovodíků určených pro 
určitá kritická použití z požadavků na 
kvóty ze zdravotních a bezpečnostních 
důvodů; stanovení pravidel přepočítávání 
referenčních hodnot pro uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků jednotlivými 
podniky na trh a změna nebo doplnění 
mechanismu přidělování kvót; revize 
prahových hodnot u požadavků na 
podávání zpráv; stanovení požadavků na 
systémy podávání zpráv o emisích 
fluorovaných skleníkových plynů 
a používání údajů o emisích 
shromážděných členskými státy; zařazení 
dalších látek s významným potenciálem 
globálního oteplování do seznamu látek, na 
které se vztahuje toto nařízení, 
a aktualizace seznamů na základě nových 
vědeckých poznatků, zejména potenciálu 

(20) Aby byl zohledněn technický pokrok 
a rozvoj trhů dotčených tímto nařízením a 
zajištěn soulad s mezinárodními dohodami, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty podle článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
ohledně těchto záležitostí: vymezení 
požadavků na standardní kontroly úniků; 
rozšíření seznamu zařízení, na která se 
vztahuje povinné znovuzískávání 
fluorovaných skleníkových plynů; 
vymezení minimálních požadavků 
a podmínek pro vzájemné uznávání 
školicích programů osobám, které instalují, 
udržují a opravují zařízení nebo je vyřazují 
z provozu a které kontrolují úniky 
a znovuzískávají fluorované skleníkové 
plyny, a pro uznávání certifikace těchto 
osob a společností, které tyto úkoly 
provádějí; změna požadavků na 
označování; změna maximálních množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků, která 
mohou být uváděna na trh, a vynětí 
dodávek fluorovaných uhlovodíků 
určených pro určitá kritická použití 
z požadavků na kvóty ze zdravotních 
a bezpečnostních důvodů; stanovení 
pravidel přepočítávání referenčních hodnot 
pro uvádění částečně fluorovaných 
uhlovodíků jednotlivými podniky na trh 
a změna nebo doplnění mechanismu 
přidělování kvót; revize prahových hodnot 
u požadavků na podávání zpráv; stanovení 
požadavků na systémy podávání zpráv 
o emisích fluorovaných skleníkových 
plynů a používání údajů o emisích 
shromážděných členskými státy; zařazení 
dalších látek s významným potenciálem 
globálního oteplování do seznamu látek, na 
které se vztahuje toto nařízení, 
a aktualizace seznamů na základě nových 
vědeckých poznatků, zejména potenciálu 
globálního oteplování u látek uvedených 
v přílohách nařízení.
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globálního oteplování u látek uvedených 
v přílohách nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby byl zohledněn technický pokrok 
a rozvoj trhů dotčených tímto nařízením a 
zajištěn soulad s mezinárodními dohodami, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty podle článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
ohledně těchto záležitostí: vymezení 
požadavků na standardní kontroly úniků; 
rozšíření seznamu zařízení, na která se 
vztahuje povinné znovuzískávání 
fluorovaných skleníkových plynů; 
vymezení minimálních požadavků 
a podmínek pro vzájemné uznávání 
školicích programů osobám, které instalují, 
udržují a opravují zařízení nebo je vyřazují 
z provozu a které kontrolují úniky 
a znovuzískávají fluorované skleníkové 
plyny, a pro uznávání certifikace těchto 
osob a společností, které tyto úkoly 
provádějí; změna požadavků na 
označování; zákaz uvádět na trh více 
výrobků a zařízení, která obsahují nebo 
využívají fluorované skleníkové plyny;
změna maximálních množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, která mohou být 
uváděna na trh, a vynětí dodávek 
fluorovaných uhlovodíků určených pro 
určitá kritická použití z požadavků na 
kvóty ze zdravotních a bezpečnostních 
důvodů; stanovení pravidel přepočítávání 
referenčních hodnot pro uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků jednotlivými 
podniky na trh a změna nebo doplnění 

(20) Aby byl zohledněn technický pokrok 
a rozvoj trhů dotčených tímto nařízením a 
zajištěn soulad s mezinárodními dohodami, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty podle článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
ohledně těchto záležitostí: vymezení 
požadavků na standardní kontroly úniků; 
úprava seznamu zařízení, na která se 
vztahuje povinné znovuzískávání 
fluorovaných skleníkových plynů; 
vymezení minimálních požadavků 
a podmínek pro vzájemné uznávání 
školicích programů osobám, které instalují, 
udržují a opravují zařízení nebo je vyřazují 
z provozu a které kontrolují úniky 
a znovuzískávají fluorované skleníkové 
plyny, a pro uznávání certifikace těchto 
osob a společností, které tyto úkoly 
provádějí; změna požadavků na 
označování; změna maximálních množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků, která 
mohou být uváděna na trh, a vynětí 
dodávek fluorovaných uhlovodíků 
určených pro určitá kritická použití 
z požadavků na kvóty ze zdravotních 
a bezpečnostních důvodů; stanovení 
pravidel přepočítávání referenčních hodnot 
pro uvádění částečně fluorovaných 
uhlovodíků jednotlivými podniky na trh 
a změna nebo doplnění mechanismu 
přidělování kvót; revize prahových hodnot 
u požadavků na podávání zpráv; stanovení 
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mechanismu přidělování kvót; revize 
prahových hodnot u požadavků na 
podávání zpráv; stanovení požadavků na 
systémy podávání zpráv o emisích 
fluorovaných skleníkových plynů 
a používání údajů o emisích 
shromážděných členskými státy; zařazení 
dalších látek s významným potenciálem 
globálního oteplování do seznamu látek, 
na které se vztahuje toto nařízení, 
a aktualizace seznamů na základě nových 
vědeckých poznatků, zejména potenciálu 
globálního oteplování u látek uvedených 
v přílohách nařízení.

požadavků na systémy podávání zpráv 
o emisích fluorovaných skleníkových 
plynů a používání údajů o emisích 
shromážděných členskými státy; 
aktualizace seznamu látek, na které se 
vztahuje toto nařízení, na základě nových 
vědeckých poznatků, zejména potenciálu 
globálního oteplování u látek uvedených 
v přílohách nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Erik Bánki

Návrh nařízení
Článek -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1a
Oblast působnosti

1. Toto nařízení se použije na užití 
fluorovaných skleníkových plynů v EU, 
s výjimkou případů specifikovaných 
v odstavci 2.
2. Toto nařízení se nepoužije na užití 
fluorovaných skleníkových plynů pro 
zdravotnické účely, výrobu a přenos 
elektrické energie, letecké aplikace a 
výrobu průmyslových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jo Leinen
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Návrh nařízení
Článek -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1a
Oblast působnosti

Cílem tohoto nařízení je chránit životní 
prostředí snižováním emisí fluorovaných 
skleníkových plynů a podněcovat inovace 
v oblasti udržitelných technologií. 
V souladu s tím toto nařízení stanoví 
pravidla pro omezování úniků, používání, 
znovuzískávání a zneškodňování
fluorovaných skleníkových plynů a 
zakazuje konkrétní používání těchto 
plynů, přičemž stanoví množstevní limity 
pro uvádění částečně fluorovaných 
uhlovodíků na trh. Vedle posílení 
udržitelného růstu v Evropské unii může 
být toto nařízení cenným přínosem 
k přijetí budoucí mezinárodní dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „částečně fluorovanými uhlovodíky 
(„HFC“) látky uvedené v oddíle 1 přílohy 
I nebo směsi obsahující kteroukoli 
z uvedených látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „fluorovanými skleníkovými plyny“ 
částečně fluorované uhlovodíky („HFC“), 
zcela fluorované uhlovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a další skleníkové 
plyny s obsahem fluoru uvedené v příloze 
I, vyskytující se buď samostatně, nebo ve 
směsi;

1) „fluorovanými skleníkovými plyny“ 
částečně fluorované uhlovodíky („HFC“), 
zcela fluorované uhlovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a další skleníkové 
plyny s obsahem fluoru uvedené v příloze I 
nebo směsi obsahující kteroukoli 
z uvedených látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „fluorovanými skleníkovými plyny“ 
částečně fluorované uhlovodíky („HFC“), 
zcela fluorované uhlovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a další skleníkové 
plyny s obsahem fluoru uvedené v příloze 
I, vyskytující se buď samostatně, nebo ve 
směsi;

1) „fluorovanými skleníkovými plyny“ 
částečně fluorované uhlovodíky („HFC“), 
zcela fluorované uhlovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a další skleníkové 
plyny s obsahem fluoru uvedené 
v přílohách I a II, vyskytující se buď 
samostatně, nebo ve směsi, termín se však 
vztahuje, není-li uvedeno jinak, pouze na 
ty fluorované skleníkové plyny, které jsou 
uvedeny v příloze I;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) „zcela fluorovanými uhlovodíky 
(„PFC“) látky uvedené v oddíle 2 přílohy 
I nebo směsi obsahující kterékoli 
z uvedených látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) „fluoridem sírovým („SF6“) látku 
uvedenou v oddíle 3 přílohy I nebo směsi 
obsahující tuto látku;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „provozovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která vlastní zařízení 
a systémy, na něž se toto nařízení vztahuje, 
a zajišťuje jejich technický provoz;

4) „provozovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která vlastní zařízení 
a systémy, na něž se toto nařízení vztahuje 
a které obsahují fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
ekvivalentním 5 tunám CO2 nebo vyšším, 
a zajišťuje jejich technický provoz;

Or. en
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Odůvodnění

Stávající definice provozovatele není dostatečně jasná, pokud jde o podrobnosti vlastnictví 
menších zařízení. Proto musí být definice vyjasněna v souladu s články 3 a 5.

Pozměňovací návrh 93
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „provozovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která vlastní zařízení 
a systémy, na něž se toto nařízení vztahuje,
a zajišťuje jejich technický provoz;

4) „provozovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která zajišťuje technický 
provoz zařízení a systémů, na něž se toto 
nařízení vztahuje;

Or. fr

Odůvodnění

Existence dvou podmínek v původní definici by v odvětví dopravy narušovala právní jistotu 
při provádění nařízení.

Pozměňovací návrh 94
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „tepelným čerpadlem“ přístroj nebo 
instalace získávající teplo při nízké teplotě 
ze vzduchu, vody nebo půdy a dodávající 
teplo;

Or. it

Odůvodnění

Viz nařízení (ES) č. 842/2006, čl. 2 odst. 9.
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Pozměňovací návrh 95
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „hermeticky uzavřeným systémem“ 
systém, v němž všechny díly obsahující 
fluorované skleníkové plyny jsou během 
výroby utěsněny sváry, natvrdo pájenými 
spoji nebo jiným pevným spojením a u 
kterého není třeba otevírat chladicí okruh, 
aby mohl být uveden do provozu;

7) „hermeticky uzavřeným systémem“
systém, v němž všechny díly obsahující 
chladivo jsou utěsněny sváry, tvrdými
pájenými spoji nebo podobným pevným 
spojením, který může obsahovat uzavřené 
ventily a uzavřené obslužné body 
umožňující řádnou opravu nebo vyřazení 
z provozu, a který má prověřenou míru 
úniků menší než 3 gramy ročně pod 
tlakem alespoň čtvrtiny maximálního 
povoleného tlaku;

Or. it

Odůvodnění

Viz nařízení (ES) č. 842/2006, čl. 2 odst. 11.

Pozměňovací návrh 96
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „hermeticky uzavřeným systémem“ 
systém, v němž všechny díly obsahující
fluorované skleníkové plyny jsou během 
výroby utěsněny sváry, natvrdo pájenými 
spoji nebo jiným pevným spojením a u 
kterého není třeba otevírat chladicí okruh, 
aby mohl být uveden do provozu;

7) „hermeticky uzavřeným systémem“
systém, v němž všechny díly obsahující
chladivo jsou utěsněny sváry, tvrdými 
pájenými spoji nebo podobným pevným 
spojením, který může obsahovat uzavřené 
ventily a uzavřené obslužné body 
umožňující řádnou opravu nebo vyřazení 
z provozu a který má prověřenou míru 
úniků menší než 3 gramy ročně pod 
tlakem alespoň čtvrtiny maximálního 
povoleného tlaku;
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Or. de

Odůvodnění

Definice ve stávající podobě je v rozporu s platnými evropskými normami (EN 16084:2011, 
EN 378-1-2012) a měla by být v tomto nařízení nahrazena odpovídajícím zněním. V mnoha 
druzích zařízení umožňují obslužné body rychlou a přesnou kontrolu úniků a předcházejí 
riziku zbytečného otevírání chladicího okruhu, které zvyšuje pravděpodobnost úniku. Kromě 
toho umožňují bezpečné odstranění chladiva při opravě nebo při vyřazení zařízení z provozu.

Pozměňovací návrh 97
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „hermeticky uzavřeným systémem“ 
systém, v němž všechny díly obsahující
fluorované skleníkové plyny jsou během 
výroby utěsněny sváry, natvrdo pájenými 
spoji nebo jiným pevným spojením a u 
kterého není třeba otevírat chladicí okruh, 
aby mohl být uveden do provozu;

7) „hermeticky uzavřeným systémem“ 
systém, v němž všechny díly obsahující 
chladivo jsou utěsněny sváry, tvrdými 
pájenými spoji nebo podobným pevným 
spojením, který může obsahovat uzavřené 
ventily a uzavřené obslužné body 
umožňující řádnou opravu nebo vyřazení 
z provozu a který má prověřenou míru 
úniků menší než 3 gramy ročně pod 
tlakem alespoň čtvrtiny maximálního 
povoleného tlaku;

Or. en

Odůvodnění

Toto je definice stanovená v nařízení (ES) č. 842/2006.

Pozměňovací návrh 98
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „stacionárním“ nepohybující se během 13) „stacionárním“ zpravidla 
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provozu; nepřepravovaný během provozu;

Or. en

Odůvodnění

Definice upravená tak, aby byla v souladu s nařízením (ES) č. 842/2006.

Pozměňovací návrh 99
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) „mobilním“ zpravidla přepravovaný 
během provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „chladírenským vozidlem“ vozidlo 
s hmotností nižší než 3,5 tuny, které je 
navrženo a zkonstruováno primárně pro 
přepravu zboží a které je vybaveno 
chladicím zařízením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „nádobou“ jednotka pro 
intermodální dopravu, která je navržena 
a zkonstruována primárně pro přepravu 
zboží a která je vybavena chladicím 
zařízením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „komerčním chlazením“ chlazení 
používané v maloobchodních prodejnách.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „tepelným čerpadlem“ přístroj nebo 
instalace získávající teplo při nízké teplotě 
ze vzduchu, vody nebo půdy a dodávající 
teplo;

Or. en

Odůvodnění

Toto je definice již existující ve směrnici 2009/125/ES o fluorovaných skleníkových plynech.
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Pozměňovací návrh 104
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „tepelným čerpadlem“ zařízení nebo 
instalace získávající teplo při nízké teplotě 
ze vzduchu, vody nebo půdy a dodávající 
teplo;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice odvozená z nařízení (ES) č. 842/2006 vysvětluje rozdíl mezi reverzními 
klimatizacemi obsahujícími tepelná čerpadla (split systémy, vícečetné split / VRF systémy, 
střešní systémy, odstředivá a výměníková chladicí zařízení) a tepelnými čerpadly zajišťujícími 
pouze ohřev (označovanými jako tepelná čerpadla). Vyhovuje nomenklatuře v přípravné studii 
(příloha V, s. 259 a příloha VI, s. 309) a posouzení dopadů (s. 118).

Pozměňovací návrh 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „šokovými chladicími zařízeními“ 
přístroje určené k rychlému snížení 
teploty potravin na teplotu rovnou nebo 
nižší než + 10°C;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „šokovými zmrazovacími zařízeními“ 
přístroje určené k rychlému snížení 
teploty potravin na teplotu rovnou nebo 
nižší než – 18°C;

Or. en

Odůvodnění

Nedostatek vhodných alternativ daných druhů plynu, které mají být použity, povede k úplnému 
stažení šokových chladicích a mrazicích zařízení z evropského trhu po datech uvedených 
v příloze III bodech 10 a 11.

Pozměňovací návrh 107
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „únikem“ jiné než běžné vypuštění 
fluorovaných skleníkových plynů, které je 
významně vyšší než případná míra úniků 
stanovená v návrhu zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16b) „systémem detekce úniků“ 
kalibrované mechanické, elektrické nebo 
elektronické zařízení pro zjišťování úniků 
fluorovaných skleníkových plynů, které 
při zjištění úniku provozovatele varuje;
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Or. en

Odůvodnění

Definice pochází z nařízení (ES) č. 842/2006.

Pozměňovací návrh 109
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16c) „podnikem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která:
a) vyrábí, znovu získává, recykluje, 
regeneruje, používá, zneškodňuje, dodává 
nebo přijímá fluorované skleníkové plyny;
b) tyto fluorované skleníkové plyny 
dováží;
c) tyto fluorované skleníkové plyny vyváží;
d) tyto fluorované skleníkové plyny uvádí 
na trh; nebo
e) provozuje zařízení nebo systémy 
obsahující fluorované skleníkové plyny 
nebo provádí jejich instalaci, servis, 
údržbu, opravy nebo vyřazení z provozu;

Or. en

Odůvodnění

Definice odvozená z nařízení (ES) č. 1005/2009.

Pozměňovací návrh 110
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. 16 d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16d) „vstupní surovinou“ jakýkoli 
fluorovaný skleníkový plyn uvedený 
v přílohách I a II nebo fluorovaná 
sloučenina uvedená v přílohách I, II a IV 
nařízení (ES) č. 1005/2009, jež prochází
chemickou reakcí, při které je zcela 
změněna proti svému původnímu složení;

Or. en

Odůvodnění

Definice odvozená z nařízení (ES) č. 1005/2009.

Pozměňovací návrh 111
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16e) „technologickým činidlem“ jakákoli 
fluorovaná sloučenina použitá jako 
chemické technologické činidlo;

Or. en

Odůvodnění

Definice odvozená z nařízení (ES) č. 1005/2009.

Pozměňovací návrh 112
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro minimalizaci úniků fluorovaných 
skleníkových plynů budou přijata veškerá 



PE508.030v01-00 36/68 AM\931431CS.doc

CS

technicky a ekonomicky proveditelná 
opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li zjištěn únik těchto plynů, 
provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez 
zbytečného prodlení opraveno.

3. Je-li zjištěn únik těchto plynů, 
provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez 
zbytečného prodlení opraveno, nejpozději 
však do jednoho týdne po zjištění úniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li zjištěn únik těchto plynů, 
provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez 
zbytečného prodlení opraveno.

3. Je-li zjištěn únik plynů SF6, 
provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez 
zbytečného prodlení opraveno, pokud to 
umožňuje bezpečnost provozu a technické 
podmínky a je-li dopad této opravy na 
životní prostředí přijatelný (nižší než 
v případě neprovedení opravy během 
pravděpodobné zbývající doby životnosti 
zařízení).

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Holger Krahmer
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud byla netěsnost zařízení opravena, 
provozovatelé zajistí certifikované osoby, 
které do jednoho měsíce po opravě 
zařízení zkontrolují a ověří, zda byla 
oprava účinná.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Jak stanoví čl. 3 odst. 1 a článek 8, kontroly úniků a nezbytné opravy mohou provádět pouze 
certifikované osoby. Tím se zajistí, aby opravy splňovaly řádný profesionální standard. Není 
proto nezbytné, aby certifikované osoby provedly další kontrolu měsíc po opravě zařízení.

Pozměňovací návrh 116
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud byla netěsnost zařízení opravena, 
provozovatelé zajistí certifikované osoby, 
které do jednoho měsíce po opravě zařízení 
zkontrolují a ověří, zda byla oprava účinná.

Pro zařízení blíže určené v čl. 3 odst. 1, u 
něhož byla netěsnost zařízení opravena, 
provozovatelé zajistí certifikované osoby, 
které do jednoho měsíce po opravě zařízení 
zkontrolují a ověří, zda byla oprava účinná.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud byla netěsnost zařízení opravena, 
provozovatelé zajistí certifikované osoby, 
které do jednoho měsíce po opravě zařízení 
zkontrolují a ověří, zda byla oprava účinná.

Pokud byla netěsnost zařízení opravena, 
provozovatelé zajistí certifikované osoby 
nebo automatické sledování, které do 
jednoho měsíce po opravě zařízení 
zkontrolují a ověří, zda byla oprava účinná.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Osoby a podniky, které provádějí 
následující úkoly, musí být certifikovány 
podle článku 8:

4. Podniky a provozovatelé a jimi
zaměstnané osoby, které provádějí 
následující úkoly, musí být certifikovány 
podle článku 8:

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Osoby a podniky, které provádějí 
následující úkoly, musí být certifikovány 
podle článku 8: 

4. Osoby, které provádějí úkoly uvedené 
v čl. 8 odst. 1, musí být certifikovány podle 
článku 8 a musí přijmout preventivní 
opatření k zamezení úniku fluorovaných 
skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
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certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Pozměňovací návrh 120
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instalace, servis, údržba a opravy 
zařízení uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo 
jejich vyřazování z provozu;

a) instalace, servis, údržba a opravy 
zařízení uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo 
jejich vyřazování z provozu, a to i 
v případech, kdy takové zařízení obsahuje 
alternativy fluorovaných skleníkových 
plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instalace, servis, údržba a opravy 
zařízení uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo 
jejich vyřazování z provozu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instalace, servis, údržba a opravy 
zařízení uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo 
jejich vyřazování z provozu;

a) instalace, servis, údržba a opravy 
zařízení uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo 
jejich vyřazování z provozu, jakož i 
zařízení obsahujících alternativy 
fluorovaných skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) servis, údržba a opravy mobilních 
klimatizačních zařízení, která obsahují 
fluorované skleníkové plyny, nebo jejich 
vyřazování z provozu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) instalace, servis, údržba a opravy 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, nebo jejich vyřazování 
z provozu; 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) instalace, servis, údržba a opravy 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, nebo jejich vyřazování 
z provozu;

c) znovuzískávání SF6 při instalaci, 
servisu, údržbě a opravách elektrických 
spínacích zařízení nebo jejich vyřazování 
z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) instalace, servis, údržba a opravy 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, nebo jejich vyřazování 
z provozu;

c) instalace, servis, údržba a opravy 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6 a vyžadují manipulaci s ním, 
nebo jejich vyřazování z provozu;

Or. de

Odůvodnění

Mají-li údržbu nebo opravy zařízení obsahujících SF6 provádět montéři, musí být zajištěna 
jejich vysoká kvalifikace. Spínací zařízení obsahující SF6 také nikdy není umístěno na 
veřejném místě; vždy existuje osoba, která za ně zodpovídá, a obsluhu zařízení zajišťují pouze 
vyškolení zaměstnanci. Certifikace tedy nemusí zahrnovat veškerý provozní personál jako 
celek, ale jen ty osoby, které s plynem SF6 skutečně manipulují.

Pozměňovací návrh 127
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodávky nebo přejímky fluorovaných 
skleníkových plynů pro úkoly uvedené 
v písmenech a), b) a c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodávky nebo přejímky fluorovaných 
skleníkových plynů pro úkoly uvedené 
v písmenech a), b) a c).

d) dodávky nebo přejímky fluorovaných 
skleníkových plynů pro úkoly uvedené 
v písmenech a), b) a c). To se netýká
dodávky nebo přejímky utěsněných 
barelů.

Or. de

Odůvodnění

Pokud jsou látky baleny v utěsněných barelech, jejich dodávka a přejímka nebude spojena 
s jakýmkoli přímým kontaktem s plynem SF6. Zaměstnanci pověření těmito činnostmi proto 
nemusí mít certifikaci podle nařízení (ES) č. 305/2008.

Pozměňovací návrh 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodávky nebo přejímky fluorovaných 
skleníkových plynů pro úkoly uvedené 
v písmenech a), b) a c).

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pro účely úkolů uvedených 
v písmenech a) až c) mohou dodávky nebo 
přejímky fluorovaných skleníkových 
plynů provádět pouze certifikované osoby 
a podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při provádění těchto úkolů jsou osoby a 
podniky uvedené v prvním pododstavci 
povinni podniknout preventivní opatření 
k zamezení úniku fluorovaných 
skleníkových plynů.

Podniky, které provádějí činnosti uvedené
v čl. 8 odst. 1 pro třetí strany, musí být 
certifikovány podle čl. 8 odst. 4 a musí 
podniknout preventivní opatření 
k zamezení úniku fluorovaných 
skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.



PE508.030v01-00 44/68 AM\931431CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 132
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každá osoba, která přiděluje úkol 
instalace, servisu, údržby a opravy 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, nebo zařízení uvedených 
v čl. 3 odst. 1 nebo úkol jejich vyřazování 
z provozu třetí straně, ověří, zda tato třetí 
strana vlastní pro požadované úkoly 
nezbytná osvědčení podle článku 8.

5. Každá osoba, která přiděluje úkol 
instalace, servisu, údržby a opravy 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6 a vyžadují manipulaci s tímto 
plynem, nebo zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1 nebo úkol jejich vyřazování 
z provozu třetí straně, ověří, zda tato třetí 
strana vlastní pro požadované úkoly 
nezbytná osvědčení podle článku 8.

Or. de

Odůvodnění

Mají-li údržbu nebo opravy zařízení obsahujících SF6 provádět montéři, musí být zajištěna 
jejich vysoká kvalifikace. Spínací zařízení obsahující SF6 také nikdy není umístěno na 
veřejném místě; vždy existuje osoba, která za ně zodpovídá, a obsluhu zařízení zajišťují pouze 
vyškolení zaměstnanci. Certifikace tedy nemusí zahrnovat veškerý provozní personál jako 
celek, ale jen ty osoby, které s plynem SF6 skutečně manipulují.

Pozměňovací návrh 133
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé zařízení, která obsahují 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování ekvivalentním 5 
tunám CO2 v jiné než pěnové formě, zajistí 
kontrolu těsnosti zařízení. Kontroly 
těsnosti podle tohoto článku se však 
nevztahují na zařízení s hermeticky 
uzavřenými systémy, která jsou takto 
označená a která obsahují fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 

1. Provozovatelé stacionárních a 
mobilních chladicích a klimatizačních 
zařízení, která obsahují fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním nejméně 5 tunám 
CO2 v jiné než pěnové formě, zajistí 
kontrolu těsnosti zařízení. Kontroly 
těsnosti podle tohoto článku se však 
nevztahují na zařízení s hermeticky 
uzavřenými systémy, která jsou takto 
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oteplování ekvivalentním hodnotě nižší než 
10 tun CO2.

označená a která obsahují fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním hodnotě nižší než 
10 tun CO2.

Or. pl

Pozměňovací návrh 134
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé zařízení, která obsahují 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování ekvivalentním 5 
tunám CO2 v jiné než pěnové formě, zajistí 
kontrolu těsnosti zařízení. Kontroly 
těsnosti podle tohoto článku se však 
nevztahují na zařízení s hermeticky 
uzavřenými systémy, která jsou takto 
označená a která obsahují fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním hodnotě nižší než 
10 tun CO2.

1. Provozovatelé zařízení, která obsahují 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování ekvivalentním 5 
tunám CO2 nebo vyšším v jiné než pěnové 
formě, zajistí kontrolu těsnosti zařízení. 
Kontroly těsnosti podle tohoto článku se 
však nevztahují na zařízení s hermeticky 
uzavřenými systémy, která jsou takto 
označená a která obsahují fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním hodnotě nižší než 
10 tun CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé zařízení, která obsahují 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování ekvivalentním 5 
tunám CO2 v jiné než pěnové formě, zajistí 
kontrolu těsnosti zařízení. Kontroly 
těsnosti podle tohoto článku se však 

1. Provozovatelé zařízení, která obsahují 
1,5 kg nebo více fluorovaných 
skleníkových plynů v jiné než pěnové 
formě, zajistí kontrolu těsnosti zařízení.
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nevztahují na zařízení s hermeticky 
uzavřenými systémy, která jsou takto 
označená a která obsahují fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním hodnotě nižší 
než 10 tun CO2.

Or. en

Odůvodnění

Přechod z kg na ekvivalentní hodnotu CO2 je neuvážený a je třeba jej opustit. Nařízení o 
látkách poškozujících ozonovou vrstvu, nařízení o fluorovaných plynech a vnitrostátní právní 
předpisy používají kg. Provozovatelé a vnitrostátní orgány tuto jednotku dobře znají. Účelem 
ustanovení je omezit úniky. Vysoké míry úniků se týkají větších zařízení, a nikoli nezbytně 
ekvivalentní hodnoty CO2. Zkušenosti z členských států, jako je například Dánsko (1,5 kg) a 
Francie (2 kg), ukazují, že snížení velikosti náplně je proveditelné a snižuje emise.

Pozměňovací návrh 136
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stacionární chladicí zařízení; a) stacionární a mobilní chladicí zařízení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 137
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stacionární klimatizační zařízení; b) stacionární a mobilní klimatizační 
zařízení;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 138
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stacionární klimatizační zařízení; b) stacionární a mobilní klimatizační 
zařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) chladírenská vozidla a chladírenské 
přívěsy.

e) chladicí zařízení v chladírenských 
vlacích, nákladních automobilech, 
dodávkách, přívěsech a nádobách.

Or. fr

Odůvodnění

Oblast působnosti nařízení by měla být rozšířena s cílem zaručit spravedlivou hospodářskou 
soutěž v odvětví dopravy.

Pozměňovací návrh 140
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 5 tunám CO2
nebo více, ale méně než 50 tunám CO2 se 

a) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 5 tunám CO2
nebo více, ale méně než 50 tunám CO2 se 
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těsnost kontroluje nejméně jednou za 12 
měsíců;

těsnost kontroluje nejméně jednou za 12 
měsíců nebo jednou za 24 měsíců, pokud 
je na zařízení instalován systém detekce 
úniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 5 tunám CO2
nebo více, ale méně než 50 tunám CO2 se 
těsnost kontroluje nejméně jednou za 12 
měsíců;

a) u zařízení obsahujících 1,5 kg 
fluorovaných skleníkových plynů nebo 
více se těsnost kontroluje alespoň jednou 
za 12 měsíců;

Or. en

Odůvodnění

Přechod z kg na ekvivalentní hodnotu CO2 je neuvážený a je třeba jej opustit. Nařízení o 
látkách poškozujících ozonovou vrstvu, nařízení o fluorovaných plynech a vnitrostátní právní 
předpisy používají kg. Provozovatelé a vnitrostátní orgány tuto jednotku dobře znají. Účelem 
ustanovení je omezit úniky. Vysoké míry úniků se týkají větších zařízení, a nikoli nezbytně 
ekvivalentní hodnotu CO2. Zkušenosti z členských států, jako je například Dánsko (1,5 kg) a 
Francie (2 kg), ukazují, že snížení velikosti náplně je proveditelné a snižuje emise.

Pozměňovací návrh 142
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 50 tunám CO2

b) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 50 tunám CO2
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nebo více, ale méně než 500 tun CO2 se 
těsnost kontroluje nejméně jednou za šest 
měsíců;

nebo více, ale méně než 500 tun CO2 se 
těsnost kontroluje nejméně jednou za šest 
měsíců nebo jednou za dvanáct měsíců, 
pokud je na zařízení instalován systém 
detekce úniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 50 tunám CO2
nebo více, ale méně než 500 tun CO2 se 
těsnost kontroluje nejméně jednou za šest 
měsíců;

b) u zařízení obsahujících 30 kg nebo více
se těsnost kontroluje nejméně jednou za 
šest měsíců;

Or. en

Odůvodnění

Přechod z kg na ekvivalentní hodnotu CO2 je neuvážený a je třeba jej opustit. Nařízení o 
látkách poškozujících ozonovou vrstvu, nařízení o fluorovaných plynech a vnitrostátní právní 
předpisy používají kg. Provozovatelé a vnitrostátní orgány tuto jednotku dobře znají. Účelem 
ustanovení je omezit úniky. Vysoké míry úniků se týkají větších zařízení, a nikoli nezbytně 
ekvivalentní hodnoty CO2. Zkušenosti z členských států, jako je například Dánsko (1,5 kg) a 
Francie (2 kg), ukazují, že snížení velikosti náplně je proveditelné a snižuje emise.

Pozměňovací návrh 144
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 

c) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
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oteplování ekvivalentním 500 tun CO2
nebo více se těsnost kontroluje nejméně 
jednou za tři měsíce.

oteplování ekvivalentním 500 tun CO2
nebo více se těsnost kontroluje nejméně 
jednou za tři měsíce nebo jednou za šest 
měsíců, pokud je na zařízení instalován 
systém detekce úniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 500 tun CO2
nebo více se těsnost kontroluje nejméně 
jednou za tři měsíce.

c) u zařízení obsahujících 300 kg nebo více
se těsnost kontroluje nejméně jednou za tři 
měsíce;

Or. en

Odůvodnění

Přechod z kg na ekvivalentní hodnotu CO2 je neuvážený a je třeba jej opustit. Nařízení o 
látkách poškozujících ozonovou vrstvu, nařízení o fluorovaných plynech a vnitrostátní právní 
předpisy používají kg. Provozovatelé a vnitrostátní orgány tuto jednotku dobře znají. Účelem 
ustanovení je omezit úniky. Vysoké míry úniků se týkají větších zařízení, a nikoli nezbytně 
ekvivalentní hodnoty CO2. Zkušenosti z členských států, jako je například Dánsko (1,5 kg) a 
Francie (2 kg), ukazují, že snížení velikosti náplně je proveditelné a snižuje emise.

Pozměňovací návrh 146
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými vymezí požadavky na kontroly 

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými vymezí požadavky na kontroly 
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těsnosti, jež mají být prováděny podle 
odstavce 1 tohoto článku u každého typu 
zařízení v daném odstavci uvedeného, určí 
ty části zařízení, u kterých je únik 
nejpravděpodobnější, a změní seznam 
zařízení v odstavci 1 tohoto článku tak, aby 
zahrnoval další typy zařízení vzhledem 
k tržním trendům a technickému pokroku.

těsnosti, jež mají být prováděny podle 
odstavce 1 tohoto článku u každého typu 
zařízení v daném odstavci uvedeného, určí 
ty části zařízení, u kterých je únik 
nejpravděpodobnější, a změní seznam 
zařízení v odstavci 1 tohoto článku tak, aby 
zahrnoval další typy zařízení vzhledem 
k tržním trendům a technickému pokroku. 
Zvláštní požadavky na kontroly úniků se 
přijmou do [1. ledna 2015].

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1, která obsahují fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 500 tun CO2
nebo více, jsou povinni zajistit, aby byla 
zařízení vybavena systémem detekce 
úniku, který provozovatele upozorní na 
jakýkoli únik.

1. Provozovatelé zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1, která obsahují 150 tun 
fluorovaných skleníkových plynů nebo 
více, jsou povinni zajistit, aby byla zařízení 
vybavena systémem detekce úniku, který 
provozovatele upozorní na jakýkoli únik.

Or. en

Odůvodnění

Přechod z kg na ekvivalentní hodnotu CO2 je neuvážený a je třeba jej opustit. Nařízení o 
látkách poškozujících ozonovou vrstvu, nařízení o fluorovaných plynech a vnitrostátní právní 
předpisy používají kg. Provozovatelé a vnitrostátní orgány tuto jednotku dobře znají. Účelem 
ustanovení je omezit úniky. Vysoké míry úniků se týkají větších zařízení, a nikoli nezbytně 
ekvivalentní hodnoty CO2. Zkušenosti z členských států, jako je například Dánsko (1,5 kg) a 
Francie (2 kg), ukazují, že snížení velikosti náplně je proveditelné a snižuje emise.

Pozměňovací návrh 148
Sabine Wils
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. b) platí, 
že pokud je zařízení obsahující fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním 50 tunám CO2
nebo více, ale méně než 500 tun CO2
vybaveno systémem detekce úniku, musí 
být u tohoto zařízení zkontrolována těsnost 
nejméně jednou za 12 měsíců.

2. Odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. b) platí, 
že pokud je zařízení obsahující 30 kg 
fluorovaných skleníkových plynů nebo 
více, ale méně než 500 tun CO2 vybaveno 
systémem detekce úniku, musí být u tohoto 
zařízení zkontrolována těsnost nejméně 
jednou za 12 měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Přechod z kg na ekvivalentní hodnotu CO2 je neuvážený a je třeba jej opustit. Nařízení o 
látkách poškozujících ozonovou vrstvu, nařízení o fluorovaných plynech a vnitrostátní právní 
předpisy používají kg. Provozovatelé a vnitrostátní orgány tuto jednotku dobře znají. Účelem 
ustanovení je omezit úniky. Vysoké míry úniků se týkají větších zařízení, a nikoli nezbytně 
ekvivalentní hodnoty CO2. Zkušenosti z členských států, jako je například Dánsko (1,5 kg) a 
Francie (2 kg), ukazují, že snížení velikosti náplně je proveditelné a snižuje emise.

Pozměňovací návrh 149
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé zařízení, která obsahují 
fluorované skleníkové plyny v jiné než 
pěnové formě, jsou povinni ke každému 
zařízení zřídit a vést záznamy obsahující 
následující informace, které zařízení 
identifikují:

1. Provozovatelé zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1, která obsahují fluorované 
skleníkové plyny v jiné než pěnové formě, 
jsou povinni ke každému takovému
zařízení zřídit a vést záznamy obsahující 
následující informace, které zařízení 
identifikují:

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) množství a typ instalovaných 
fluorovaných skleníkových plynů;

a) množství a typ instalovaných 
fluorovaných skleníkových plynů, pokud je 
zařízení instalováno poprvé, a pokud 
možno přibližné množství a druh 
fluorovaného skleníkového plynu při 
servisu zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) množství přidaných fluorovaných 
skleníkových plynů a důvody pro jejich 
přidání;

b) množství přidaných fluorovaných 
skleníkových plynů s upřesněním, zda se 
jedná o plyny nové, recyklované nebo 
regenerované, a důvody pro jejich přidání;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pozorované rychlosti úniků; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Osoby, které provádějí kontroly 
těsnosti zařízení uvedeného v čl. 3 odst. 3,
vypracují vždy kontrolní zprávu 
obsahující tyto informace:
a) druh kontrolovaného zařízení, velikost 
jeho náplně, typ plněného fluorovaného 
skleníkového plynu a datum uvedení 
zařízení do provozu;
b) druh práce provedené na zařízení a 
datum provedení kontroly;
c) veškerá zjištěná poškození;
d) množství přidaných fluorovaných 
skleníkových plynů a typ použitého plynu;
e) množství znovuzískaných fluorovaných 
skleníkových plynů;
f) zda bylo zařízení vyřazeno z provozu;
g) název provozovatele a v případě 
zařízení uvedeného v čl. 3 odst. 1písm. e) 
identifikační číslo vozidla nebo nádoby.
Osoby, které provádějí kontroly těsnosti, si 
ponechají záznam obsahující údaje 
uvedené v odstavci 1 a provozovateli 
poskytnou kopii kontrolní zprávy.
Provozovatelé zařízení obsahujících 
skleníkové plyny uvedených čl. 3 odst. 2 
písm. a) si ponechají všechny kontrolní 
zprávy po celou dobu životnosti dotčeného 
zařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Pro každoroční kontroly by měl být přijat účinný systém předkládání zpráv. Systém by byl 
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účinnější, pokud by záznamy vedly i osoby provádějící kontroly.

Pozměňovací návrh 154
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2.

Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a pro provozovatele zařízení 
uvedených v čl. 3 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2.

Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2 písm. b) a c).

Or. fr

Odůvodnění

Správní zátěž spojenou s vedením záznamů nelze v případě každoročních kontrol odůvodnit. 
Bylo by vhodnější zavést systém, v němž by záznamy vedly osoby provádějící kontroly těsnosti.

Pozměňovací návrh 156
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2.

Provozovatelé každoročně předloží 
příslušným orgánům záznamy se 
shrnutím, pokud jde o dodržování 
předpisů.
Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2.

Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2.

V případě hermeticky uzavřeného 
středněnapěťového spínacího zařízení 
obsahujícího SF6 se použijí pouze 
písmena a) a g).

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li záznamy uvedené v odstavci 1 
zaneseny do databáze zřízené příslušnými 

2. Nejsou-li záznamy uvedené v odstavci 1 
zaneseny do databáze zřízené příslušnými 
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orgány členských států, vedou 
provozovatelé uvedení v odstavci 1 
záznamy nejméně dva roky od vyřazení 
zařízení z provozu.

orgány členských států, vedou 
provozovatelé uvedení v odstavci 1 
záznamy po dobu nejméně pěti let.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení ponechává členským státům možnost zřídit databázi záznamů o zařízeních, 
pokud to budou považovat za proveditelné, stanoví však odpovídající lhůtu, po kterou musí 
provozovatelé zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny vést záznamy v případě, že se 
členské státy rozhodnou databázi nezřídit.

Pozměňovací návrh 159
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejsou-li záznamy uvedené v odstavci 1a 
vedeny v databázi zřízené příslušnými 
orgány členských států, vedou je osoby 
provádějící kontroly těsnosti uvedené 
v odstavci 1a nejméně pět let po provedení 
kontroly.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh 160
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prováděcím aktem určit
formát záznamů uvedených v odstavci 1 

3. Komise určí formát záznamů a shrnutí 
ve věci dodržování předpisů uvedených 
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a vymezit, jak by měly být zřízeny 
a vedeny. Prováděcí akt se přijme
přezkumným postupem podle článku 21.

v odstavci 1 a prováděcím aktem přijatým
přezkumným postupem podle článku 21 
určí, jak by měly být záznamy a shrnutí
zřízeny a vedeny v elektronické databázi. 
Formát a bližší informace se přijmou do 
[1. ledna 2015].

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Výrobci fluorovaných sloučenin jsou 
povinni podniknout veškerá nezbytná 
opatření k tomu, aby emise fluorovaných 
skleníkových plynů byly během výroby, 
přepravy a skladování největším možném 
rozsahu omezeny.

Výrobci fluorovaných sloučenin jsou 
povinni podniknout veškerá nezbytná 
opatření k tomu, aby emise fluorovaných 
skleníkových plynů byly během výroby, 
přepravy a skladování největším možném 
rozsahu omezeny. Toto ustanovení se 
použije i v případě, že jsou skleníkové 
plyny vyrobeny jako vedlejší produkty.

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tito výrobci zajistí, aby byl v rámci 
výrobního procesu zneškodněn veškerý
trifluormethan (HFC-23) vznikající ve 
významných množstvích jako vedlejší 
produkt.

Tito výrobci zajistí, aby byl v souladu 
s nejlepšími dostupnými postupy 
zneškodněn trifluormethan (HFC-23) 
vznikající jako vedlejší produkt v rámci 
výrobního procesu.

Or. de
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Odůvodnění

Vyžadovat zneškodnění „veškerého“ HFC-23 vzniklého jako vedlejší produkt není rozumné. 
Určité emise jsou vždy nevyhnutelné, i při použití vhodné technologie pro zneškodňování lze 
zlikvidovat jen zhruba 99 % HFC-23, nikoli však veškeré jeho množství. To by vedlo 
k přemístění produkce fluorových chemických látek mimo Evropu, kde by nebylo třeba 
kontrolovat vedlejší produkty, což by způsobilo vyšší emise, než kdyby tyto činnosti zůstaly 
v Evropě. Zneškodnění by mělo být v souladu s nejlepšími dostupnými postupy.

Pozměňovací návrh 163
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Členské státy zavedou do 1. ledna 
2016 povinné režimy pro znovuzískání 
fluorovaných skleníkových plynů 
v produktech a zařízeních, na něž se 
nevztahuje působnost směrnice 
2012/19/EU Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 4. července 2012 o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních1. 
Pokud již nebyly zavedeny režimy se 
srovnatelnou účinností, bude podle těchto 
režimů pro znovuzískání u fluorovaných 
skleníkových plynů uvedených na trh 
povinně hrazena záloha, která bude 
zpětně vyplacena za množství 
fluorovaných skleníkových plynů 
dopravených do schváleného zařízení za 
účelem recyklace nebo zneškodnění.
__________________
1 1 Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před likvidací nádoby na fluorovaný 
skleníkový plyn zařídí osoba, která tuto 
nádobu použila pro přepravu nebo 
skladování, znovuzískání zbytkových 
plynů, aby se zajistila jejich recyklace, 
regenerace nebo zneškodnění.

3. Před likvidací nádoby na fluorovaný 
skleníkový plyn zařídí provozovatel, který 
skutečně ovládá její technické fungování,
znovuzískání zbytkových plynů, aby se 
zajistila jejich recyklace, regenerace nebo 
zneškodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Režim odpovědnosti výrobce

1. Členské státy zajistí, aby existovaly 
režimy odpovědnosti výrobce za
znovuzískávání fluorovaných 
skleníkových plynů a jejich recyklaci, 
regeneraci nebo zneškodnění. Tyto 
režimy, které budou platit pro fluorované 
skleníkové plyny v produktech a 
zařízeních, na něž se nevztahuje 
působnost směrnice 2012/19/EU, a 
v pěnách, se přijmou do [1. ledna 2016].
2. Tyto režimy odpovědnosti výrobce musí:
a) umožňovat provozovatelům a osobám 
zbavit se bezplatně fluorovaných 
skleníkových plynů, včetně produktů a 
zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny a zařízení v dobře 
přístupném sběrném místě v jejich 
blízkosti;
b) vyžadovat, aby provozovatelé a osoby 
vyřazující z provozu zařízení odevzdali 
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znovuzískané fluorované skleníkové plyny 
v dobře přístupném sběrném místě;
3. Za předpokladu, že režimy budou 
splňovat kritéria uvedená v odstavci 2 
nebo budou prokazovat srovnatelnou 
účinnost, mohou členské státy:
a) vyžadovat, aby takové režimy zřizovali 
výrobci a dovozci;
b) požadovat po ostatních provozovatelích 
nebo osobách, aby se takových systémů 
účastnili; nebo
c) zachovat dosavadní systémy.
4. Pro účely ochrany životního prostředí 
Komise vypracuje minimální normy 
kvality pro znovuzískávání fluorovaných 
skleníkových plynů z odevzdaných 
produktů i zařízení. Tyto normy budou 
odrážet nejnovější poznatky a zveřejní je 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Školení a certifikace Certifikace

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly prostřednictvím certifikace zajistit dostatečnou úroveň školení nebo 
zkušeností odborníků a společností. Zajistit školicí programy by mělo být záležitostí trhu, a 
nikoli členských států.

Pozměňovací návrh 167
Christofer Fjellner
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou školicí 
a certifikační programy pro tyto osoby:

1. Členské státy zavedou certifikační 
programy pro tyto osoby:

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou školicí 
a certifikační programy pro tyto osoby:

1. Členské státy zavedou školicí a zkušební 
programy pro tyto osoby:

Or. pl

Pozměňovací návrh 169
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou školicí 
a certifikační programy pro tyto osoby:

1. Členské státy zavedou a budou udržovat 
certifikační programy pro tyto osoby:

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou školicí 
a certifikační programy pro tyto osoby:

1. Členské státy zavedou certifikační 
programy včetně procesu hodnocení a 
zajistí dostupnost školení pro tyto osoby:

Or. en

Odůvodnění

Text Komise stanoví povinnost školení pro získání i zachování certifikace. Tato povinnost je 
nepřiměřená a nevhodná. Podstatné jsou znalosti a ty mohou pocházet ze školení, ale i ze 
zkušeností nebo nedávného vzdělávání. Předkládaný pozměňovací návrh uvádí návrh znovu 
do souladu se stávajícím nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, které stanoví 
povinnou certifikaci.

Nejsou nijak zmíněny osoby pracující na mobilních klimatizačních zařízeních. To ošetřuje
navrhovaná formulace doplněná jako čl. 8 odst. 1 písm. d).

Pozměňovací návrh 171
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1 třetím pododstavci nebo jejich 
vyřazování z provozu;

a) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1 třetím pododstavci nebo jejich 
vyřazování z provozu, včetně případů kdy 
takové zařízení obsahuje alternativy 
fluorovaných skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1 třetím pododstavci nebo jejich 
vyřazování z provozu;

Netýká se českého znění.

Or. en

Odůvodnění

Text Komise stanoví povinnost školení pro získání i zachování certifikace. Tato povinnost je 
nepřiměřená a nevhodná. Podstatné jsou znalosti a ty mohou pocházet ze školení, ale i ze 
zkušeností nebo nedávného vzdělávání. Předkládaný pozměňovací návrh uvádí návrh znovu 
do souladu se stávajícím nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, které stanoví 
povinnou certifikaci.

Nejsou nijak zmíněny osoby pracující na mobilních klimatizačních zařízeních. To ošetřuje
navrhovaná formulace doplněná jako čl. 8 odst. 1 písm. d).

.

Pozměňovací návrh 173
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy elektrických spínacích 
zařízení, která obsahují SF6, a jejich 
vyřazování z provozu;

b) osoby, které manipulují s plynem SF6
při instalaci, servisu, údržbě elektrických 
spínacích zařízení nebo jejich vyřazování 
z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy elektrických spínacích 
zařízení, která obsahují SF6, a jejich 
vyřazování z provozu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Text Komise stanoví povinnost školení pro získání i zachování certifikace. Tato povinnost je 
nepřiměřená a nevhodná. Podstatné jsou znalosti a ty mohou pocházet ze školení, ale i ze 
zkušeností nebo nedávného vzdělávání. Předkládaný pozměňovací návrh uvádí návrh znovu 
do souladu se stávajícím nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, které stanoví 
povinnou certifikaci.

Pozměňovací návrh 175
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy elektrických spínacích 
zařízení, která obsahují SF6, a jejich 
vyřazování z provozu;

b) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy elektrických spínacích 
zařízení, která obsahují SF6 a vyžadují 
manipulaci s ním, a jejich vyřazování 
z provozu;

Or. de

Odůvodnění

Mají-li údržbu nebo opravy zařízení obsahujících SF6 provádět montéři, musí být zajištěna 
jejich vysoká kvalifikace. Spínací zařízení obsahující SF6 také nikdy není umístěno na 
veřejném místě; vždy existuje osoba, která za ně zodpovídá, a obsluhu zařízení zajišťují pouze 
vyškolení zaměstnanci. Certifikace tedy nemusí zahrnovat veškerý provozní personál jako 
celek, ale jen ty osoby, které s plynem SF6 skutečně manipulují.

Pozměňovací návrh 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy elektrických spínacích 
zařízení, která obsahují SF6, a jejich
vyřazování z provozu;

b) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu, opravy a vyřazování z provozu
vysokonapěťových elektrických spínacích 
zařízení, která obsahují SF6 v systémech, 
které nejsou hermeticky uzavřeny; 

Or. fr

Odůvodnění

Programy školení a certifikace nemají význam pro osoby, které přicházejí do styku 
s elektrickými spínacími zařízeními, která obsahují SF6, pokud jsou tyto systémy hermeticky 
uzavřeny. Bomby obsahující SF6 jsou plněny v závodě a nevyžadují další odbornou 
manipulaci.

Pozměňovací návrh 177
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) osoby, které plní úkoly uvedené 
v písmenech a), b) a c) u zařízení, která 
používají jako chladiva alternativu 
fluorovaných skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) osoby, které provádějí instalaci, servis, 
údržbu a opravy mobilních klimatizačních 
zařízení a jejich vyřazování z provozu;
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Or. en

Odůvodnění

Nejsou nijak zmíněny osoby pracující na mobilních klimatizačních zařízeních. To ošetřuje
navrhovaná formulace doplněná jako čl. 8 odst. 1 písm. d).

Pozměňovací návrh 179
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Školicí programy stanovené v odstavci 1 
musí zahrnovat:

2. Certifikační programy stanovené 
v odstavci 1 musí zahrnovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Školicí programy stanovené v odstavci 1 
musí zahrnovat:

2. Certifikační programy a školení 
stanovené v odstavci 1 musí zahrnovat:

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k prvnímu pododstavci je nutný, mají-li být podpořeny změny provedené 
v pozměňovacím návrhu 4 týkajícím se povinného školení. 

Pozměňovací návrh 181
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Školicí programy stanovené v odstavci 1 
musí zahrnovat:

2. Školicí a zkušební programy stanovené 
v odstavci 1 musí zahrnovat:

Or. pl

Pozměňovací návrh 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) technologie nahrazování nebo 
omezování použití fluorovaných 
skleníkových plynů a bezpečného 
nakládání s těmito plyny. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění prvního pododstavce, písmene e) odráží názor, podle něhož by nebylo rychlé ani 
levné vyžadovat školení pro “alternativní technologie”. Alternativ je velmi mnoho a práce 
s nimi je často mnohem složitější než u HFC, což vede k rozsáhlým školicím programům, i 
když mnozí technici se s alternativními technologiemi nikdy v praxi nesetkají. Takovéto 
rozšíření oblasti působnosti nařízení se považuje za nevhodné a nepraktické.


