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Módosítás 56
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 192. 
cikkének (1) bekezdésére és 114. cikkére,

Or. de

Indokolás

Meg kell tartani a hatályos 842/2006/EK rendelet kettős jogalapját (környezetvédelem és 
szabad belső piac) annak érdekében, hogy harmonizált uniós jogszabályok révén a belső 
piacon biztosítani lehessen az áruk szabad mozgását.

Módosítás 57
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cél elérése érdekében az Európai 
Bizottság az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításának 
ütemtervében lefektette, hogyan érhető el a 
szükséges kibocsátáscsökkentés 
költséghatékony módon az Unióban 2050-
ig. Ez az ütemterv meghatározza, milyen 
ágazati hozzájárulásokra van szükség hat 
területen. A CO2-kibocsátástól eltérő 
kibocsátásokat (a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokkal együtt, de a 
mezőgazdasági, CO2-kibocsátástól eltérő 
kibocsátások kivételével) az 1990-es 
szinthez képest 72–73%-kal kell 
csökkenteni 2030-ig, és 70–78%-kal 2050-
ig. A 2005-ös referenciaév alapján a CO2-

(2) E cél elérése érdekében az Európai
Bizottság az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításának 
ütemtervében lefektette, hogyan érhető el a 
szükséges kibocsátáscsökkentés 
költséghatékony módon az Unióban 2050-
ig. Ez az ütemterv meghatározza, milyen 
ágazati hozzájárulásokra van szükség hat 
területen. A CO2-kibocsátástól eltérő 
kibocsátásokat (a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokkal együtt, de a 
mezőgazdasági, CO2-kibocsátástól eltérő 
kibocsátások kivételével) az 1990-es 
szinthez képest 72–73%-kal kell 
csökkenteni 2030-ig, és 70–78%-kal 2050-
ig. Az Unióban a fluorozott 
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kibocsátástól eltérő kibocsátásokat a 
mezőgazdasági kibocsátások kivételével 
60–61%-kal kell csökkenteni 2030-ig. A 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásának becsült értéke 
90 millió tonna (Mt) CO2-egyenérték volt
2005-ben. A 60%-os csökkenés azt jelenti, 
hogy a kibocsátást körülbelül 35 Mt CO2-
egyenértékkel kellene csökkenteni 2030-
ig. Mivel a jelenleg hatályos szabályozás 
teljes körű alkalmazása esetén a
kibocsátás megközelítőleg 104 Mt CO2-
egyenérték lesz 2030-ban, ezért további, 
közel 70 Mt CO2-egyenértéknek megfelelő 
csökkenést kell elérni.

szénhidrogének kibocsátása 1990-ben 
27,8 millió tonna (Mt) CO2-egyenérték 
volt, ami 2010-re 84,4 Mt CO2-
egyenértékre növekedett; a perfluor-
karbonok kibocsátása 20,4 Mt CO2-
egyenérték volt és 2010-re 3,3 Mt CO2-
egyenértékre csökkent; míg a kén-
hexafluorid kibocsátás 10,9 Mt CO2-
egyenérték volt és 2010-re 6,5 Mt CO2-
egyenértékre csökkent. Míg a perfluor-
karbonok és a kén-hexafluorid kibocsátás
esetében a csökkenésnek tovább kell 
folytatódnia, a fluorozott szénhidrogének 
esetében jelentős és gyors intézkedés 
szükséges a jelenlegi trendek 
megfordítása érdekében és az után a 
kibocsátás 1990-es szintjéhez képest 72–
73%-os csökkenés eléréséhez 2030-ig, ami 
7,7 Mt CO2-egyenértéknek felelne meg.

Or. en

Módosítás 58
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Úgy véli, hogy az európai ipar 
versenyképességének megőrzése és a 
vállalatok harmadik országokba való 
áttelepülésének elkerülése érdekében az 
EU fluortartalmi gázkibocsátásra 
vonatkozó hosszú távú céljait az Egyesült 
Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezménye (UNFCCC) vagy a 
montreali jegyzőkönyv keretében a HFC-k 
csökkentésére vonatkozó nemzetközi 
megállapodás elfogadását követően 
alkalmazni kell.

Or. en
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Módosítás 59
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A fluortartalmú üvegházhatású 
gázok alkalmazásának növelése az 
ózonréteget lebontó egyéb anyagok 
helyettesítését szolgálta. Ezek jelenleg az 
összes üvegházhatású gázkibocsátásnak 
mindössze 2 %-át teszik ki az EU-ban. 
Használatukra legnagyobb részt az 
Európai Unió melegebb éghajlatú 
régióban kerül sor. Amennyiben a célokat 
nem kiegyensúlyozott módon állapítják 
meg, egyes tagállamok vállalatai 
másokhoz képest nagyobb teherrel 
kerülnek szembe.

Or. en

Módosítás 60
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés megállapította, hogy a
jelenlegi tározási intézkedések – teljes 
körű alkalmazásuk esetén – csökkenthetik
a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ezeket az intézkedéseket 
ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk 
során gyűjtött tapasztalatok alapján 
pontosítani kell. Bizonyos intézkedések 
hatályát egyéb olyan készülékekre is ki 

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés szerint a rendelet
jelenlegi rendelkezései – teljes körű 
alkalmazásuk esetén, a gépjárművek 
légkondicionáló rendszereiből eredő 
kibocsátásokról szóló 2006/40/EK 
irányelvvel együttesen – lehetővé tehetik, 
hogy a 27 tagú EU 2050-ig a jelenlegi 
szinten stabilizálja a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezeket 
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kell terjeszteni, amelyek jelentős 
mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású
gázt használnak; ilyenek például a 
hűtőkamionok és -pótkocsik. Az ilyen 
gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre is ki kell 
terjeszteni.

az intézkedéseket ezért meg kell tartani, és 
a végrehajtásuk során gyűjtött 
tapasztalatok alapján pontosítani kell. 
Ugyanakkor ahhoz, hogy 2050-ig a 
kibocsátások szintje 80–95%-os 
mértékben csökkenjen, új, megfelelő 
költséghatékonyságú lépéseket kell tenni. 
A tározás és a visszanyerés tekintetében az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
nagyobb mértékű csökkentését célzó 
megoldási lehetőségek között szerepelt a 
hatálynak a közúti járművek – például 
kamionok és pótkocsik – hűtőrendszereire 
való kiterjesztésére vonatkozó javaslat.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja, hogy pontosítsa és egyértelműsítse a 842/2006/EK rendelet alkalmazásáról 
szóló jelentés következtetéseit.

Módosítás 61
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés megállapította, hogy a 
jelenlegi tározási intézkedések – teljes körű 
alkalmazásuk esetén – csökkenthetik a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ezeket az intézkedéseket 
ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk 
során gyűjtött tapasztalatok alapján 
pontosítani kell. Bizonyos intézkedések 
hatályát egyéb olyan készülékekre is ki kell 
terjeszteni, amelyek jelentős mennyiségű 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
használnak; ilyenek például a 
hűtőkamionok és -pótkocsik. Az ilyen 

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés megállapította, hogy a 
jelenlegi tározási intézkedések – teljes körű 
alkalmazásuk esetén – csökkenthetik a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ezeket az intézkedéseket 
ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk 
során gyűjtött tapasztalatok alapján 
pontosítani kell, továbbá a bevezetett 
tilalmak mellett a visszanyerési 
rendszerekkel összefüggő előírásokkal és 
a visszanyert és újrahasznosított 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
intenzív használatával kell kiegészíteni. 
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gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre is ki kell 
terjeszteni.

Bizonyos intézkedések hatályát egyéb 
olyan készülékekre is ki kell terjeszteni, 
amelyek jelentős mennyiségű fluortartalmú 
üvegházhatású gázt használnak; ilyenek 
például a hűtőkamionok és -pótkocsik. Az 
ilyen gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre is ki kell 
terjeszteni.

Or. en

Módosítás 62
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés megállapította, hogy a 
jelenlegi tározási intézkedések – teljes körű 
alkalmazásuk esetén – csökkenthetik a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ezeket az intézkedéseket 
ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk 
során gyűjtött tapasztalatok alapján 
pontosítani kell. Bizonyos intézkedések 
hatályát egyéb olyan készülékekre is ki kell 
terjeszteni, amelyek jelentős mennyiségű 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
használnak; ilyenek például a 
hűtőkamionok és -pótkocsik. Az ilyen 
gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre is ki kell 
terjeszteni.

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés megállapította, hogy a 
jelenlegi tározási intézkedések – teljes körű 
alkalmazásuk esetén – csökkenthetik a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ezeket az intézkedéseket 
ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk 
során gyűjtött tapasztalatok alapján 
pontosítani kell és további intézkedésekkel 
kell megerősíteni. Bizonyos intézkedések 
hatályát egyéb olyan készülékekre is ki kell 
terjeszteni, amelyek jelentős mennyiségű 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
használnak; ilyenek például a 
hűtőkamionok és -pótkocsik. Az ilyen 
gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre is ki kell 
terjeszteni.

Or. en
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Módosítás 63
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság jelentése azt is 
megállapította, hogy még többet lehet tenni 
a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
Unión belüli kibocsátásának csökkentése 
érdekében, ehhez pedig elsősorban kerülni 
kell e gázok használatát, amennyiben 
léteznek olyan biztonságos és 
energiahatékony alternatív technológiák, 
amelyek nem vagy kisebb mértékben 
befolyásolják az éghajlatot. A kibocsátás 
2010 és 2030 között akár kétharmadával, 
költséghatékonyan csökkenthető, mivel
sok ágazatban bizonyítottan jó, kipróbált 
alternatívák állnak rendelkezésre.

(4) A Bizottság jelentése azt is 
megállapította, hogy még többet lehet tenni 
a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
Unión belüli kibocsátásának csökkentése 
érdekében, ehhez pedig elsősorban kerülni 
kell e gázok használatát, amennyiben 
léteznek olyan biztonságos és 
energiahatékony alternatív technológiák, 
amelyek nem vagy kisebb mértékben 
befolyásolják az éghajlatot. Figyelembe 
véve, hogy sok ágazatban bizonyítottan jó, 
kipróbált alternatívák állnak rendelkezésre, 
a kibocsátás 2030-ig a 2010-es szinthez 
képest hatékony módon és ésszerű 
költségek mellett legfeljebb a 
kétharmadával csökkenthető.

Or. fr

Indokolás

A módosítás az egyértelműséget szolgálja.

Módosítás 64
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Parlament állásfoglalása 
a nem CO2 által okozott, 
éghajlatváltozással kapcsolatos, emberi 
eredetű kibocsátásokra vonatkozó átfogó 
megközelítésről (B7-0474/2011) üdvözölte 
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az Európai Unió elkötelezettségét, hogy a 
Montreali jegyzőkönyv értelmében – az 
üvegházhatású gázok csökkentésének nem 
piaci alapú megközelítése elsődleges 
példájaként – támogatja a HFC-kkel 
kapcsolatos intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 65
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az Európai Parlament B7-0474/2011 
állásfoglalása sürgeti, hogy a Montreali 
Jegyzőkönyvön keresztül keressék 
nemzetközi szintű azonnali csökkentés
módját.

Or. en

Módosítás 66
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A fluortartalmú üvegházhatású 
gázok kibocsátására vonatkozó 
célkitűzések nyomon követése érdekében 
biztosítani kell az adatok teljes körű 
begyűjtését. Ennélfogva az ilyen gázokat 
tartalmazó berendezésekre vonatkozó 
nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre, valamint az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyéb 
berendezésekre is ki kell terjeszteni.
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Or. fr

Indokolás

Helyénvalóbb a nyilvántartások létrehozásának szükségességét külön 
preambulumbekezdésben kezelni.

Módosítás 67
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mivel rendelkezésre állnak megfelelő 
alternatívák, ezért a kén-hexafluorid 
magnézium-fröccsöntésben való 
használatára és a magnézium-fröccsöntési 
ötvözetek újrahasznosítására vonatkozó, 
jelenlegi tilalmat ki kell terjeszteni azokra 
a létesítményekre is, amelyek évente 
850 kg-nál kevesebbet használnak fel 
ezekből az anyagokból. Hasonlóképpen, 
megfelelő átmeneti időszak mellett meg 
kell tiltani a rendkívül magas globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
hűtőközegek használatát a legalább 5 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizelésére vagy karbantartására.

(7) Mivel rendelkezésre állnak megfelelő 
alternatívák, ezért a kén-hexafluorid 
magnézium-fröccsöntésben való 
használatára és a magnézium-fröccsöntési 
ötvözetek újrahasznosítására vonatkozó, 
jelenlegi tilalmat ki kell terjeszteni azokra 
a létesítményekre is, amelyek évente 
850 kg-nál kevesebbet használnak fel 
ezekből az anyagokból. Hasonlóképpen, 
megfelelő átmeneti időszak mellett meg 
kell tiltani a 2500-at meghaladó globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
hűtőközegek használatát a legalább 
50 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 
hűtőközeget tartalmazó hűtőberendezések 
szervizelésére vagy karbantartására.

Or. fr

Indokolás

Az 5 tonna egyenértéknek megfelelő berendezések szervizelésének és karbantartásának 
tilalma azzal a kockázattal járna, hogy a közlekedési ágazat és különösen a kis- és 
középvállalkozások számára túl magas költségeket eredményez, mivel az alternatív gáztól 
függően meglévő berendezéseik cseréjére vagy módosítására kényszerülnek. A hűtőközegként 
alkalmazott gáz megváltoztatása az energiateljesítményt is befolyásolhatná.

Módosítás 68
Erik Bánki
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

(8) További tilalmakat csak akkor kell 
bevezetni a bizonyos fluortartalmú 
üvegházhatású gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy termékek vagy 
berendezések azon egyes kategóriáit 
mentesítse e tilalmak alól, amelyek 
esetében technikai vagy gazdasági okokból 
átmenetileg nem állnak rendelkezésre a 
globális felmelegedési potenciál 
meghatározott határértéke alá eső alternatív 
anyagok, ideértve azokat az eseteket is, 
amikor az alternatív anyagok a piaci 
igényeket ki nem elégítő módon állnak 
rendelkezésre vagy ha az adott alternatíva 
az alkalmazandó biztonsági előírások miatt 
nem alkalmazható.

Or. en

Módosítás 69
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
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berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

berendezések, habok és aeroszolok
forgalomba hozatalára, amennyiben 
rendelkezésre állnak ezen anyagok 
megfelelő alternatívái. A jövőbeli műszaki 
fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

Or. de

Módosítás 70
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
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berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

berendezéseket is e tilalmak alá vonjon. A 
Bizottságot hasonlóképpen fel kell 
hatalmazni arra is, hogy a tilalmak alól –
akár átmenetileg – mentesítse termékek 
vagy berendezések azon egyes kategóriáit, 
amelyek esetében technikai vagy gazdasági 
okokból már nem állnak rendelkezésre a 
globális felmelegedési potenciál 
meghatározott határértéke alá eső alternatív 
anyagok, ideértve azokat az eseteket is, 
amikor az alternatív anyagok a piaci 
igényeket ki nem elégítő módon állnak 
rendelkezésre, vagy ha az alternatív 
anyagok biztonságosságával kapcsolatos 
új tudományos vagy műszaki ismeretek 
azok alkalmazását elővigyázatossági 
okokból kizárják.

Or. fr

Indokolás

Fontos a jogbiztonság és annak biztosítása, hogy ne alakuljon ki túl gyakori változásokkal 
járó helyzet. A berendezések vagy termékek csak akkor vehetők fel a rendelet hatálya alá, ha a 
piacon alternatív termékek állnak rendelkezésre. A berendezések vagy termékek kizárására 
kizárólag ellátási probléma esetén vagy akkor kerülhetne sor, ha új tudományos ismeretek 
biztonsági problémákat tárnak fel.

Módosítás 71
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
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figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre,
tekintettel – az aktuális szintekhez képest 
– az energiafelhasználás szintjeire, vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

Or. en

Módosítás 72
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló berendezések, habok, 
aeroszolok vagy tűzvédelmi berendezések 
forgalomba hozatalára, amennyiben 
rendelkezésre állnak ezen anyagok 
megfelelő alternatívái, hogy világos piaci 
jelzéseket küldjenek a termelő 
létesítményekbe való befektetéshez a 
méretgazdaságosság elérése érdekében, az 
innovációra való ösztönzés mellett. A 
jövőbeli műszaki fejlesztésekre és a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
költséghatékony alternatíváinak 
rendelkezésre állására figyelemmel a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
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állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

más termékeket és berendezéseket is e 
tilalmak alá vonjon, illetve hogy mentesítse 
alóluk – akár átmenetileg – termékek vagy 
berendezések azon egyes kategóriáit, 
amelyek esetében technikai vagy gazdasági 
okokból nem állnak rendelkezésre a 
globális felmelegedési potenciál 
meghatározott határértéke alá eső alternatív 
anyagok, ideértve azokat az eseteket is, 
amikor az alternatív anyagok a piaci 
igényeket ki nem elégítő módon állnak 
rendelkezésre vagy ha az adott alternatíva 
az alkalmazandó biztonsági előírások miatt 
nem alkalmazható.

Or. en

Módosítás 73
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló berendezések, habok, 
aeroszolok, oldószerek vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái, hogy 
világos piaci jelzéseket küldjenek a 
termelő létesítményekbe való 
befektetéshez a méretgazdaságosság 
elérése érdekében, az innovációra való 
ösztönzés mellett. A mai technológiai 
alternatívák rendelkezésre állására, 
valamint jövőbeli műszaki fejlesztésekre 
és a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
költséghatékony alternatíváinak 
rendelkezésre állására figyelemmel a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
más termékeket és berendezéseket is e 
tilalmak alá vonjon, illetve hogy mentesítse 
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alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

alóluk – akár átmenetileg – termékek vagy 
berendezések azon egyes kategóriáit, 
amelyek esetében technikai vagy gazdasági 
okokból nem állnak rendelkezésre a 
globális felmelegedési potenciál 
meghatározott határértéke alá eső alternatív 
anyagok, ideértve azokat az eseteket is, 
amikor az alternatív anyagok a piaci 
igényeket ki nem elégítő módon állnak 
rendelkezésre vagy ha az adott alternatíva 
az alkalmazandó biztonsági előírások miatt 
nem alkalmazható.

Or. en

Indokolás

Módosítva, hogy megfeleljen a III. mellékletben szereplő tilalmak bevezetésének.

Módosítás 74
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerű 
bevezetni, ha azok hatására mérséklődik a 
teljes üvegházhatású – különösen a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szivárgásából és a termékek vagy 
berendezések energiafelhasználásából 
származó szén-dioxid-kibocsátásból fakadó 
– gázkibocsátás. Ezért helyénvaló 
engedélyezni a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseket, ha azok teljes 
üvegházhatású gázkibocsátása 
alacsonyabb, mint a velük egyenértékű 
azon berendezések kibocsátása, amelyek 
nem tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat és legnagyobb 
megengedett energiafelhasználásuk 
tekintetében megfelelnek a (környezetbarát 
tervezésről szóló) 2009/125/EK irányelv

(9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerű 
bevezetni, ha azok hatására jelentősen 
mérséklődik a teljes üvegházhatású –
különösen a fluortartalmú üvegházhatású 
gázok szivárgásából és a termékek vagy 
berendezések energiafelhasználásából 
származó szén-dioxid-kibocsátásból fakadó 
– gázkibocsátás. Ezért helyénvaló 
engedélyezni a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseket, ha azok teljes 
üvegházhatású gázkibocsátása 
alacsonyabb, mint a velük egyenértékű 
azon berendezések kibocsátása, amelyek 
nem tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat és legnagyobb 
megengedett energiafelhasználásuk 
tekintetében megfelelnek a (környezetbarát 
tervezésről szóló) 2009/125/EK irányelv
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keretében elfogadott vonatkozó 
végrehajtási intézkedéseknek.

keretében elfogadott vonatkozó 
végrehajtási intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 75
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerű 
bevezetni, ha azok hatására mérséklődik a 
teljes üvegházhatású – különösen a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szivárgásából és a termékek vagy 
berendezések energiafelhasználásából 
származó szén-dioxid-kibocsátásból fakadó 
– gázkibocsátás. Ezért helyénvaló 
engedélyezni a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseket, ha azok teljes 
üvegházhatású gázkibocsátása 
alacsonyabb, mint a velük egyenértékű 
azon berendezések kibocsátása, amelyek 
nem tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat és legnagyobb 
megengedett energiafelhasználásuk 
tekintetében megfelelnek a (környezetbarát 
tervezésről szóló) 2009/125/EK irányelv41

keretében elfogadott vonatkozó 
végrehajtási intézkedéseknek.

(9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerű 
bevezetni, ha azok hatására mérséklődik a 
teljes üvegházhatású – különösen a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szivárgásából és a termékek vagy 
berendezések energiafelhasználásából 
származó szén-dioxid-kibocsátásból fakadó 
– gázkibocsátás. Ezért helyénvaló 
engedélyezni és ösztönözni a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseket, ha azok teljes 
üvegházhatású gázkibocsátása 
alacsonyabb, mint a velük egyenértékű 
azon berendezések kibocsátása, amelyek 
nem tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat és legnagyobb 
megengedett energiafelhasználásuk 
tekintetében megfelelnek a (környezetbarát 
tervezésről szóló) 2009/125/EK irányelv41

keretében elfogadott vonatkozó 
végrehajtási intézkedéseknek.

Or. it

Módosítás 76
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerű 
bevezetni, ha azok hatására mérséklődik a 
teljes üvegházhatású – különösen a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szivárgásából és a termékek vagy 
berendezések energiafelhasználásából 
származó szén-dioxid-kibocsátásból fakadó 
– gázkibocsátás. Ezért helyénvaló 
engedélyezni a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseket, ha azok teljes 
üvegházhatású gázkibocsátása 
alacsonyabb, mint a velük egyenértékű 
azon berendezések kibocsátása, amelyek 
nem tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat és legnagyobb 
megengedett energiafelhasználásuk 
tekintetében megfelelnek a 
(környezetbarát tervezésről szóló) 
2009/125/EK irányelv keretében 
elfogadott vonatkozó végrehajtási 
intézkedéseknek.

(9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerű 
bevezetni, ha azok hatására mérséklődik a 
teljes üvegházhatású – különösen a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szivárgásából és a termékek vagy 
berendezések energiafelhasználásából és a 
gyártási folyamatból származó szén-
dioxid-kibocsátásból fakadó –
gázkibocsátás. Ezért helyénvaló 
engedélyezni a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseket, ha azok teljes 
üvegházhatású gázkibocsátása a teljes 
életciklus során, beleértve a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok termelése során 
melléktermékként jelentkező 
kibocsátásokat is, alacsonyabb, mint a 
velük egyenértékű azon berendezések 
kibocsátása, amelyek nem tartalmaznak 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat.

Or. en

Módosítás 77
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalának fokozatos 
visszaszorítása bizonyult a 
leghatékonyabb, költségtakarékos 
megoldásnak ezen anyagok kibocsátásának 
hosszú távú csökkentésére. 

(11) A fluorozott szénhidrogének EU-ban 
történő forgalomba hozatalának fokozatos 
visszaszorítása bizonyult a 
leghatékonyabb, költségtakarékos 
megoldásnak ezen anyagok kibocsátásának 
hosszú távú csökkentésére. 

Or. en
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Módosítás 78
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalának fokozatos 
visszaszorítása bizonyult a 
leghatékonyabb, költségtakarékos 
megoldásnak ezen anyagok kibocsátásának 
hosszú távú csökkentésére. 

(11) A fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalának fokozatos 
visszaszorítása bizonyult a 
leghatékonyabb, költségtakarékos 
megoldásnak ezen anyagok kibocsátásának 
hosszú távú csökkentésére. Ezt a 
megközelítést a fluorozott 
szénhidrogénekre alapozott berendezések 
forgalomba hozatalára vonatkozó további 
tilalmak, tározási intézkedések és 
visszanyerési előírások támogatják.

Or. en

Módosítás 79
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalának fokozatos 
csökkentése érdekében a Bizottságnak 
forgalombahozatali kvótákat kell 
kiosztania az egyes gyártóknak és 
importőröknek, hogy azok ne lépjék túl a 
fluorozott szénhidrogének Unión belüli 
forgalomba hozatalára vonatkozó, teljes 
mennyiségi korlátot.

(12) A fluorozott szénhidrogének EU-ban 
történő forgalomba hozatalának fokozatos 
csökkentése érdekében a Bizottságnak 
forgalombahozatali kvótákat kell 
kiosztania az egyes gyártóknak és 
importőröknek, hogy azok ne lépjék túl a 
fluorozott szénhidrogének Unión belüli 
forgalomba hozatalára vonatkozó, teljes 
mennyiségi korlátot. A fokozatos 
csökkentés nem érinti a konkrét célokra 
használt fluorozott szénhidrogéneket, ha 
műszaki, gazdasági vagy biztonsági 
okokból alternatív anyagok nem állnak 
rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 80
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az egyes vállalkozásoknak szánt 
kvóták kiosztásának a 2008 és 2011 közötti 
referencia-időszakban előállított vagy 
importált fluorozott szénhidrogének 
mennyiségén kell alapulnia. Azonban 
annak elkerülése érdekében, hogy a kis 
piaci szereplők ne jussanak kvótához, a 
teljes mennyiségi korlát öt százalékát olyan 
gyártók és importőrök számára kell 
fenntartani, amelyek legfeljebb 1 tonna 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
importáltak vagy állítottak elő a referencia-
időszakban.

(13) Az egyes vállalkozásoknak szánt 
kvóták kiosztásának a 2009 és 2012 közötti 
referencia-időszakban előállított vagy 
importált fluorozott szénhidrogének 
mennyiségén kell alapulnia. Azonban 
annak elkerülése érdekében, hogy a kis 
piaci szereplők ne jussanak kvótához, a 
teljes mennyiségi korlát öt százalékát olyan 
gyártók és importőrök számára kell 
fenntartani, amelyek legfeljebb 1 tonna 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
importáltak vagy állítottak elő a referencia-
időszakban. A kvóta kiosztása díj fizetése 
ellenében történik, amelyet a Bizottság 
szed be és a 14a (új) cikkben ismertetett 
célokra használ fel.

Or. en

Módosítás 81
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak folyamatosan nyomon 
kell követnie, milyen hatásokkal jár a 
fluorozott szénhidrogének forgalomba 
hozatalának korlátozása, ideértve a 
csökkentés azon készülékek ellátására 
gyakorolt hatását, amelyek esetében a 
fluorozott szénhidrogének használata az 
alternatív technológiákhoz képest 
alacsonyabb kibocsátással járna az 

(18) A Bizottságnak folyamatosan nyomon 
kell követnie, milyen hatásokkal jár a 
fluorozott szénhidrogének forgalomba 
hozatalának korlátozása, ideértve a 
csökkentés azon készülékek ellátására 
gyakorolt hatását, amelyek esetében a 
fluorozott szénhidrogének használata az 
alternatív technológiákhoz képest 
alacsonyabb kibocsátással járna az 
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életciklus során. A nyomon követéssel az 
egészségügyi vagy biztonsági 
veszélyforrások korai észlelését is 
biztosítani kell a gyógyszerek 
elérhetőségére gyakorolt negatív hatások 
miatt. Átfogó felülvizsgálatot kell végezni 
2030 előtt, még időben ahhoz, hogy e 
rendelet rendelkezéseit a végrehajtásuk és 
az új fejlemények fényében módosítani 
lehessen, és szükség esetén további 
csökkentési intézkedéseket lehessen 
elfogadni.

életciklus során. A nyomon követéssel az 
egészségügyi vagy biztonsági 
veszélyforrások korai észlelését is 
biztosítani kell a gyógyszerek 
elérhetőségére gyakorolt negatív hatások 
miatt. A végrehajtás első öt éve alapján
átfogó felülvizsgálatot kell végezni, még 
időben ahhoz, hogy e rendelet 
rendelkezéseit a végrehajtásuk és az új 
fejlemények fényében módosítani lehessen, 
és szükség esetén további csökkentési 
intézkedéseket lehessen elfogadni. E 
vizsgálatot ötévente újra el kell végezni.

Or. fr

Indokolás

A rendelet optimális végrehajtása és a megfelelő kiigazítások érdekében ötévente átfogó 
vizsgálatot kell végezni.

Módosítás 82
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak folyamatosan nyomon 
kell követnie, milyen hatásokkal jár a 
fluorozott szénhidrogének forgalomba 
hozatalának korlátozása, ideértve a 
csökkentés azon készülékek ellátására 
gyakorolt hatását, amelyek esetében a 
fluorozott szénhidrogének használata az 
alternatív technológiákhoz képest 
alacsonyabb kibocsátással járna az 
életciklus során. A nyomon követéssel az 
egészségügyi vagy biztonsági 
veszélyforrások korai észlelését is 
biztosítani kell a gyógyszerek 
elérhetőségére gyakorolt negatív hatások 
miatt. Átfogó felülvizsgálatot kell végezni 
2030 előtt, még időben ahhoz, hogy e 
rendelet rendelkezéseit a végrehajtásuk és 

(18) A Bizottságnak folyamatosan nyomon 
kell követnie, milyen hatásokkal jár a 
fluorozott szénhidrogének forgalomba 
hozatalának korlátozása, ideértve a 
csökkentés azon készülékek ellátására 
gyakorolt hatását, amelyek esetében a 
fluorozott szénhidrogének használata az 
alternatív technológiákhoz képest 
alacsonyabb kibocsátással járna az 
életciklus során. A nyomon követéssel az 
egészségügyi vagy biztonsági 
veszélyforrások korai észlelését is 
biztosítani kell a gyógyszerek 
elérhetőségére gyakorolt negatív hatások 
miatt. Átfogó felülvizsgálatot kell végezni 
2030 előtt, még időben ahhoz, hogy e 
rendelet rendelkezéseit a végrehajtásuk és 
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az új fejlemények fényében módosítani 
lehessen, és szükség esetén további 
csökkentési intézkedéseket lehessen 
elfogadni.

az új fejlemények fényében módosítani 
lehessen, és szükség esetén további 
csökkentési intézkedéseket lehessen 
elfogadni. Ez a rendelet nem vonatkozik 
kulcsfontosságú gyógyászati 
alkalmazásokra, amennyiben nem létezik 
megfelelő alternatíva, vagy ha az ilyen 
alternatívák műszaki, gazdasági vagy 
biztonsági okokból nem használhatók.

Or. en

Indokolás

A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó gyógyászati alkalmazások kritikus 
felhasználását fenn kell tartani, amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatívák, 
hogy biztosítsák az alapvető egészség biztonságos és hatékony biztosítását.

Módosítás 83
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A technológia fejlődésének és az e 
rendelet által érintett piacok fejlődésének 
figyelembevétele és a nemzetközi 
megállapodásoknak való megfelelés 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell adni, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan: 
általános szivárgás-ellenőrzési 
követelmények megállapítása, 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kötelező visszanyerésével érintett 
berendezések listájának bővítése, a 
berendezések üzembe helyezését, 
karbantartását, javítását vagy használaton 
kívül helyezését, szivárgás-ellenőrzést és a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszanyerését végző személyek képzési 
programjaira, valamint az ilyen feladatokat 

(20) A technológia fejlődésének és az e 
rendelet által érintett piacok fejlődésének 
figyelembevétele és a nemzetközi 
megállapodásoknak való megfelelés 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell adni, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan: 
általános szivárgás-ellenőrzési 
követelmények megállapítása, 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kötelező visszanyerésével érintett 
berendezések listájának bővítése, a 
berendezések üzembe helyezését, 
karbantartását, javítását vagy használaton 
kívül helyezését, szivárgás-ellenőrzést és a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszanyerését végző személyek képzési 
programjaira, valamint az ilyen feladatokat 
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ellátó személyek és vállalkozások 
képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények és kölcsönös 
elismerési feltételek meghatározása, a 
címkézési követelmények módosítása, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó vagy használó további 
termékek és berendezések forgalomba 
hozatalának tilalma, a fluorozott 
szénhidrogének maximálisan forgalomba 
hozható mennyiségének módosítása és a 
bizonyos kulcsfontosságú célokra 
felhasznált fluorozott szénhidrogének 
szolgáltatásának a kvótával kapcsolatos 
követelmények alól egészségügyi és 
biztonsági indokkal való mentesítése, a 
fluorozott szénhidrogének egyes 
vállalkozások általi forgalomba hozatalára 
vonatkozó referenciaértékek újraszámítása 
vagy a kvótakiosztási mechanizmus 
módosítása vagy kiegészítése, a 
jelentéstételi követelmények 
küszöbértékeinek felülvizsgálata, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatos jelentéstételi 
rendszerekre és a tagállamok által gyűjtött, 
kibocsátással kapcsolatos adatokra 
vonatkozó követelmények megállapítása, 
jelentős globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező egyéb anyagoknak az e rendelet 
hatálya alá tartozó anyagok listáiba való 
belefoglalása és a listák új tudományos 
ismeretek alapján történő frissítése, 
különös tekintettel a rendelet 
mellékleteiben felsorolt anyagok globális 
felmelegedési potenciáljára.

ellátó személyek és vállalkozások 
képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények és kölcsönös 
elismerési feltételek meghatározása, a 
címkézési követelmények módosítása, a 
fluorozott szénhidrogének maximálisan 
forgalomba hozható mennyiségének 
módosítása és a bizonyos kulcsfontosságú 
célokra felhasznált fluorozott 
szénhidrogének szolgáltatásának a kvótával 
kapcsolatos követelmények alól 
egészségügyi és biztonsági indokkal való 
mentesítése, a fluorozott szénhidrogének 
egyes vállalkozások általi forgalomba 
hozatalára vonatkozó referenciaértékek 
újraszámítása vagy a kvótakiosztási 
mechanizmus módosítása vagy 
kiegészítése, a jelentéstételi követelmények 
küszöbértékeinek felülvizsgálata, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatos jelentéstételi 
rendszerekre és a tagállamok által gyűjtött, 
kibocsátással kapcsolatos adatokra 
vonatkozó követelmények megállapítása, 
jelentős globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező egyéb anyagoknak az e rendelet 
hatálya alá tartozó anyagok listáiba való 
belefoglalása és a listák új tudományos 
ismeretek alapján történő frissítése, 
különös tekintettel a rendelet 
mellékleteiben felsorolt anyagok globális 
felmelegedési potenciáljára.

Or. en

Módosítás 84
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A technológia fejlődésének és az e 
rendelet által érintett piacok fejlődésének 
figyelembevétele és a nemzetközi 
megállapodásoknak való megfelelés 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell adni, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan: 
általános szivárgás-ellenőrzési 
követelmények megállapítása, 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kötelező visszanyerésével érintett 
berendezések listájának bővítése, a 
berendezések üzembe helyezését, 
karbantartását, javítását vagy használaton 
kívül helyezését, szivárgás-ellenőrzést és a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszanyerését végző személyek képzési 
programjaira, valamint az ilyen feladatokat 
ellátó személyek és vállalkozások 
képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények és kölcsönös 
elismerési feltételek meghatározása, a 
címkézési követelmények módosítása, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó vagy használó további 
termékek és berendezések forgalomba 
hozatalának tilalma, a fluorozott 
szénhidrogének maximálisan forgalomba 
hozható mennyiségének módosítása és a 
bizonyos kulcsfontosságú célokra 
felhasznált fluorozott szénhidrogének 
szolgáltatásának a kvótával kapcsolatos 
követelmények alól egészségügyi és 
biztonsági indokkal való mentesítése, a 
fluorozott szénhidrogének egyes 
vállalkozások általi forgalomba hozatalára 
vonatkozó referenciaértékek újraszámítása 
vagy a kvótakiosztási mechanizmus 
módosítása vagy kiegészítése, a 
jelentéstételi követelmények 
küszöbértékeinek felülvizsgálata, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatos jelentéstételi 

(20) A technológia fejlődésének és az e 
rendelet által érintett piacok fejlődésének 
figyelembevétele és a nemzetközi 
megállapodásoknak való megfelelés 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell adni, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan: 
általános szivárgás-ellenőrzési 
követelmények megállapítása, 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kötelező visszanyerésével érintett 
berendezések listájának módosítása, a 
berendezések üzembe helyezését, 
karbantartását, javítását vagy használaton 
kívül helyezését, szivárgás-ellenőrzést és a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszanyerését végző személyek képzési 
programjaira, valamint az ilyen feladatokat 
ellátó személyek és vállalkozások 
képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények és kölcsönös 
elismerési feltételek meghatározása, a 
címkézési követelmények módosítása, a 
fluorozott szénhidrogének maximálisan 
forgalomba hozható mennyiségének 
módosítása és a bizonyos kulcsfontosságú 
célokra felhasznált fluorozott 
szénhidrogének szolgáltatásának a kvótával 
kapcsolatos követelmények alól 
egészségügyi és biztonsági indokkal való 
mentesítése, a fluorozott szénhidrogének 
egyes vállalkozások általi forgalomba 
hozatalára vonatkozó referenciaértékek 
újraszámítása vagy a kvótakiosztási 
mechanizmus módosítása vagy 
kiegészítése, a jelentéstételi követelmények 
küszöbértékeinek felülvizsgálata, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatos jelentéstételi 
rendszerekre és a tagállamok által gyűjtött, 
kibocsátással kapcsolatos adatokra 
vonatkozó követelmények megállapítása, 
az e rendelet hatálya alá tartozó anyagok 
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rendszerekre és a tagállamok által gyűjtött, 
kibocsátással kapcsolatos adatokra 
vonatkozó követelmények megállapítása, 
jelentős globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező egyéb anyagoknak 
az e rendelet hatálya alá tartozó anyagok 
listáiba való belefoglalása és a listák új 
tudományos ismeretek alapján történő 
frissítése, különös tekintettel a rendelet 
mellékleteiben felsorolt anyagok globális 
felmelegedési potenciáljára.

listájának új tudományos ismeretek 
alapján történő frissítése, különös 
tekintettel a rendelet mellékleteiben 
felsorolt anyagok globális felmelegedési 
potenciáljára.

Or. en

Módosítás 85
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. cikk
Hatókör

(1) Ez a rendelet a fluortartalmú 
üvegházhatású gázoknak az Európai 
Unióban történő alkalmazására 
vonatkozik a (2) bekezdésben 
meghatározott esetek kivételével.
(2) Ez a rendelet nem vonatkozik a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
gyógyászati célokra, villamosenergia-
termelésre és -ellátásra, légügyi 
alkalmazásokra és ipari gázok 
előállítására történő felhasználására.

Or. en

Módosítás 86
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. cikk
Hatókör

E rendelet célja a környezet védelme a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésével és
fenntartható technológiák innovációjának 
serkentésével. Ennek megfelelően, e 
rendelet szabályokat állapít meg a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
tározására, felhasználására, 
visszanyerésére és ártalmatlanítására, és 
megtiltja e gázok egyes felhasználását, 
miközben mennyiségi korlátokat határoz 
meg a fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalára. Az Európai Unión 
belüli fenntartható növekedés elősegítése 
mellett e rendelet értékes hozzájárulást 
biztosít egy jövőbeni nemzetközi 
egyezmény elfogadásához.

Or. en

Módosítás 87
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „fluorozott szénhidrogének (HFC-k)”: 
az I. melléklet 1. szakaszában felsorolt 
anyagok vagy ezen anyagok bármelyikét 
tartalmazó keverékek;

Or. en

Módosítás 88
Jolanta Emilia Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „fluortartalmú üvegházhatású gázok”: az 
I. mellékletben felsorolt fluorozott 
szénhidrogének (HFC-k), a perfluor-
karbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6) 
és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású 
gázok, önmagukban vagy keverékben;

1. „fluortartalmú üvegházhatású gázok”: az 
I. mellékletben felsorolt fluorozott 
szénhidrogének (HFC-k), a perfluor-
karbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6) 
és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású 
gázok, vagy ezen anyagok bármelyikét 
tartalmazó keverékek;

Or. en

Módosítás 89
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „fluortartalmú üvegházhatású gázok”: az 
I. mellékletben felsorolt fluorozott 
szénhidrogének (HFC-k), a perfluor-
karbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6) 
és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású 
gázok, önmagukban vagy keverékben;

1. „fluortartalmú üvegházhatású gázok”: az 
I. és II. mellékletben felsorolt fluorozott 
szénhidrogének (HFC-k), a perfluor-
karbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6) 
és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású 
gázok, önmagukban vagy keverékben, 
ellenkező jelzés hiányában azonban csak 
ezekre a fluortartalmú üvegházhatású 
gázokra utal;

Or. en

Módosítás 90
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „perfluor-karbonok (PFC-k)”: az I. 
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melléklet 2. szakaszában felsorolt anyagok 
vagy ezen anyagok bármelyikét tartalmazó 
keverékek;

Or. en

Módosítás 91
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. „kén-hexafluorid (SF6)”: ez az I. 
melléklet 3. szakaszában felsorolt anyag, 
vagy ezt az anyagot tartalmazó keverékek;

Or. en

Módosítás 92
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „üzemeltető”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az e rendelet 
hatálya alá tartozó berendezéseket vagy 
rendszereket birtokolja és azok 
technológiai működése felett tényleges 
ellenőrzést gyakorol;

4. „üzemeltető”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az e rendelet 
hatálya alá tartozó, legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezéseket vagy 
rendszereket birtokolja és azok 
technológiai működése felett tényleges 
ellenőrzést gyakorol;

Or. en

Indokolás

Az üzemeltető jelenlegi meghatározása nem kellően világos a kis berendezések birtoklását 
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illetően. Ezért a meghatározást a 3. és az 5. cikkel összhangban tisztázni kell.

Módosítás 93
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „üzemeltető”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az e rendelet 
hatálya alá tartozó berendezéseket vagy 
rendszereket birtokolja és azok
technológiai működése felett tényleges 
ellenőrzést gyakorol;

4. „üzemeltető”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az e rendelet 
hatálya alá tartozó berendezések vagy 
rendszerek technológiai működése felett 
tényleges ellenőrzést gyakorol;

Or. fr

Indokolás

Az e fogalommeghatározás szerinti kettős feltétel jogbizonytalanságot eredményez a rendelet 
közlekedési ágazatban való végrehajtása tekintetében.

Módosítás 94
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „hőszivattyú”: levegőből, vízből vagy 
földből alacsony hőfokon hő kivonására 
és hő szolgáltatására szolgáló készülék 
vagy létesítmény;

Or. it

Indokolás

Lásd a 842/2006/EK rendelet 2. cikkének 9. pontját.
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Módosítás 95
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „hermetikusan zárt rendszer”: olyan 
rendszer, amelyben az összes, 
fluortartalmú üvegházhatású gázt
tartalmazó alkatrészt a gyártás során
hegesztéssel, keményforrasztással, illetve 
hasonló tartós csatlakozással hermetikusan 
lezártak, és amelynek üzembe 
helyezéséhez nem szükséges megbontani a 
hűtőkört;

7. „hermetikusan zárt rendszer”: olyan 
rendszer, amelyben valamennyi 
hűtőközeget tartalmazó komponens
hegesztéssel, keményforrasztással, illetve 
hasonló tartós csatlakozással – amely 
magában foglalhat zárósapkás szelepeket 
és zárósapkás szervizcsatlakozókat,
amelyek a megfelelő javítást és
áramtalanítást segítik, és amelyek igazolt 
szivárgási mértéke kevesebb mint 3 
gramm évente a maximálisan 
megengedhető nyomás egynegyedének 
megfelelő nyomás alatt – gáztömören 
készül;

Or. it

Indokolás

Lásd a 842/2006/EK rendelet 2. cikkének 9. pontját.

Módosítás 96
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „hermetikusan zárt rendszer”: olyan 
rendszer, amelyben az összes, 
fluortartalmú üvegházhatású gázt
tartalmazó alkatrészt a gyártás során
hegesztéssel, keményforrasztással, illetve 
hasonló tartós csatlakozással hermetikusan 
lezártak, és amelynek üzembe 
helyezéséhez nem szükséges megbontani a 
hűtőkört;

7. „hermetikusan zárt rendszer”: olyan 
rendszer, amelyben valamennyi 
hűtőközeget tartalmazó komponens
hegesztéssel, keményforrasztással, illetve 
hasonló tartós csatlakozással – amely 
magában foglalhat zárósapkás szelepeket 
és zárósapkás szervizcsatlakozókat,
amelyek a megfelelő javítást és
ártalmatlanítást segítik, és amelyek igazolt 
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szivárgási mértéke kevesebb mint 3 
gramm évente a maximálisan 
megengedhető nyomás egynegyedének 
megfelelő nyomás alatt – gáztömören 
készül;

Or. de

Indokolás

A definíció ellentmond a hatályos európai szabványoknak (EN 16084:2011, EN 378-1:2012), 
ezért azt a vonatkozó szövegrésszel kell felváltani a meglévő rendeletben. A szervizszelepek 
számos készülék esetében gyors és megbízható tömörségvizsgálatot tesznek lehetővé, így 
elkerülhetővé válik a hűtőkör fölösleges kinyitásának kockázata, és ezáltal a nagyobb 
valószínűséggel bekövetkező szivárgás is. A szervizszelepek ezenkívül javítás vagy 
ártalmatlanítás esetén a hűtőközeg biztonságos kiszivattyúzását is lehetővé teszik.

Módosítás 97
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „hermetikusan zárt rendszer”: olyan 
rendszer, amelyben az összes, 
fluortartalmú üvegházhatású gázt
tartalmazó alkatrészt a gyártás során
hegesztéssel, keményforrasztással, illetve 
hasonló tartós csatlakozással hermetikusan 
lezártak, és amelynek üzembe 
helyezéséhez nem szükséges megbontani a 
hűtőkört;

7. „hermetikusan zárt rendszer”: olyan 
rendszer, amelyben valamennyi 
hűtőközeget tartalmazó komponens
hegesztéssel, keményforrasztással, illetve 
hasonló tartós csatlakozással – amely 
magában foglalhat zárósapkás szelepeket 
és zárósapkás szervizcsatlakozókat,
amelyek a megfelelő javítást és
ártalmatlanítást segítik, és amelyek igazolt 
szivárgási mértéke kevesebb mint 3 
gramm évente a maximálisan 
megengedhető nyomás egynegyedének 
megfelelő nyomás alatt – gáztömören 
készül;

Or. en

Indokolás

Ez a meghatározás szerepel a 842/2006/EK rendeletben.
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Módosítás 98
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „helyhez kötött”: működés közben 
nincs mozgásban;

13. „helyhez kötött”: működés közben 
szokásos körülmények között nincs 
mozgásban;

Or. en

Indokolás

A meghatározás módosítva, hogy megfeleljen a 842/2006/EK rendeletnek.

Módosítás 99
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „mobil”: működés közben szokásos 
körülmények között mozgásban van;

Or. en

Módosítás 100
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „kisebb hűtőteherautó”: elsősorban 
áruszállításra tervezett és gyártott, 
hűtőegységgel felszerelt, 3,5 tonnánál 
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kisebb össztömegű jármű;

Or. fr

Módosítás 101
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „konténer”: elsősorban 
áruszállításra tervezett és gyártott, 
hűtőegységgel felszerelt, intermodális 
szállítási egység;

Or. fr

Módosítás 102
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „kereskedelmi hűtés”: 
kiskereskedelmi egységekben használt 
hűtés;

Or. en

Módosítás 103
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „hőszivattyú”: levegőből, vízből vagy 
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földből alacsony hőfokon hő kivonására 
és hő szolgáltatására szolgáló készülék 
vagy létesítmény;

Or. en

Indokolás

Ez a meghatározás még létezik az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 
2009/125/EK rendeletben.

Módosítás 104
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „hőszivattyú”: levegőből, vízből vagy 
földből alacsony hőfokon hő kivonására 
és kizárólag hő szolgáltatására szolgáló 
készülék vagy létesítmény;

Or. en

Indokolás

Ez a 842/2006/EK rendeletből vett meghatározás tisztázza a hőszivattyúkat tartalmazó 
reverzibilis légkondicionálók (osztott rendszerek, többszörösen osztott/VRF-rendszerek, tetőre 
épített rendszerek, centrifugális hűtők, kiszorításos hűtők) és a kizárólag hő szolgáltatására 
szolgáló (hőszivattyúként említett) hőszivattyúk közötti különbséget. Megfelel az előkészítő 
tanulmány (V. melléklet, 259. oldal és VI. melléklet, 309. oldal), valamint a hatástanulmány 
(118. oldal) nómenklatúrájának.

Módosítás 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „gyorshűtő”: az élelmiszerek 
hőmérsékletének gyors csökkentésére 
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tervezett készülékek +10°C-nak megfelelő 
vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten;

Or. en

Módosítás 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „gyorshűtő”: az élelmiszerek 
hőmérsékletének gyors csökkentésére 
tervezett készülékek -18°C-nak megfelelő 
vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazandó gázok típusa esetén a megfelelő alternatívák hiánya elvezet oda, hogy a 
gyorshűtőket és gyorsfagyasztókat teljes mértékben ki fogják vonni az európai piacról a 
III. melléklet 10. és 11. pontjában említett időpontok után.

Módosítás 107
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „szivárgás”: fluortartalmú 
üvegházhatású gázok abnormális 
kibocsátása, amely jelentősen nagyobb, 
mint a berendezés tervezésének részeként 
meghatározott szivárgási arány, ha ilyen 
van;

Or. en
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Módosítás 108
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16b. „szivárgásészlelő rendszer”: 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szivárgását jelző kalibrált mechanikus, 
elektromos vagy elektronikus készülék, 
amely szivárgás észlelésekor riasztja az 
üzemeltetőt;

Or. en

Indokolás

A meghatározás a 842/2006/EK rendeletből származik.

Módosítás 109
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16c. „vállalkozás”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki:
a) fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
gyárt, visszanyer, újrahasznosít, 
regenerál, felhasznál vagy megsemmisít, 
szállít vagy fogad;
b) ilyen fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat importál;
c) ilyen fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat exportál;
d) ilyen fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat forgalomba hoz; vagy
e) fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezéseket vagy 
rendszereket üzemeltet, helyez üzembe, 
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szervizel, karbantart, javít vagy helyez 
használaton kívül;

Or. en

Indokolás

A meghatározás a 1005/2009/EK rendeletből származik.

Módosítás 110
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16d. „alapanyag”: az I. és a II. 
mellékletben felsorolt bármilyen 
fluortartalmú üvegházhatású gáz vagy az 
1005/2009/EK rendelet I., II. és IV. 
mellékletében felsorolt fluortartalmú 
vegyület, amely kémiai átalakuláson meg 
keresztül egy olyan folyamatban, 
amelyben eredeti összetétele egy másik 
összetétellé alakul át;

Or. en

Indokolás

A meghatározás a 1005/2009/EK rendeletből származik.

Módosítás 111
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16e. „reakcióközeg”: kémiai 
reakcióközegként használt bármilyen 
fluortartalmú vegyület;
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Or. en

Indokolás

A meghatározás a 1005/2009/EK rendeletből származik.

Módosítás 112
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Megtesznek minden műszakilag és 
gazdaságilag megvalósítható intézkedést a 
fluortartalmú gázok szivárgásának 
megelőzése és minimálisra csökkentése 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 113
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E gázok szivárgásának észlelése esetén 
az üzemeltetőnek haladéktalanul 
gondoskodnia kell a berendezés javításáról.

(3) E gázok szivárgásának észlelése esetén 
az üzemeltetőnek haladéktalanul, de 
legfeljebb az észlelés után egy héttel 
gondoskodnia kell a berendezés javításáról.

Or. en

Módosítás 114
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés



AM\931431HU.doc 39/73 PE508.030v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E gázok szivárgásának észlelése esetén 
az üzemeltetőnek haladéktalanul 
gondoskodnia kell a berendezés javításáról.

(3) Az SF6 gázok szivárgásának észlelése 
esetén az üzemeltetőnek haladéktalanul 
gondoskodnia kell a berendezés javításáról, 
amennyiben az szolgáltatás biztonsága és 
a műszaki feltételek azt lehetővé teszik, és 
a javítás környezeti hatása elfogadható 
(kisebb, mint a javítás elmaradása a 
berendezés valószínű hátralévő 
élettartama alatt).

Or. en

Módosítás 115
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben kijavították a berendezés 
szivárgását, a üzemeltetőnek biztosítania 
kell, hogy képesítéssel rendelkező 
személyek a javítás után egy hónapon 
belül ellenőrizzék a berendezést annak 
megállapítása céljából, hogy a javítás 
eredményes volt-e.

törölve

Or. de

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk értelmében a szivárgás-ellenőrzést és az adott esetben 
szükséges javításokat kizárólag képesítéssel rendelkező személyek végezhetik. Ily módon 
biztosítják a szakszerű javítást. Ezért a javítás után egy hónappal nincs szükség képesítéssel 
rendelkező személy által végzett újbóli ellenőrzésre.

Módosítás 116
Theodoros Skylakakis
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben kijavították a berendezés 
szivárgását, a üzemeltetőnek biztosítania 
kell, hogy képesítéssel rendelkező 
személyek a javítás után egy hónapon belül 
ellenőrizzék a berendezést annak 
megállapítása céljából, hogy a javítás 
eredményes volt-e.

A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
berendezés esetében, amennyiben
kijavították a berendezés szivárgását, az
üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy 
képesítéssel rendelkező személyek a javítás 
után egy hónapon belül ellenőrizzék a 
berendezést annak megállapítása céljából, 
hogy a javítás eredményes volt-e.

Or. en

Módosítás 117
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben kijavították a berendezés 
szivárgását, a üzemeltetőnek biztosítania 
kell, hogy képesítéssel rendelkező 
személyek a javítás után egy hónapon belül 
ellenőrizzék a berendezést annak 
megállapítása céljából, hogy a javítás 
eredményes volt-e.

Amennyiben kijavították a berendezés 
szivárgását, az üzemeltetőnek biztosítania 
kell, hogy képesítéssel rendelkező 
személyek vagy automatikus monitorozás 
révén a javítás után egy hónapon belül 
ellenőrizzék a berendezést annak 
megállapítása céljából, hogy a javítás 
eredményes volt-e.

Or. en

Módosítás 118
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alábbi feladatokat elvégző (4) Az alábbi feladatokat elvégző 
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személyeknek és vállalkozásoknak a 
8. cikk szerinti képesítéssel kell 
rendelkezniük:

vállalkozásoknak és üzemeltetőknek, 
valamint az általuk alkalmazott 
személyeknek a 8. cikk szerinti 
képesítéssel kell rendelkezniük:

Or. it

Módosítás 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alábbi feladatokat elvégző 
személyeknek és vállalkozásoknak a 
8. cikk szerinti képesítéssel kell 
rendelkezniük:

(4) A 8. cikk (1) bekezdésében említett
feladatokat elvégző személyeknek a 8. cikk 
szerinti képesítéssel kell rendelkezniük és 
óvintézkedéseket kell tenniük, hogy 
megakadályozzák a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok szivárgását:

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 120
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
berendezések üzembe helyezése, 

a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
berendezések üzembe helyezése, 
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szervizelése, karbantartása, javítása vagy 
használaton kívül helyezése;

szervizelése, karbantartása, javítása vagy 
használaton kívül helyezése, beleértve, ha 
az ilyen berendezések a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok alternatíváit 
tartalmazzák;

Or. en

Módosítás 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
berendezések üzembe helyezése, 
szervizelése, karbantartása, javítása vagy 
használaton kívül helyezése;

törölve

Or. en

Módosítás 122
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
berendezések üzembe helyezése, 
szervizelése, karbantartása, javítása vagy 
használaton kívül helyezése;

a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
berendezések, valamint a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok alternatíváit 
tartalmazó berendezések üzembe 
helyezése, szervizelése, karbantartása, 
javítása vagy használaton kívül helyezése;

Or. en

Módosítás 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó hordozható légkondicionáló 
berendezések szervizelése, karbantartása, 
javítása vagy használaton kívül helyezése;

törölve

Or. en

Módosítás 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) SF6-ot tartalmazó elektromos 
kapcsolóberendezések üzembe helyezése, 
szervizelése, karbantartása, javítása vagy 
használaton kívül helyezése;

törölve

Or. en

Módosítás 125
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) SF6-ot tartalmazó elektromos 
kapcsolóberendezések üzembe helyezése, 
szervizelése, karbantartása, javítása vagy 
használaton kívül helyezése; 

c) SF6 visszanyerése elektromos 
kapcsolóberendezések üzembe helyezése, 
szervizelése, karbantartása, javítása vagy 
használaton kívül helyezése során; 

Or. en
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Módosítás 126
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) SF6-ot tartalmazó elektromos 
kapcsolóberendezések üzembe helyezése, 
szervizelése, karbantartása, javítása vagy 
használaton kívül helyezése;

c) SF6-ot tartalmazó és az SF6 kezelését 
igénylő elektromos kapcsolóberendezések 
üzembe helyezése, szervizelése, 
karbantartása, javítása vagy használaton 
kívül helyezése;

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell az SF6-ot tartalmazó berendezéseket karbantartó vagy javító szerelők magas 
szintű képesítését. Mindazonáltal az SF6-ot tartalmazó kapcsolóberendezések soha nem a 
nyilvánosság számára hozzáférhető területen találhatók meg, hanem minden esetben az 
üzemeltető felügyelete alá vannak rendelve, és a kapcsolóberendezéseket csak képesített 
személyzet kezelheti. Ezért nem szükséges, hogy a berendezés teljes kezelőszemélyzete 
képesítéssel rendelkezzen, hanem csak azoknak a személyeknek kell képesítéssel 
rendelkezniük, akik ténylegesen az SF6-gáz kezelését végzik.

Módosítás 127
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szállítása vagy átvétele az a), b) és c) 
pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 128
Holger Krahmer



AM\931431HU.doc 45/73 PE508.030v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szállítása vagy átvétele az a), b) és c) 
pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez.

d) fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szállítása vagy átvétele az a), b) és c) 
pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez. 
Ez alól kivételt képez zárt göngyölegek 
szállítása és átvétele.

Or. de

Indokolás

Zárt göngyölegekben történő szállítás és átvétel nem jelent olyan tevékenységeket, amelyek 
során közvetlen kapcsolat áll fenn az SF6-tal. Ezért nem szükséges, hogy az e tevékenység 
végzésével megbízott személyzet a 305/2008/EK rendelet szerinti képesítéssel rendelkezzen.

Módosítás 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szállítása vagy átvétele az a), b) és c) 
pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 130
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az a)–c) pontban felsorolt feladatok 
esetében a fluortartalmú üvegházhatású 
gázok kizárólag képesítéssel rendelkező 
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személyeknek és vállalkozásoknak 
szállíthatók, és azokat csak ilyen 
képesítéssel rendelkezők fogadhatják;

Or. en

Módosítás 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E feladatok végrehajtásakor az első 
albekezdésben említett személyeknek és 
vállalkozásoknak óvintézkedéseket kell 
tenniük a fluortartalmú üvegházhatású 
gázok szivárgásának megelőzése 
érdekében.

Más felek számára a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységeket 
végző vállalkozásoknak a 8. cikk (4) 
bekezdése szerinti képesítéssel kell 
rendelkezniük, és óvintézkedéseket kell 
tenniük a fluortartalmú üvegházhatású 
gázok szivárgásának megelőzése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 132
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak a személynek, aki másik felet (5) Annak a személynek, aki másik felet 
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bíz meg az SF6-ot tartalmazó elektromos 
kapcsolóberendezések vagy a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett berendezések 
üzembe helyezésével, szervizelésével, 
karbantartásával, javításával vagy 
használaton kívül helyezésével, meg kell 
bizonyosodnia arról, hogy a másik fél a 
szükséges feladatok elvégzéséhez 
rendelkezik a 8. cikkben előírt, szükséges 
képesítési igazolásokkal.

bíz meg az SF6-ot tartalmazó és az SF6 –
kezelését igénylő elektromos 
kapcsolóberendezések vagy a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett berendezések 
üzembe helyezésével, szervizelésével, 
karbantartásával, javításával vagy 
használaton kívül helyezésével, meg kell 
bizonyosodnia arról, hogy a másik fél a 
szükséges feladatok elvégzéséhez 
rendelkezik a 8. cikkben előírt, szükséges 
képesítési igazolásokkal.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell az SF6-ot tartalmazó berendezéseket karbantartó vagy javító szerelők magas 
szintű képesítését. Mindazonáltal az SF6-ot tartalmazó kapcsolóberendezések soha nem a 
nyilvánosság számára hozzáférhető területen találhatók meg, hanem minden esetben az 
üzemeltető felügyelete alá vannak rendelve, és a kapcsolóberendezéseket csak képesített 
személyzet kezelheti. Ezért nem szükséges, hogy a berendezés teljes kezelőszemélyzete 
képesítéssel rendelkezzen, hanem csak azoknak a személyeknek kell képesítéssel 
rendelkezniük, akik ténylegesen az SF6-gáz kezelését végzik.

Módosítás 133
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5 tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező, nem hab 
formájában tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell a berendezések 
szivárgás-ellenőrzéséről. E cikk értelmében 
azonban nem kell szivárgás-ellenőrzést 
végezni azokon a hermetikusan zárt 
rendszerekkel rendelkező berendezéseken, 
amelyek erre utaló szövegű címkével 
vannak ellátva, és kevesebb mint 10 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő globális 

(1) Az 5 vagy több tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező, nem 
hab formájában tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez 
kötött és hordozható hűtő- illetve 
klímaberendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell a berendezések 
szivárgás-ellenőrzéséről. E cikk értelmében 
azonban nem kell szivárgás-ellenőrzést 
végezni azokon a hermetikusan zárt 
rendszerekkel rendelkező berendezéseken, 
amelyek erre utaló szövegű címkével 
vannak ellátva, és kevesebb mint 10 tonna 
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felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaznak.

CO2-egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaznak.

Or. pl

Módosítás 134
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5 tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező, nem hab 
formájában tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell a berendezések 
szivárgás-ellenőrzéséről. E cikk értelmében 
azonban nem kell szivárgás-ellenőrzést 
végezni azokon a hermetikusan zárt 
rendszerekkel rendelkező berendezéseken, 
amelyek erre utaló szövegű címkével 
vannak ellátva, és kevesebb mint 10 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaznak.

(1) A legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező, nem hab 
formájában tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell a berendezések 
szivárgás-ellenőrzéséről. E cikk értelmében 
azonban nem kell szivárgás-ellenőrzést 
végezni azokon a hermetikusan zárt 
rendszerekkel rendelkező berendezéseken, 
amelyek erre utaló szövegű címkével 
vannak ellátva, és kevesebb mint 10 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 135
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5 tonna CO2-egyenértéknek (1) A legalább 1,5 kg nem hab formájában 
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megfelelő globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező, nem hab 
formájában tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell a berendezések 
szivárgás-ellenőrzéséről. E cikk 
értelmében azonban nem kell szivárgás-
ellenőrzést végezni azokon a 
hermetikusan zárt rendszerekkel 
rendelkező berendezéseken, amelyek erre 
utaló szövegű címkével vannak ellátva, és 
kevesebb mint 10 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaznak.

tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell a berendezések 
szivárgás-ellenőrzéséről.

Or. en

Indokolás

A kg-ról CO2-egyenértékre való átállás elhibázott és fel kellene hagyni vele. Az ODS-rendelet, 
az F-gáz rendelet és a nemzeti jogszabályok egyaránt kg-ot használnak. Az üzemeltetők és a 
nemzeti hatóságok ezt ismerik. A rendelkezés célja a szivárgás korlátozása. A magas 
szivárgási arányok a nagyobb berendezésekhez, és nem szükségszerűen a CO2-egyenértékhez 
kapcsolódnak. A tagállamokban – például Dániában (1,5 kg) és Franciaországban (2 kg) –
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a hűtőközeg nagyságának csökkentése 
megvalósítható és csökkenti a kibocsátást.

Módosítás 136
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) helyhez kötött hűtőberendezések; a) helyhez kötött és hordozható
hűtőberendezések;

Or. pl
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Módosítás 137
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) helyhez kötött hűtőberendezések; b) helyhez kötött és hordozható
hűtőberendezések;

Or. pl

Módosítás 138
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) helyhez kötött légkondicionáló 
berendezések;

b) helyhez kötött és mobil légkondicionáló 
berendezések;

Or. de

Módosítás 139
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hűtőkamionok és hűtőpótkocsik. e) hűtővonatok, hűtőkamionok, kisebb 
hűtőteherautók, hűtőpótkocsik és 
hűtőkonténerek hűtőberendezései.

Or. fr

Indokolás

A közlekedési ágazaton belüli tisztességes verseny érdekében a rendelet hatályát bővíteni kell.
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Módosítás 140
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legalább 5, de kevesebb mint 50 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezéseken legalább 
12 havonta kell szivárgás-ellenőrzést 
végezni; 

a) a legalább 5, de kevesebb mint 50 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezéseken legalább 
12 havonta, vagy ha szivárgásérzékelő 
rendszer van üzembe helyezve, 24 havonta 
kell szivárgás-ellenőrzést végezni;

Or. en

Módosítás 141
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legalább 5, de kevesebb mint 50 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezéseken legalább 
12 havonta kell szivárgás-ellenőrzést 
végezni; 

a) a legalább 1,5 kg fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseken legalább 12 havonta kell 
szivárgás-ellenőrzést végezni; 

Or. en

Indokolás

A kg-ról CO2-egyenértékre való átállás elhibázott és fel kellene hagyni vele. Az ODS-rendelet, 
az F-gáz rendelet és a nemzeti jogszabályok egyaránt kg-ot használnak. Az üzemeltetők és a 
nemzeti hatóságok ezt ismerik. A rendelkezés célja a szivárgás korlátozása. A magas 
szivárgási arányok a nagyobb berendezésekhez, és nem szükségszerűen a CO2-egyenértékhez 
kapcsolódnak. A tagállamokban – például Dániában (1,5 kg) és Franciaországban (2 kg) –
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szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a hűtőközeg nagyságának csökkentése 
megvalósítható és csökkenti a kibocsátást.

Módosítás 142
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalább 50, de kevesebb mint 
500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó berendezéseken 
legalább hathavonta kell szivárgás-
ellenőrzést végezni;

b) a legalább 50, de kevesebb mint 
500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó berendezéseken 
legalább hathavonta, vagy ha 
szivárgásérzékelő rendszer van üzembe 
helyezve, 12 havonta kell szivárgás-
ellenőrzést végezni;

Or. en

Módosítás 143
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalább 50, de kevesebb mint 
500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó berendezéseken 
legalább hathavonta kell szivárgás-
ellenőrzést végezni;

b) a legalább 30 kg fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseken legalább hathavonta kell 
szivárgás-ellenőrzést végezni;

Or. en

Indokolás

A kg-ról CO2-egyenértékre való átállás elhibázott és fel kellene hagyni vele. Az ODS-rendelet, 
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az F-gáz rendelet és a nemzeti jogszabályok egyaránt kg-ot használnak. Az üzemeltetők és a 
nemzeti hatóságok ezt ismerik. A rendelkezés célja a szivárgás korlátozása. A magas 
szivárgási arányok a nagyobb berendezésekhez, és nem szükségszerűen a CO2-egyenértékhez 
kapcsolódnak. A tagállamokban – például Dániában (1,5 kg) és Franciaországban (2 kg) –
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a hűtőközeg nagyságának csökkentése 
megvalósítható és csökkenti a kibocsátást.

Módosítás 144
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a legalább 500 tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseken legalább háromhavonta 
kell szivárgás-ellenőrzést végezni.

c) a legalább 500 tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseken legalább háromhavonta, 
vagy ha szivárgásérzékelő rendszer van 
üzembe helyezve, hathavonta kell 
szivárgás-ellenőrzést végezni.

Or. en

Módosítás 145
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a legalább 500 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezéseken legalább 
háromhavonta kell szivárgás-ellenőrzést 
végezni.

c) a legalább 300 kg fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseken legalább háromhavonta 
kell szivárgás-ellenőrzést végezni.

Or. en
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Indokolás

A kg-ról CO2-egyenértékre való átállás elhibázott és fel kellene hagyni vele. Az ODS-rendelet, 
az F-gáz rendelet és a nemzeti jogszabályok egyaránt kg-ot használnak. Az üzemeltetők és a 
nemzeti hatóságok ezt ismerik. A rendelkezés célja a szivárgás korlátozása. A magas 
szivárgási arányok a nagyobb berendezésekhez, és nem szükségszerűen a CO2-egyenértékhez 
kapcsolódnak. A tagállamokban – például Dániában (1,5 kg) és Franciaországban (2 kg) –
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a hűtőközeg nagyságának csökkentése 
megvalósítható és csökkenti a kibocsátást.

Módosítás 146
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően olyan, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletezik az e cikk 
(1) bekezdésében említett 
berendezéstípusok mindegyikén az adott 
bekezdés szerint elvégzendő szivárgás-
ellenőrzésre vonatkozó követelményeket, 
meghatározzák a berendezések legnagyobb 
valószínűséggel szivárgó alkatrészeit, 
továbbá a piaci trendek és a technológiai 
fejlődés fényében módosítják az e cikk 
(1) bekezdésében szereplő berendezéslistát 
egyéb berendezéstípusok felvétele 
érdekében.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően olyan, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletezik az e cikk 
(1) bekezdésében említett 
berendezéstípusok mindegyikén az adott 
bekezdés szerint elvégzendő szivárgás-
ellenőrzésre vonatkozó követelményeket, 
meghatározzák a berendezések legnagyobb 
valószínűséggel szivárgó alkatrészeit, 
továbbá a piaci trendek és a technológiai 
fejlődés fényében módosítják az e cikk 
(1) bekezdésében szereplő berendezéslistát 
egyéb berendezéstípusok felvétele 
érdekében. A szivárgás-ellenőrzésre 
vonatkozó konkrét előírásokat [2015. 
január 1-jéig] kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 147
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, legalább 500 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező, 
nem hab formájában tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
berendezés rendelkezzen szivárgásérzékelő 
rendszerrel, amely szivárgás esetén riasztja 
az üzemeltetőt.

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, legalább 150 kg
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
berendezés rendelkezzen szivárgásérzékelő 
rendszerrel, amely szivárgás esetén riasztja 
az üzemeltetőt.

Or. en

Indokolás

A kg-ról CO2-egyenértékre való átállás elhibázott és fel kellene hagyni vele. Az ODS-rendelet, 
az F-gáz rendelet és a nemzeti jogszabályok egyaránt kg-ot használnak. Az üzemeltetők és a 
nemzeti hatóságok ezt ismerik. A rendelkezés célja a szivárgás korlátozása. A magas 
szivárgási arányok a nagyobb berendezésekhez, és nem szükségszerűen a CO2-egyenértékhez 
kapcsolódnak. A tagállamokban – például Dániában (1,5 kg) és Franciaországban (2 kg) –
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a hűtőközeg nagyságának csökkentése 
megvalósítható és csökkenti a kibocsátást.

Módosítás 148
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjától 
eltérve abban az esetben, ha legalább 50, 
de kevesebb mint 500 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezést szerelnek fel 
szivárgásérzékelő rendszerrel, akkor e 
berendezésen legalább 12 havonta kell 
szivárgás-ellenőrzést végezni.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjától 
eltérve abban az esetben, ha legalább 30 kg 
üvegházhatású gázokat, de kevesebb mint 
500 tonna CO2-t tartalmazó berendezést 
szerelnek fel szivárgásérzékelő rendszerrel, 
akkor e berendezésen legalább 12 havonta 
kell szivárgás-ellenőrzést végezni.
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Or. en

Indokolás

A kg-ról CO2-egyenértékre való átállás elhibázott és fel kellene hagyni vele. Az ODS-rendelet, 
az F-gáz rendelet és a nemzeti jogszabályok egyaránt kg-ot használnak. Az üzemeltetők és a 
nemzeti hatóságok ezt ismerik. A rendelkezés célja a szivárgás korlátozása. A magas 
szivárgási arányok a nagyobb berendezésekhez, és nem szükségszerűen a CO2-egyenértékhez 
kapcsolódnak. A tagállamokban – például Dániában (1,5 kg) és Franciaországban (2 kg) –
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a hűtőközeg nagyságának csökkentése 
megvalósítható és csökkenti a kibocsátást.

Módosítás 149
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nem hab formájában tárolt 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezések üzemeltetőinek 
mindegyik berendezésre vonatkozóan 
nyilvántartást kell létrehozniuk és 
vezetniük, amely tartalmazza a következő, 
berendezéseket azonosító adatokat:

(1) A nem hab formájában tárolt 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó, a 3. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt berendezések üzemeltetőinek 
mindegyik ilyen berendezésre vonatkozóan 
nyilvántartást kell létrehozniuk és 
vezetniük, amely tartalmazza a következő, 
berendezéseket azonosító adatokat:

Or. en

Módosítás 150
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beépített fluortartalmú üvegházhatású 
gázok mennyisége és típusa;

a) a beépített fluortartalmú üvegházhatású 
gázok mennyisége és típusa, amikor a 
berendezést első alkalommal helyezik 
üzembe és amennyiben lehetséges, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
közelítő mennyisége és fajtája, amikor a 
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berendezéseket szervizelik;

Or. EN

Módosítás 151
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hozzáadott fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyisége és a 
hozzáadás oka;

b) a hozzáadott fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyisége annak 
meghatározásával, hogy az új, 
újrahasznosított vagy regenerált, és a 
hozzáadás oka;

Or. en

Módosítás 152
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az észlelt szivárgási veszteség mértéke; törölve

Or. en

Módosítás 153
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott berendezések 
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szivárgás-ellenőrzését végző személyeknek 
minden egyes beavatkozás során 
ellenőrzési lapot kell kiállítaniuk, amely 
az alábbi elemeket tartalmazza:
a) az ellenőrzött berendezés típusa, 
teherbírása, a betöltött üvegházhatású gáz 
típusa és az üzembe helyezés dátuma;
b) a berendezésen elvégzett beavatkozás 
típusa és az ellenőrzés dátuma;
c) adott esetben a megállapított kár 
típusa;
d) a betöltött fluortartalmú üvegházhatású 
gáz mennyisége és az alkalmazott gáz 
típusa;
e) a visszanyert fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyisége;
f) az üzemen kívül helyezés ténye;

g) az üzemeltető, valamint a 3. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában foglalt 
berendezések esetében a jármű vagy a 
konténer megjelölése.
A szivárgás-ellenőrzést végző személyek 
naprakész nyilvántartást vezetnek az (1) 
bekezdésben felsorolt információkról, és 
az üzemeltető részére átadják az ellenőrző 
lap másolatát.
A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
foglalt, üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek valamennyi 
ellenőrző lapot a berendezés teljes 
élettartama során meg kell őrizniük.
(1a) A 3. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott berendezések 
szivárgás-ellenőrzését végző személyeknek 
minden egyes beavatkozás során 
ellenőrzési lapot kell kiállítaniuk, amely 
az alábbi elemeket tartalmazza:

Or. fr

Indokolás

Az éves ellenőrzésekre vonatkozóan indokolt hatékony jelentéstételi rendszert elfogadni. A 
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hatékonyságot azáltal kellene növelni, hogy a nyilvántartást az ellenőrzést végző személyek 
vezetik.

Módosítás 154
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk 
(2) bekezdésében említett berendezések 
üzemeltetőire vonatkozik.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 155
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk 
(2) bekezdésében említett berendezések 
üzemeltetőire vonatkozik.

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk 
(2) bekezdésének b) és c) pontjában
említett berendezések üzemeltetőire 
vonatkozik.

Or. fr

Indokolás

A nyilvántartások vezetésével járó igazgatási terhek az éves ellenőrzések esetében nem 
indokoltak. Helyénvalóbb lenne a szivárgás-ellenőrzést végző személyek általi jelentéstételen 
alapuló rendszert létrehozni.

Módosítás 156
Jo Leinen
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk 
(2) bekezdésében említett berendezések 
üzemeltetőire vonatkozik.

Az üzemeltetők évente nyilvántartásokat 
nyújtanak be az illetékes hatóságokhoz a 
megfelelés összefoglalásával.

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk 
(2) bekezdésében említett berendezések 
üzemeltetőire vonatkozik.

Or. en

Módosítás 157
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk 
(2) bekezdésében említett berendezések 
üzemeltetőire vonatkozik.

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk 
(2) bekezdésében említett berendezések 
üzemeltetőire vonatkozik.

A hermetikusan zárt SF6 MV 
kapcsolóberendezés esetében kizárólag az 
a) és a g) pont alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben (2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
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említett nyilvántartás nincs regisztrálva az 
illetékes tagállami hatóságok által 
létrehozott adatbázisban, akkor az 
(1) bekezdésben említett üzemeltetőknek 
legalább a berendezés használaton kívül 
helyezését követő két évig meg kell 
őrizniük a nyilvántartást.

említett nyilvántartás nincs regisztrálva az 
illetékes tagállami hatóságok által 
létrehozott adatbázisban, akkor az 
(1) bekezdésben említett üzemeltetőknek 
legalább öt évig meg kell őrizniük a 
nyilvántartást.

Or. en

Indokolás

Ez továbbra is lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy amennyiben megvalósíthatónak 
ítélik, létrehozzanak egy adatbázist a berendezések nyilvántartására, de megfelelőbb 
időtartamot határoz meg, amely alatt a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek nyilvántartásokat kell vezetniük, amennyiben a tagállamok úgy 
döntenek, hogy nem hoznak létre adatbázist.

Módosítás 159
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az (1a) bekezdésben foglalt 
nyilvántartásokat az illetékes tagállami 
hatóságok által létrehozott adatbázisban 
nem rögzítik, az (1a) bekezdésben 
meghatározott szivárgás-ellenőrzést végző 
személyek a nyilvántartásokat legalább az 
ellenőrzést követő öt évig kötelesek 
megőrizni.

Or. fr

Indokolás

A módosítás az 5. cikk (1a) bekezdésével kapcsolatos módosítással való összhangot biztosítja.

Módosítás 160
Jo Leinen
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusban 
meghatározhatja az (1) bekezdésben 
említett nyilvántartás formátumát, 
valamint létrehozása és vezetése módját. 
Ezt a végrehajtási aktust a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

(3) A Bizottság a 21. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében
elfogadott végrehajtási aktusban 
meghatározza az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartás és a megfelelésre vonatkozó 
összefoglalások formátumát, valamint azt, 
hogy ezeket minként kell egy elektronikus 
adatbázisban létrehozni és vezetni. A 
formátumot és a követelményeket [2015. 
január 1-jéig] kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 161
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fluortartalmú vegyületek gyártóinak meg 
kell tenniük minden szükséges 
óvintézkedést annak érdekében, hogy 
előállítás, szállítás és tárolás során a lehető 
legnagyobb mértékben korlátozzák a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

A fluortartalmú vegyületek gyártóinak meg 
kell tenniük minden szükséges 
óvintézkedést annak érdekében, hogy 
előállítás, szállítás és tárolás során a lehető 
legnagyobb mértékben korlátozzák a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ez magába foglalja 
üvegházhatású gázok melléktermékként 
történő előállítását is. 

Or. de

Módosítás 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a melléktermékként keletkező 
trifluor-metánt (HFC-23) a gyártási 
folyamat során jelentős mennyiségben
ártalmatlanítsák.

A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a gyártási folyamat során
melléktermékként keletkező trifluor-metánt 
(HFC-23) a legjobb rendelkezésre álló 
technikáknak megfelelően 
ártalmatlanítsák.

Or. en

Indokolás

Ésszerűtlen azt követelni, hogy a melléktermékként keletkező HFC-23 „minden mennyiségét” 
ártalmatlanítsák. Bizonyos kibocsátás jóformán elkerülhetetlen, még a megfelelő 
ártalmatlanítási technika mellett is csak a HFC-23 kb. 99%-át lehet ártalmatlanítani, az 
összeset nem. Ez azt eredményezné, hogy a fluortartalmú kémiai anyagok Európán kívülre 
kerülnének, ahol a melléktermékeket nem kell ellenőrizni, ami ezáltal magasabb 
kibocsátáshoz vezetne, mint ami akkor következne be, ha a tevékenységek Európában 
maradtak volna. Az ártalmatlanításnak meg kellene felelnie a legjobb rendelkezésre álló 
technikáknak.

Módosítás 163
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A tagállamok 2016. január 1-jéig 
kötelező visszanyerési rendszereket 
hoznak létre az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló, 2012. 
július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv hatályán kívül eső 
termékekben lévő, fluortartalmú 
üvegházhatású gázokra vonatkozóan. E 
visszanyerési rendszereknek meg kell 
követelniük, hogy a forgalomba hozott 
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
pénzügyi letétet visszatérítsék a 
jóváhagyott létesítménybe 
megsemmisítésre szállított fluortartalmú 
üvegházhatást okozó gáz mennyiségére 
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vonatkozóan, kivéve ha már kialakítottak 
a hatékonyságukban ezzel összemérhető 
visszanyerési rendszereket.
__________________
1 1 HL L 197, 2012.7.24., 38. o.

Or. EN

Módosítás 164
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fluortartalmú üvegházhatású gáz 
tárolására szolgáló tartály ártalmatlanítása 
előtt a tartályt szállítási vagy tárolási célra 
használó személy gondoskodik a 
maradékgázok megfelelő visszanyeréséről, 
újrahasznosításuk, regenerálásuk vagy 
ártalmatlanításuk biztosítása érdekében.

(3) A fluortartalmú üvegházhatású gáz 
tárolására szolgáló tartály ártalmatlanítása 
előtt annak műszaki funkcionálása során 
a tényleges jogkört gyakorló üzemeltető
gondoskodik a maradékgázok megfelelő 
visszanyeréséről, újrahasznosításuk, 
regenerálásuk vagy ártalmatlanításuk 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Termelői felelősségi program

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
termelői felelősségi programok álljanak 
rendelkezésre a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok visszanyerésére, 
valamint azok újrahasznosítására, 
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regenerálására vagy ártalmatlanítására. 
Ezeket a programokat, amelyek a 
2012/19/EU irányelv hatályán kívüli 
termékekben és berendezésekben és hab 
formájában található fluortartalmú 
üvegházhatású gázokra vonatkoznak, 
[2016. január 1-jéig] kell elfogadni.
(2) E termelői felelősségi programok:
a) lehetővé kell, hogy tegyék az 
üzemeltetők és a személyek számára, hogy 
a közelben, megközelíthető gyűjtőhelyen 
díjmentesen szabaduljanak meg a 
visszanyert fluortartalmú üvegházhatású 
gázoktól, beleértve a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
termékeket és berendezéseket is;
b) megkövetelik a berendezéseket 
használaton kívül helyező üzemeltetőktől 
és személyektől, hogy a visszanyert 
fluortartalmú üvegházhatású gázoktól 
megközelíthető gyűjtőhelyeken 
szabaduljanak meg;
(3) Amennyiben a programok megfelelnek 
a (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek, 
vagy összevethető hatásosságot mutatnak, 
a tagállamok:
a) előírhatják a termelők és az importőrök 
számára ilyen programok létrehozását;
b) előírhatják más üzemeltetőknek vagy 
személyeknek az ilyen programokban való 
részvételt; vagy
c) fenntarthatják a meglévő programokat.
(4) A környezet védelme érdekében a 
Bizottság minimális minőségi 
szabványokat dolgoz ki a fluortartalmú 
üvegházhatású gázoknak a begyűjtött 
termékekből, valamint berendezésekből 
való visszanyerésére. E szabványoknak 
tükrözniük kell a technika állását és a 
Bizottságnak közzé kell azokat tennie.

Or. en
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Módosítás 166
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Képzés és képesítés Képesítés

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szakemberek és a vállalatok képzése és/vagy 
tapasztalata képesítés révén megfelelő legyen. A képzési rendszerek biztosítása a piac 
feladata, nem a tagállamoké.

Módosítás 167
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak képzési és képesítési 
programokat kell létrehozniuk következő 
személyek számára:

(1) A tagállamoknak képesítési 
programokat kell létrehozniuk következő 
személyek számára:

Or. en

Módosítás 168
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak képzési és képesítési
programokat kell létrehozniuk következő 
személyek számára:

(1) A tagállamoknak képzési és 
vizsgaprogramokat kell létrehozniuk 
következő személyek számára:
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Or. pl

Módosítás 169
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak képzési és képesítési 
programokat kell létrehozniuk következő 
személyek számára:

(1) A tagállamoknak képesítési 
programokat kell létrehozniuk és 
fenntartaniuk következő személyek 
számára:

Or. en

Módosítás 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak képzési és képesítési 
programokat kell létrehozniuk következő 
személyek számára:

(1) A tagállamoknak értékelési 
folyamatokkal együtt képesítési 
programokat kell létrehozniuk és 
biztosítaniuk kell, hogy képzés álljon 
rendelkezésre következő személyek 
számára, 

Or. en

Indokolás

A bizottsági szöveg azért teszi kötelezővé a képzést, hogy a képzés egyszerre megszerezhető és 
fenntartható legyen. E kötelezettség aránytalan és nem helyénvaló. A tudás az, ami számít, 
ami megszerezhető képzés, tapasztalat vagy közelmúltbeli oktatás útján is. A javasolt 
módosítások révén a javaslat ismét összhangba kerül a fluortartalmú üvegházhatású gázokra 
vonatkozó meglévő rendelettel, amely kötelező képesítést ír elő.

Nincs hivatkozás a hordozható légkondicionáló berendezéseken dolgozó személyekre. Ezzel a 
8. cikk (1) bekezdésének d) pontjában javasolt megfogalmazás foglalkozik.
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Módosítás 171
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 3 cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében felsorolt berendezések 
üzembe helyezését, szervizelését, 
karbantartását, javítását vagy használaton 
kívül helyezését végző személyek;

a) a 3 cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében felsorolt berendezések 
üzembe helyezését, szervizelését, 
karbantartását, javítását vagy használaton 
kívül helyezését végző személyek, 
beleértve, amikor az ilyen berendezés a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
alternatíváit tartalmazza;

Or. en

Módosítás 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 3 cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében felsorolt berendezések 
üzembe helyezését, szervizelését, 
karbantartását, javítását vagy használaton 
kívül helyezését végző személyek;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

A bizottsági szöveg azért teszi kötelezővé a képzést, hogy a képzés egyszerre megszerezhető és 
fenntartható legyen. E kötelezettség aránytalan és nem helyénvaló. A tudás az, ami számít, 
ami megszerezhető képzés, tapasztalat vagy közelmúltbeli oktatás útján is. A javasolt 
módosítások révén a javaslat ismét összhangba kerül a fluortartalmú üvegházhatású gázokra 
vonatkozó meglévő rendelettel, amely kötelező képesítést ír elő.
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Módosítás 173
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) SF6-ot tartalmazó elektromos
kapcsolóberendezések üzembe helyezését, 
szervizelését, karbantartását, javítását
vagy használaton kívül helyezését végző
személyek;

b) Elektromos kapcsolóberendezések 
üzembe helyezése, szervizelése, 
karbantartása, javítása vagy használaton 
kívül helyezése során SF6-ot kezelő
személyek;

Or. en

Módosítás 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) SF6-ot tartalmazó elektromos 
kapcsolóberendezések üzembe helyezését, 
szervizelését, karbantartását, javítását 
vagy használaton kívül helyezését végző 
személyek;

törölve

Or. en

Indokolás

A bizottsági szöveg azért teszi kötelezővé a képzést, hogy a képzés egyszerre megszerezhető és 
fenntartható legyen. E kötelezettség aránytalan és nem helyénvaló. A tudás az, ami számít, 
ami megszerezhető képzés, tapasztalat vagy közelmúltbeli oktatás útján is. A javasolt 
módosítások révén a javaslat ismét összhangba kerül a fluortartalmú üvegházhatású gázokra 
vonatkozó meglévő rendelettel, amely kötelező képesítést ír elő.

Módosítás 175
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) SF6-ot tartalmazó elektromos 
kapcsolóberendezések üzembe helyezését, 
szervizelését, karbantartását, javítását vagy 
használaton kívül helyezését végző 
személyek;

b) SF6-ot tartalmazó és SF6 kezelését 
igénylő elektromos kapcsolóberendezések 
üzembe helyezését, szervizelését, 
karbantartását, javítását vagy használaton 
kívül helyezését végző személyek;

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell az SF6-ot tartalmazó berendezéseket karbantartó vagy javító szerelők magas 
szintű képesítését. Mindazonáltal az SF6-ot tartalmazó kapcsolóberendezések soha nem a 
nyilvánosság számára hozzáférhető területen találhatók meg, hanem minden esetben az 
üzemeltető felügyelete alá vannak rendelve, és a kapcsolóberendezéseket csak képesített 
személyzet kezelheti. Ezért nem szükséges, hogy a berendezés teljes kezelőszemélyzete 
képesítéssel rendelkezzen, hanem csak azoknak a személyeknek kell képesítéssel 
rendelkezniük, akik ténylegesen az SF6-gáz kezelését végzik.

Módosítás 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) SF6-ot tartalmazó elektromos 
kapcsolóberendezések üzembe helyezését, 
szervizelését, karbantartását, javítását vagy 
használaton kívül helyezését végző 
személyek;

b) SF6-ot hermetikusan nem zárt 
rendszerekben tartalmazó nagyfeszültségű 
elektromos kapcsolóberendezések üzembe 
helyezését, szervizelését, karbantartását, 
javítását vagy használaton kívül helyezését 
végző személyek;

Or. fr

Indokolás

A képzési és képesítési programok feleslegesek azon személyek esetében, akik az SF6-ot 
hermetikusan zárt rendszerekben tartalmazó elektromos kapcsolóberendezéseket kezelnek. Az 
SF6-ot tartalmazó izzókat gyári körülmények között töltik fel, és ezt követően nem kerül sor 
azok SF6-tal való kezelésére, és nem is érintkeznek ezzel az anyaggal.
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Módosítás 177
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az a), b) és c) pontban említett 
feladatokat a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok hűtőközeg 
alternatíváit felhasználó berendezéseken 
végző személyek.

Or. en

Módosítás 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hordozható légkondicionáló 
berendezést üzembe helyező, szervizelő, 
karbantartó, javító vagy üzemen kívül 
helyező személyek.

Or. en

Indokolás

Nincsen hivatkozás a hordozható légkondicionáló berendezéseken dolgozó személyekre. Ezzel 
a 8. cikk (1) bekezdésének d) pontjában javasolt megfogalmazás foglalkozik.

Módosítás 179
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt képzési
programoknak az alábbiakra kell 
kiterjednie

(2) Az (1) bekezdésben előírt képesítési
programoknak az alábbiakra kell 
kiterjednie

Or. en

Módosítás 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt képzési
programoknak az alábbiakra kell 
kiterjednie

(2) Az (1) bekezdésben előírt képesítési 
programoknak és képzésnek az alábbiakra 
kell kiterjednie

Or. en

Indokolás

Az ebben az albekezdésben végrehajtott módosításra a 4. módosításban a kötelező képzésre 
vonatkozó változtatások alátámasztására van szükség.

Módosítás 181
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt képzési 
programoknak az alábbiakra kell 
kiterjednie:

2. Az (1) bekezdésben előírt képzési és 
vizsgaprogramoknak az alábbiakra kell 
kiterjednie:

Or. pl
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Módosítás 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
felhasználását felváltó vagy csökkentő 
technológiák és azok biztonságos kezelése.

törölve

Or. en

Indokolás

Az első albekezdés e) pontjának törlése azt a nézetet tükrözi, hogy annak kötelezővé tétele, 
hogy a személyzet „alternatív technológiákkal” kapcsolatos képzésben vegyen részt, nem lesz 
gyors vagy olcsó. Számos alternatíva létezik, és a velük végzett munka gyakran jóval 
komplexebb, mint a HFC-k esetén, ezért kibővített képzési programokat tesz szükségessé
annak ellenére, hogy a mérnökök többsége a gyakorlatban soha nem fog valamennyi 
alternatív technológiával dolgozni. A rendelet hatókörének ily módon történő kiterjesztése 
nem helyénvaló és a gyakorlatban megvalósíthatatlan.


