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Poprawka 56
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 1 i art. 114,

Or. de

Uzasadnienie

Podwójna podstawa prawna obecnie obowiązującego rozporządzenia (WE) nr 842/2006 
(ochrona środowiska i jednolity rynek wewnętrzny) powinna zostać zachowana, aby dzięki 
zharmonizowanym przepisom UE zapewnić swobodny przepływ towarów na rynkach 
wewnętrznych.

Poprawka57
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby osiągnąć ten cel, Komisja 
Europejska określiła w planie działania 
dotyczącym przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną racjonalny pod względem 
kosztów sposób zapewnienia niezbędnej 
redukcji łącznych emisji w Unii do 2050 r.
w planie tym określono wielkość wkładu 
poszczególnych sektorów potrzebnego
w sześciu obszarach. Emisja gazów innych 
niż CO2 (w tym fluorowanych gazów 
cieplarnianych, ale z wyłączeniem emisji 
gazów innych niż CO2 z rolnictwa) 
powinny zostać zredukowane o 72-73 % 
do roku 2030 oraz o 70-78 % do roku 

(2) Aby osiągnąć ten cel, Komisja 
Europejska określiła w planie działania 
dotyczącym przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną racjonalny pod względem 
kosztów sposób zapewnienia niezbędnej 
redukcji łącznych emisji w Unii do 2050 r.
w planie tym określono wielkość wkładu 
poszczególnych sektorów potrzebnego
w sześciu obszarach. Emisja gazów innych 
niż CO2 (w tym fluorowanych gazów 
cieplarnianych, ale z wyłączeniem emisji 
gazów innych niż CO2 z rolnictwa) 
powinny zostać zredukowane o 72-73 % 
do roku 2030 oraz o 70-78 % do roku 
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2050, w stosunku do poziomów z 1990 r.
W porównaniu z rokiem odniesienia 2005 
r. wymagana jest redukcja emisji gazów 
innych niż CO2, z wyłączeniem tych 
pochodzących z rolnictwa, o 60-61 % do 
2030 r. Emisje fluorowanych gazów 
cieplarnianych oszacowano na poziomie 
90 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2005 r. 
Redukcja o 60 % oznacza, że emisje 
należałoby zmniejszyć do około 35 mln ton 
ekwiwalentu CO2 do 2030 r. Biorąc pod 
uwagę, że przy pełnym stosowaniu
obowiązującego prawodawstwa emisje
w roku 2030 szacuje się na 104 mln ton 
CO2, wymagana jest dalsza redukcja
o około 70 mln ton ekwiwalentu CO2.

2050, w stosunku do poziomów z 1990 r.
W 1990 r. poziom emisji 
fluorowęglowodorów w Unii wyniósł 
27,8 mln ton ekwiwalentu CO2 i wzrósł do 
84,4 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2010 r.;
emisje perfluorowęglowodorów wynosiły 
20,4 mln ton ekwiwalentu CO2 i spadły 
do 3,3 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2010 
r.; z kolei emisje heksafluorku siarki 
wynosiły 10,9 mln ton ekwiwalentu CO2
i spadły do poziomu 6,5 mln ton
ekwiwalentu CO2 w 2010 r. Należy dalej 
redukować poziom emisji 
perfluorowęglowodorów i heksafluorku 
siarki, ale jednocześnie konieczne jest 
wprowadzenie znaczących i szybkich 
działań, by odwrócić obecną tendencję 
wzrostu emisji fluorowęglowodorów, 
a następnie osiągnąć 72-73-procentowe 
obniżenie emisji z poziomu z roku 1990 do 
2030 r., a mianowicie redukcję o 7,7 mln 
ton ekwiwalentu CO2.

Or. en

Poprawka58
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Uważa, że w celu utrzymania 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego i uniknięcia przenoszenia 
przedsiębiorstw do państw trzecich 
długoterminowe cele unijne związane z 
redukcją emisji gazów fluorowanych 
powinno się wprowadzać po 
zatwierdzeniu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie redukcji emisji 
fluorowęglowodorów w ramach Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu lub protokołu 
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montrealskiego.

Or. en

Poprawka 59
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Zwiększenie zużycia fluorowanych 
gazów cieplarnianych miało na celu 
zastąpienie innych substancji niszczących 
warstwę ozonową. Gazy te stanowią 
obecnie jedynie 2% wszystkich emisji 
gazów cieplarnianych w UE. Stosowane 
są głównie w regionach UE o cieplejszym 
klimacie. Jeśli cele nie zostaną wyważone, 
firmy w niektórych państwach 
członkowskich będą musiały zmierzyć się z 
większymi trudnościami niż firmy
w pozostałych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 60
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne środki dotyczące 
ograniczania emisji zostaną w pełni 
zastosowane, mogą one doprowadzić 
do redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Środki te powinny zatem 
zostać utrzymane i doprecyzowane na 

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne przepisy rozporządzenia
zostaną w pełni zastosowane, to
w połączeniu z dyrektywą 2006/40/WE 
dotyczącą emisji z systemów klimatyzacji
w pojazdach silnikowych („dyrektywa 
MAC”) mogą pozwolić na ustabilizowanie 
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podstawie doświadczeń zdobytych przy ich 
wdrażaniu. Niektóre środki powinny 
również zostać rozszerzone na inne 
urządzenia, w których wykorzystywane są 
znaczne ilości fluorowanych gazów 
cieplarnianych, takie jak samochody 
ciężarowe chłodnie i przyczepy chłodnie.
Obowiązek stworzenia i prowadzenia 
rejestru urządzeń, które zawierają takie 
gazy powinien również obejmować 
rozdzielnice elektryczne.

do 2050 r. emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych w UE-27 na obecnym 
poziomie. Środki te powinny zatem zostać 
utrzymane i doprecyzowane na podstawie 
doświadczeń zdobytych przy ich 
wdrażaniu. Jednak aby uzyskać obniżenie 
emisji rzędu 80-95% do 2050 r., należy 
podjąć kolejne działania przynoszące 
dobry stosunek kosztów do korzyści.
W kwestii ograniczania emisji i odzysku 
jako jedną z możliwości dalszego 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
rozważano rozszerzenie zakresu 
zastosowania na systemy chłodnicze 
pojazdów drogowych, np. samochodów 
ciężarowych i przyczep.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie wniosków ze sprawozdania dotyczącego stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Poprawka61
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne środki dotyczące 
ograniczania emisji zostaną w pełni 
zastosowane, mogą one doprowadzić 
do redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Środki te powinny zatem 
zostać utrzymane i doprecyzowane 
na podstawie doświadczeń zdobytych przy 
ich wdrażaniu. Niektóre środki powinny 
również zostać rozszerzone na inne 
urządzenia, w których wykorzystywane są 
znaczne ilości fluorowanych gazów 

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne środki dotyczące 
ograniczania emisji zostaną w pełni 
zastosowane, mogą one doprowadzić 
do redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Środki te powinny zatem 
zostać utrzymane i doprecyzowane 
na podstawie doświadczeń zdobytych przy 
ich wdrażaniu oraz uzupełnione o 
wymagania dotyczące systemów odzysku 
i szeroko zakrojone użycie odzyskanych 
i poddanych recyklingowi fluorowanych 
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cieplarnianych, takie jak samochody 
ciężarowe chłodnie i przyczepy chłodnie. 
Obowiązek stworzenia i prowadzenia 
rejestru urządzeń, które zawierają takie 
gazy powinien również obejmować 
rozdzielnice elektryczne.

gazów cieplarnianych wraz z 
wprowadzonymi zakazami. Niektóre 
środki powinny również zostać 
rozszerzone na inne urządzenia, w których 
wykorzystywane są znaczne ilości 
fluorowanych gazów cieplarnianych, takie 
jak samochody ciężarowe chłodnie
i przyczepy chłodnie. Obowiązek 
stworzenia i prowadzenia rejestru 
urządzeń, które zawierają takie gazy 
powinien również obejmować rozdzielnice 
elektryczne.

Or. en

Poprawka62
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne środki dotyczące 
ograniczania emisji zostaną w pełni 
zastosowane, mogą one doprowadzić 
do redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Środki te powinny zatem 
zostać utrzymane i doprecyzowane 
na podstawie doświadczeń zdobytych przy 
ich wdrażaniu. Niektóre środki powinny 
również zostać rozszerzone na inne 
urządzenia, w których wykorzystywane są 
znaczne ilości fluorowanych gazów 
cieplarnianych, takie jak samochody 
ciężarowe chłodnie i przyczepy chłodnie. 
Obowiązek stworzenia i prowadzenia 
rejestru urządzeń, które zawierają takie 
gazy powinien również obejmować 
rozdzielnice elektryczne.

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne środki dotyczące 
ograniczania emisji zostaną w pełni 
zastosowane, mogą one doprowadzić 
do redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Środki te powinny zatem 
zostać utrzymane i doprecyzowane 
na podstawie doświadczeń zdobytych przy 
ich wdrażaniu i wzmocnione dodatkowymi 
środkami. Niektóre środki powinny 
również zostać rozszerzone na inne 
urządzenia, w których wykorzystywane są 
znaczne ilości fluorowanych gazów 
cieplarnianych, takie jak samochody 
ciężarowe chłodnie i przyczepy chłodnie. 
Obowiązek stworzenia i prowadzenia 
rejestru urządzeń, które zawierają takie 
gazy powinien również obejmować 
rozdzielnice elektryczne.

Or. en
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Poprawka 63
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
również, że wiele jeszcze można zrobić, 
aby zredukować emisje fluorowanych 
gazów cieplarnianych w Unii, zwłaszcza 
poprzez unikanie wykorzystywania tych 
gazów w przypadku, gdy istnieją 
bezpieczne i energooszczędne technologie 
alternatywne mające mniejszy lub zerowy 
wpływ na klimat. Spadek emisji do 2030 r.
o dwie trzecie w stosunku do poziomu 
z 2010 r. jest racjonalny pod względem 
kosztów, ponieważ w wielu sektorach 
dostępne są sprawdzone i przetestowane 
rozwiązania alternatywne.

(4) W sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
również, że wiele jeszcze można zrobić, 
aby zredukować emisje fluorowanych 
gazów cieplarnianych w Unii, zwłaszcza 
poprzez unikanie wykorzystywania tych 
gazów w przypadku, gdy istnieją 
bezpieczne i energooszczędne technologie 
alternatywne mające mniejszy lub zerowy 
wpływ na klimat. Przy uwzględnieniu 
dostępności sprawdzonych rozwiązań 
alternatywnych przetestowanych
w licznych sektorach, można skutecznie 
obniżyć emisje do 2030 r. nawet o dwie 
trzecie w stosunku do poziomu z 2010 r. 
przy zachowaniu racjonalnych kosztów.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większa jasność.

Poprawka64
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Parlament Europejski w rezolucji w 
sprawie kompleksowego podejścia do 
antropogenicznej, wpływającej na klimat 
emisji gazów cieplarnianych innych niż 
CO2 (B7-0474/2011) z zadowoleniem 
przyjął zaangażowanie Unii Europejskiej 
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we wspieranie działań dotyczących HFC
w ramach protokołu montrealskiego
i uznał to podejście za doskonały przykład 
nierynkowego podejścia do ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka65
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Parlament Europejski w rezolucji B7-
0474/2011 wzywał do zbadania sposobów 
wsparcia ich natychmiastowego usunięcia 
na szczeblu międzynarodowym poprzez 
skuteczne wdrażanie postanowień 
protokołu montrealskiego.

Or. en

Poprawka 66
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby zapewnić kontrolę celów
w dziedzinie redukcji emisji fluorowanych 
gazów cieplarnianych, należy zapewnić 
zbieranie kompletnych danych. W związku 
z tym obowiązek tworzenia i prowadzenia 
dokumentacji dotyczącej urządzeń 
zawierających takie gazy powinien mieć 
zastosowanie również do rozdzielnic 
elektrycznych oraz do pozostałych 
urządzeń objętych niniejszym 
rozporządzeniem.
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Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej wprowadzić kwestię konieczności tworzenia dokumentacji w odrębnym motywie.

Poprawka 67
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Biorąc pod uwagę, że istnieją 
odpowiednie rozwiązania alternatywne, 
obecny zakaz stosowania heksafluorku 
siarki w procesie odlewania ciśnieniowego 
magnezu i w recyklingu stopów magnezu 
odlewanych ciśnieniowo powinien zostać 
rozszerzony na zakłady, które zużywają 
mniej niż 850 kg rocznie. Podobnie należy 
zakazać, z uwzględnieniem odpowiedniego 
okresu przejściowego, stosowania 
czynników chłodniczych o bardzo 
wysokim współczynniku ocieplenia 
globalnego przy serwisowaniu
i konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej.

(7) Biorąc pod uwagę, że istnieją 
odpowiednie rozwiązania alternatywne, 
obecny zakaz stosowania heksafluorku 
siarki w procesie odlewania ciśnieniowego 
magnezu i w recyklingu stopów magnezu 
odlewanych ciśnieniowo powinien zostać 
rozszerzony na zakłady, które zużywają 
mniej niż 850 kg rocznie. Podobnie należy 
zakazać, z uwzględnieniem odpowiedniego 
okresu przejściowego, stosowania 
czynników chłodniczych o współczynniku 
ocieplenia globalnego przekraczającym 
2500 przy serwisowaniu i konserwacji 
urządzeń chłodniczych o wielkości 
ładunku czynnika chłodniczego równej 50
tonom ekwiwalentu CO2 lub większej.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie zakazu serwisowania i konserwacji urządzeń o ładunku równym 5 tonom 
ekwiwalentu CO2 groziłoby spowodowaniem zbyt wysokich kosztów dla sektora transportu, 
zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w zależności od gazu zastępczego 
byłyby zmuszone wymienić lub zmodyfikować dotychczasowe urządzenia. Zmiana gazu 
chłodniczego mogłaby również odbyć się ze szkodą dla charakterystyki energetycznej.

Poprawka68
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone
w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne dla 
stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające 
na zastosowanie odpowiednich alternatyw.

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone tylko
w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne dla 
stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do wyłączania określonych 
kategorii produktów lub urządzeń,
w przypadku których alternatywne 
substancje, których współczynnik 
ocieplenia globalnego nie przekracza 
określonego limitu, nie są tymczasowo
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające 
na zastosowanie odpowiednich alternatyw.

Or. en

Poprawka 69
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dodatkowe środki zakazujące (8) Dodatkowe środki zakazujące 
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wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone
w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne dla 
stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego 
nie przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające na 
zastosowanie odpowiednich alternatyw.

wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych, pianek, 
aerozoli i urządzeń ochrony 
przeciwpożarowej, które działają przy 
wykorzystaniu określonych fluorowanych 
gazów cieplarnianych, powinny zostać 
wprowadzone w przypadku, gdy dostępne 
są odpowiednie rozwiązania alternatywne 
dla stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego 
nie przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające na 
zastosowanie odpowiednich alternatyw..

Or. de

Poprawka 70
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone
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w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne 
dla stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań 
dla stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające na 
zastosowanie odpowiednich alternatyw.

w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne 
dla stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań 
dla stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń. Komisja powinna 
zostać upoważniona również
do wyłączania, także tymczasowo, 
określonych kategorii produktów 
lub urządzeń, w przypadku których 
alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są już
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na nowe dane naukowe lub 
techniczne dotyczące bezpieczeństwa 
substancji alternatywnych, 
niepozwalające na zastosowanie ich 
zgodnie z zasadą ostrożności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zagwarantować pewność prawa i nie tworzyć sytuacji, w której zmiany zachodzą zbyt 
często. Urządzenia lub produkty powinny być włączane do zakresu zastosowania 
rozporządzenia tylko wtedy, gdy na rynku dostępne są rozwiązania alternatywne. Natomiast 
wyłączanie urządzeń lub produktów powinno następować tylko w razie trudności
w zaopatrzeniu lub w razie uzyskania nowych danych naukowych dowodzących problemów 
z zakresu bezpieczeństwa.

Poprawka71
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone
w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne dla 
stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych lub 
ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji lub ze 
względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające na 
zastosowanie odpowiednich alternatyw.

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone
w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne dla 
stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych lub 
ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji, biorąc 
pod uwagę poziom zużycia energii
w porównaniu z obecnym zużyciem lub ze 
względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające na 
zastosowanie odpowiednich alternatyw.

Or. en

Poprawka72
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dodatkowe środki zakazujące (8) Dodatkowe środki zakazujące 
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wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone
w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne dla 
stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające 
na zastosowanie odpowiednich alternatyw.

wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych, pianek, 
aerozoli i urządzeń ochrony 
przeciwpożarowej, które działają przy 
wykorzystaniu określonych fluorowanych 
gazów cieplarnianych, powinny zostać 
wprowadzone w przypadku, gdy dostępne 
są odpowiednie rozwiązania alternatywne 
dla stosowania tych substancji, w celu 
wysłania jasnych sygnałów do rynku 
nakłaniających do inwestowania
w obiekty produkcyjne, co pozwoli na 
osiągnięcie korzyści skali, jednocześnie 
zachęcając do innowacji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające 
na zastosowanie odpowiednich alternatyw.

Or. en

Poprawka73
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
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chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone
w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne dla 
stosowania tych substancji. W świetle 
przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego 
nie przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające 
na zastosowanie odpowiednich alternatyw.

chłodniczych, klimatyzacyjnych, pianek, 
aerozoli, rozpuszczalników i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone
w przypadku, gdy dostępne są 
odpowiednie rozwiązania alternatywne dla 
stosowania tych substancji, w celu 
wysłania jasnych sygnałów do rynku 
nakłaniających do inwestowania
w obiekty produkcyjne, co pozwoli 
na osiągnięcie korzyści skali, jednocześnie 
zachęcając do innowacji. W świetle 
obecnej dostępności zastępczej technologii
i przyszłego postępu technicznego
i dostępności racjonalnych pod względem 
kosztów alternatywnych rozwiązań 
dla stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna zostać 
upoważniona do włączania innych 
produktów i urządzeń lub do wyłączania, 
także tymczasowo, określonych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych 
lub ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji 
lub ze względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające 
na zastosowanie odpowiednich alternatyw.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzono poprawki w celu osiągnięcia zgodności z wprowadzeniem zakazów
w załączniku III.

Poprawka74
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Takie zakazy powinny być 
wprowadzane tylko wówczas, gdy 
spowodują zmniejszenie łącznych emisji 
gazów cieplarnianych, zarówno emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
pochodzących z wycieków, jak i emisji 
CO2 wynikających ze zużycia energii. 
Należy zatem zezwolić na korzystanie 
z urządzeń zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane, jeżeli łączne emisje gazów 
cieplarnianych z tych urządzeń są mniejsze 
niż emisje pochodzące z podobnych 
urządzeń niezawierających fluorowanych 
gazów cieplarnianych, których 
maksymalne dozwolone zużycie energii 
jest określone w odpowiednich środkach 
wykonawczych przyjętych na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE (ekoprojekt).

(9) Takie zakazy powinny być 
wprowadzane tylko wówczas, gdy 
spowodują znaczące zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych, 
zarówno emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych pochodzących z wycieków, 
jak i emisji CO2 wynikających ze zużycia 
energii. Należy zatem zezwolić 
na korzystanie z urządzeń zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli łączne 
emisje gazów cieplarnianych z tych 
urządzeń są mniejsze niż emisje 
pochodzące z podobnych urządzeń 
niezawierających fluorowanych gazów 
cieplarnianych, których maksymalne 
dozwolone zużycie energii jest określone
w odpowiednich środkach wykonawczych 
przyjętych na podstawie dyrektywy 
2009/125/WE (ekoprojekt).

Or. en

Poprawka 75
Giancarlo Scottà

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Takie zakazy powinny być 
wprowadzane tylko wówczas, gdy 
spowodują zmniejszenie łącznych emisji 
gazów cieplarnianych, zarówno emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
pochodzących z wycieków, jak i emisji 
CO2 wynikających ze zużycia energii. 
Należy zatem zezwolić na korzystanie 
z urządzeń zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane, jeżeli łączne emisje gazów 
cieplarnianych z tych urządzeń są mniejsze 

(9) Takie zakazy powinny być 
wprowadzane tylko wówczas, gdy 
spowodują zmniejszenie łącznych emisji 
gazów cieplarnianych, zarówno emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
pochodzących z wycieków, jak i emisji 
CO2 wynikających ze zużycia energii. 
Należy zatem zezwolić na korzystanie z 
urządzeń zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane i promować korzystanie 
z nich, jeżeli łączne emisje gazów 
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niż emisje pochodzące z podobnych 
urządzeń niezawierających fluorowanych 
gazów cieplarnianych, których 
maksymalne dozwolone zużycie energii 
jest określone w odpowiednich środkach 
wykonawczych przyjętych na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE (ekoprojekt).

cieplarnianych z tych urządzeń są mniejsze 
niż emisje pochodzące z podobnych 
urządzeń niezawierających fluorowanych 
gazów cieplarnianych, których 
maksymalne dozwolone zużycie energii 
jest określone w odpowiednich środkach 
wykonawczych przyjętych na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE (ekoprojekt).

Or. it

Poprawka76
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Takie zakazy powinny być 
wprowadzane tylko wówczas, gdy 
spowodują zmniejszenie łącznych emisji 
gazów cieplarnianych, zarówno emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
pochodzących z wycieków, jak i emisji 
CO2 wynikających ze zużycia energii. 
Należy zatem zezwolić na korzystanie 
z urządzeń zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane, jeżeli łączne emisje gazów 
cieplarnianych z tych urządzeń są mniejsze 
niż emisje pochodzące z podobnych 
urządzeń niezawierających fluorowanych 
gazów cieplarnianych, których 
maksymalne dozwolone zużycie energii 
jest określone w odpowiednich środkach 
wykonawczych przyjętych na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE (ekoprojekt).

(9) Takie zakazy powinny być 
wprowadzane tylko wówczas, gdy 
spowodują zmniejszenie łącznych emisji 
gazów cieplarnianych, zarówno emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
pochodzących z wycieków, jak i emisji 
CO2 wynikających ze zużycia energii
i z procesu produkcji. Należy zatem 
zezwolić na korzystanie z urządzeń 
zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane, jeżeli łączne emisje gazów 
cieplarnianych z tych urządzeń w trakcie 
całego cyklu życia, łącznie z ubocznymi 
emisjami w trakcie produkcji
są mniejsze niż emisje pochodzące z 
podobnych urządzeń niezawierających 
fluorowanych gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka77
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Stopniowe ograniczenie 
wprowadzania fluorowęglowodorów 
do obrotu zostało uznane za najbardziej 
skuteczny i opłacalny sposób redukcji 
emisji tych substancji w perspektywie 
długoterminowej.

(11) Stopniowe ograniczenie 
wprowadzania fluorowęglowodorów 
do obrotu w UE zostało uznane 
za najbardziej skuteczny i opłacalny 
sposób redukcji emisji tych substancji
w perspektywie długoterminowej.

Or. en

Poprawka78
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Stopniowe ograniczenie 
wprowadzania fluorowęglowodorów do 
obrotu zostało uznane za najbardziej 
skuteczny i opłacalny sposób redukcji 
emisji tych substancji w perspektywie 
długoterminowej.

(11) Stopniowe ograniczenie 
wprowadzania fluorowęglowodorów do 
obrotu zostało uznane za najbardziej 
skuteczny i opłacalny sposób redukcji 
emisji tych substancji w perspektywie 
długoterminowej. W ramach wspierania 
tego podejścia wprowadzone zostaną 
dodatkowe zakazy wprowadzania 
do obrotu urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory, środki 
hermetyczności oraz wymogi odzysku tych 
substancji.

Or. en

Poprawka79
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu wdrożenia stopniowego 
ograniczania wprowadzania 
fluorowęglowodorów do obrotu, Komisja 
powinna przydzielić poszczególnym 
producentom i importerom kontyngenty na 
wprowadzanie ich do obrotu, tak aby nie 
został przekroczony całkowity limit 
ilościowy na wprowadzanie 
fluorowęglowodorów do obrotu w Unii.

(12) W celu wdrożenia stopniowego 
ograniczania wprowadzania 
fluorowęglowodorów do obrotu w UE, 
Komisja powinna przydzielić 
poszczególnym producentom i importerom 
kontyngenty na wprowadzanie ich 
do obrotu, tak aby nie został przekroczony 
całkowity limit ilościowy 
na wprowadzanie fluorowęglowodorów do 
obrotu w Unii. Stopniowe ograniczenie nie 
będzie dotyczyć fluorowęglowodorów 
stosowanych do konkretnych celów w tych 
przypadkach, w których z powodów 
technicznych, gospodarczych 
lub z powodu bezpieczeństwa nie jest 
możliwe zastosowanie alternatywnych 
substancji.

Or. en

Poprawka80
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wielkość kontyngentów 
przydzielonych poszczególnym spółkom 
powinna być oparta na ilościach 
fluorowęglowodorów, jakie zostały 
przez nie wyprodukowane lub 
przywiezione podczas okresu odniesienia 
od 2008 do 2011 r. Tym niemniej, aby nie 
wykluczać małych podmiotów, pięć 
procent całkowitego limitu ilościowego 
powinno być zarezerwowane dla 
importerów i producentów, którzy nie 
przywieźli lub nie wyprodukowali więcej 
niż 1 tony fluorowanych gazów 
cieplarnianych w okresie referencyjnym.

(13) Wielkość kontyngentów 
przydzielonych poszczególnym spółkom 
powinna być oparta na ilościach 
fluorowęglowodorów, jakie zostały 
przez nie wyprodukowane lub 
przywiezione podczas okresu odniesienia 
od 2009 do 2012 r. Tym niemniej, aby nie 
wykluczać małych podmiotów, pięć 
procent całkowitego limitu ilościowego 
powinno być zarezerwowane dla 
importerów i producentów, którzy nie 
przywieźli lub nie wyprodukowali więcej 
niż 1 tony fluorowanych gazów 
cieplarnianych w okresie referencyjnym. 
Przydzielanie kontyngentów powinno 
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podlegać opłacie, którą pobierać będzie 
Komisja. Opłata ta wykorzystywana będzie 
do celu określonego w artykule 14a 
(nowy).

Or. en

Poprawka 81
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Komisja powinna stale monitorować 
skutki ograniczania wprowadzania 
do obrotu fluorowęglowodorów, w tym 
skutki zmniejszania dostaw dla urządzeń,
w przypadku których stosowanie 
fluorowęglowodorów doprowadziłoby 
do niższych emisji w całym cyklu 
eksploatacyjnym niż przy zastosowaniu 
alternatywnej technologii. Monitorowanie 
powinno również zapewnić wczesne 
wykrywanie problemów związanych 
ze zdrowiem lub bezpieczeństwem 
ze względu na negatywny wpływ 
na dostępność produktów leczniczych. 
Przed 2030 r. należy przeprowadzić 
kompleksowy przegląd, aby dostosować 
przepisy niniejszego rozporządzenia
w świetle jego wdrożenia i najnowszych 
wyników badań naukowych i wprowadzić,
w razie potrzeby, dalsze środki redukcji 
emisji.

(18) Komisja powinna stale monitorować 
skutki ograniczania wprowadzania 
do obrotu fluorowęglowodorów, w tym 
skutki zmniejszania dostaw dla urządzeń,
w przypadku których stosowanie 
fluorowęglowodorów doprowadziłoby 
do niższych emisji w całym cyklu 
eksploatacyjnym niż przy zastosowaniu 
alternatywnej technologii. Monitorowanie 
powinno również zapewnić wczesne 
wykrywanie problemów związanych 
ze zdrowiem lub bezpieczeństwem 
ze względu na negatywny wpływ 
na dostępność produktów leczniczych.
Po pięciu latach od początku wdrażania
należy przeprowadzić kompleksowy 
przegląd, aby dostosować przepisy 
niniejszego rozporządzenia w świetle jego 
wdrożenia i najnowszych wyników badań 
naukowych i wprowadzić, w razie 
potrzeby, dalsze środki redukcji emisji.
Przegląd taki należy powtarzać co pięć lat.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić optymalne wdrażanie rozporządzenia i odpowiednie dostosowania, co pięć lat 
należy przeprowadzić kompleksowy przegląd.
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Poprawka82
Martin Callanan

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Komisja powinna stale monitorować 
skutki ograniczania wprowadzania 
do obrotu fluorowęglowodorów, w tym 
skutki zmniejszania dostaw dla urządzeń,
w przypadku których stosowanie 
fluorowęglowodorów doprowadziłoby
do niższych emisji w całym cyklu 
eksploatacyjnym niż przy zastosowaniu 
alternatywnej technologii. Monitorowanie 
powinno również zapewnić wczesne 
wykrywanie problemów związanych 
ze zdrowiem lub bezpieczeństwem 
ze względu na negatywny wpływ 
na dostępność produktów leczniczych. 
Przed 2030 r. należy przeprowadzić 
kompleksowy przegląd, aby dostosować 
przepisy niniejszego rozporządzenia
w świetle jego wdrożenia i najnowszych 
wyników badań naukowych i wprowadzić,
w razie potrzeby, dalsze środki redukcji 
emisji.

(18) Komisja powinna stale monitorować 
skutki ograniczania wprowadzania 
do obrotu fluorowęglowodorów, w tym 
skutki zmniejszania dostaw dla urządzeń,
w przypadku których stosowanie 
fluorowęglowodorów doprowadziłoby 
do niższych emisji w całym cyklu 
eksploatacyjnym niż przy zastosowaniu 
alternatywnej technologii. Monitorowanie 
powinno również zapewnić wczesne 
wykrywanie problemów związanych 
ze zdrowiem lub bezpieczeństwem 
ze względu na negatywny wpływ 
na dostępność produktów leczniczych. 
Przed 2030 r. należy przeprowadzić 
kompleksowy przegląd, aby dostosować 
przepisy niniejszego rozporządzenia
w świetle jego wdrożenia i najnowszych 
wyników badań naukowych i wprowadzić,
w razie potrzeby, dalsze środki redukcji 
emisji. Niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się do urządzeń medycznych o 
krytycznym znaczeniu, gdy nie istnieją 
odpowiednie urządzenia alternatywne, lub 
gdy alternatywne urządzenia nie mogą być 
stosowane z powodów technicznych, 
gospodarczych lub z powodu 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania bezpiecznego i skutecznego świadczenia niezbędnych usług 
medycznych, należy utrzymać wykorzystanie urządzeń medycznych zawierających fluorowane 
gazy cieplarniane tam, gdzie ich użycie jest konieczne, a gdzie nie ma odpowiednich urządzeń 
alternatywnych
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Poprawka83
Erik Bánki

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu uwzględnienia postępu 
technicznego i rozwoju rynków, których 
dotyczy niniejsze rozporządzenie, a także
w celu zapewnienia przestrzegania 
postanowień umów międzynarodowych, 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji
w odniesieniu do: określania wymogów 
dotyczących standardowych kontroli 
szczelności; rozszerzenia wykazu 
urządzeń, podlegających obowiązkowi 
odzysku fluorowanych gazów 
cieplarnianych; określania wymogów
i warunków dotyczących wzajemnego 
uznawania programów szkoleń dla osób, 
które instalują, konserwują, naprawiają 
lub likwidują urządzenia i które 
przeprowadzają kontrole szczelności
i odzysk fluorowanych gazów 
cieplarnianych, oraz dotyczących 
certyfikacji tych osób i przedsiębiorstw, 
które wykonują te zadania; zmieniania 
wymogów dotyczących etykietowania; 
zakazywania wprowadzania do obrotu
produktów i urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane lub których 
działanie zależy od tych gazów; zmieniania 
maksymalnych ilości 
fluorowęglowodorów, jakie mogą być 
wprowadzane do obrotu oraz wyłączania 
z wymogów kontyngentowych dostaw 
fluorowęglowodów przeznaczonych 
do szczególnych zastosowań krytycznych 
z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo; 
określania zasad obliczania wartości 
referencyjnych dla wprowadzania 
do obrotu fluorowęglowodorów przez 
poszczególne przedsiębiorstwa

(20) W celu uwzględnienia postępu 
technicznego i rozwoju rynków, których 
dotyczy niniejsze rozporządzenie, a także
w celu zapewnienia przestrzegania 
postanowień umów międzynarodowych, 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji
w odniesieniu do: określania wymogów 
dotyczących standardowych kontroli 
szczelności; rozszerzenia wykazu 
urządzeń, podlegających obowiązkowi 
odzysku fluorowanych gazów 
cieplarnianych; określania wymogów
i warunków dotyczących wzajemnego 
uznawania programów szkoleń dla osób, 
które instalują, konserwują, naprawiają 
lub likwidują urządzenia i które 
przeprowadzają kontrole szczelności
i odzysk fluorowanych gazów 
cieplarnianych, oraz dotyczących 
certyfikacji tych osób i przedsiębiorstw, 
które wykonują te zadania; zmieniania 
wymogów dotyczących etykietowania; 
zmieniania maksymalnych ilości 
fluorowęglowodorów, jakie mogą być 
wprowadzane do obrotu oraz wyłączania 
z wymogów kontyngentowych dostaw 
fluorowęglowodów przeznaczonych 
do szczególnych zastosowań krytycznych 
z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo;
określania zasad obliczania wartości 
referencyjnych dla wprowadzania 
do obrotu fluorowęglowodorów 
przez poszczególne przedsiębiorstwa
i zmieniania lub uzupełniania mechanizmu 
przydziału kontyngentów; zmieniania 
progów, od których obowiązują wymogi
w zakresie sprawozdawczości;
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i zmieniania lub uzupełniania mechanizmu 
przydziału kontyngentów; zmieniania 
progów, od których obowiązują wymogi
w zakresie sprawozdawczości; 
ustanawiania wymogów dotyczących 
systemów zgłaszania poziomów emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
oraz wykorzystywania danych dotyczących 
emisji gromadzonych przez państwa 
członkowskie; włączania substancji 
o wysokim współczynniku globalnego 
ocieplenia do wykazów substancji objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
oraz aktualizowania wykazów 
na podstawie najnowszych wyników badań 
naukowych, w szczególności dotyczących 
współczynnika ocieplenia globalnego 
substancji wymienionych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia.

ustanawiania wymogów dotyczących 
systemów zgłaszania poziomów emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
oraz wykorzystywania danych dotyczących 
emisji gromadzonych przez państwa 
członkowskie; włączania substancji 
o wysokim współczynniku globalnego 
ocieplenia do wykazów substancji objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
oraz aktualizowania wykazów na 
podstawie najnowszych wyników badań 
naukowych, w szczególności dotyczących 
współczynnika ocieplenia globalnego 
substancji wymienionych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka84
Theodoros Skylakakis

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu uwzględnienia postępu 
technicznego i rozwoju rynków, których 
dotyczy niniejsze rozporządzenie, a także
w celu zapewnienia przestrzegania 
postanowień umów międzynarodowych, 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji
w odniesieniu do: określania wymogów 
dotyczących standardowych kontroli 
szczelności; rozszerzenia wykazu 
urządzeń, podlegających obowiązkowi 
odzysku fluorowanych gazów 
cieplarnianych; określania wymogów
i warunków dotyczących wzajemnego 

(20) W celu uwzględnienia postępu 
technicznego i rozwoju rynków, których 
dotyczy niniejsze rozporządzenie, a także
w celu zapewnienia przestrzegania 
postanowień umów międzynarodowych, 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji
w odniesieniu do: określania wymogów 
dotyczących standardowych kontroli 
szczelności; zmieniania wykazu urządzeń, 
podlegających obowiązkowi odzysku 
fluorowanych gazów cieplarnianych; 
określania wymogów i warunków 
dotyczących wzajemnego uznawania 
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uznawania programów szkoleń dla osób, 
które instalują, konserwują, naprawiają 
lub likwidują urządzenia i które 
przeprowadzają kontrole szczelności
i odzysk fluorowanych gazów 
cieplarnianych, oraz dotyczących 
certyfikacji tych osób i przedsiębiorstw, 
które wykonują te zadania; zmieniania 
wymogów dotyczących etykietowania; 
zakazywania wprowadzania do obrotu
produktów i urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane lub których 
działanie zależy od tych gazów; zmieniania 
maksymalnych ilości 
fluorowęglowodorów, jakie mogą być 
wprowadzane do obrotu oraz wyłączania 
z wymogów kontyngentowych dostaw 
fluorowęglowodów przeznaczonych 
do szczególnych zastosowań krytycznych 
z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo; 
określania zasad obliczania wartości 
referencyjnych dla wprowadzania 
do obrotu fluorowęglowodorów przez 
poszczególne przedsiębiorstwa
i zmieniania lub uzupełniania mechanizmu 
przydziału kontyngentów; zmieniania 
progów, od których obowiązują wymogi
w zakresie sprawozdawczości; 
ustanawiania wymogów dotyczących 
systemów zgłaszania poziomów emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
oraz wykorzystywania danych dotyczących 
emisji gromadzonych przez państwa 
członkowskie; włączania substancji 
o wysokim współczynniku globalnego 
ocieplenia do wykazów substancji 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia oraz aktualizowania 
wykazów na podstawie najnowszych 
wyników badań naukowych,
w szczególności dotyczących 
współczynnika ocieplenia globalnego 
substancji wymienionych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia.

programów szkoleń dla osób, które 
instalują, konserwują, naprawiają lub 
likwidują urządzenia i które 
przeprowadzają kontrole szczelności
i odzysk fluorowanych gazów 
cieplarnianych, oraz dotyczących 
certyfikacji tych osób i przedsiębiorstw, 
które wykonują te zadania; zmieniania 
wymogów dotyczących etykietowania; 
zmieniania maksymalnych ilości 
fluorowęglowodorów, jakie mogą być 
wprowadzane do obrotu oraz wyłączania 
z wymogów kontyngentowych dostaw 
fluorowęglowodów przeznaczonych 
do szczególnych zastosowań krytycznych 
z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo;
określania zasad obliczania wartości 
referencyjnych dla wprowadzania 
do obrotu fluorowęglowodorów 
przez poszczególne przedsiębiorstwa
i zmieniania lub uzupełniania mechanizmu 
przydziału kontyngentów; zmieniania 
progów, od których obowiązują wymogi
w zakresie sprawozdawczości;
ustanawiania wymogów dotyczących 
systemów zgłaszania poziomów emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
oraz wykorzystywania danych dotyczących 
emisji gromadzonych przez państwa 
członkowskie; aktualizowania wykazów 
substancji objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia na podstawie najnowszych 
wyników badań naukowych,
w szczególności dotyczących 
współczynnika ocieplenia globalnego 
substancji wymienionych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka85
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1a
Zakres

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
do użycia fluorowanych gazów 
cieplarnianych w UE, z wyjątkiem 
przypadków określonych w ust. 2.
2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do użycia fluorowanych gazów 
cieplarnianych w celach medycznych,
w celu wytwarzania i przesyłu energii 
elektrycznej, w usługach związanych 
z przestrzenią powietrzną i kosmiczną oraz
w produkcji gazów przemysłowych.

Or. en

Poprawka86
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1a
Zakres

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
ochrona środowiska naturalnego poprzez 
redukcję emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz wspieranie innowacji
w zrównoważonych technologiach. 
Stosownie do tego, niniejsze 
rozporządzenie określa zasady 
hermetycznego przechowywania, 
wykorzystania, odzyskiwania i niszczenia 
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz 
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wprowadza zakaz szczególnego użycia 
tych gazów, jednocześnie wprowadzając 
limity ilościowe na wprowadzanie 
fluorowęglowodorów do obrotu. Niniejsze 
rozporządzenie wspiera zrównoważony 
wzrost w Unii Europejskiej, a dodatkowo 
może stanowić istotny wkład w przyszłe 
porozumienie międzynarodowe.

Or. en

Poprawka87
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „fluorowęglowodory (HFC)”
oznaczają substancje wymienione w sekcji 
1 załącznika I lub mieszaniny zawierające 
jakąkolwiek z tych substancji;

Or. en

Poprawka88
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „fluorowane gazy cieplarniane” 
oznaczają fluorowęglowodory („HFC”), 
perfluorowęglowodory („PFC”), 
sześciofluorek siarki („SF6”) i inne gazy 
cieplarniane zawierające fluor wymienione
w załączniku I, występujące samodzielnie 
lub w mieszaninie;

1) „fluorowane gazy cieplarniane” 
oznaczają fluorowęglowodory („HFC”), 
perfluorowęglowodory („PFC”), 
sześciofluorek siarki („SF6”) i inne gazy 
cieplarniane zawierające fluor wymienione
w załączniku I lub mieszaniny zawierające 
jakiekolwiek z tych substancji;

Or. en
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Poprawka89
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „fluorowane gazy cieplarniane” 
oznaczają fluorowęglowodory („HFC”), 
perfluorowęglowodory („PFC”), 
sześciofluorek siarki („SF6”) i inne gazy 
cieplarniane zawierające fluor wymienione
w załączniku I, występujące samodzielnie 
lub w mieszaninie;

1) „fluorowane gazy cieplarniane” 
oznaczają fluorowęglowodory („HFC”), 
perfluorowęglowodory („PFC”), 
sześciofluorek siarki („SF6”) i inne gazy 
cieplarniane zawierające fluor wymienione
w załączniku I i II, występujące 
samodzielnie lub w mieszaninie, ale 
odnoszą się jedynie do tych fluorowanych 
gazów cieplarnianych, które wymienione 
są w załączniku I, o ile nie wskazano 
inaczej;

Or. en

Poprawka90
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) „perfluorowęglowodory (PFC)”
oznaczają substancje wymienione w sekcji 
2 załącznika I lub mieszaniny zawierające 
jakąkolwiek z tych substancji;

Or. en

Poprawka91
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c) „sześciofluorek siarki (SF6) oznacza tę 
substancję, wymienioną w sekcji 3 
załącznika I lub mieszaniny zawierające tę 
substancję;

Or. en

Poprawka92
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „operator” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną posiadającą urządzenia
i systemy objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia i sprawującą faktyczną 
kontrolę nad ich technicznym działaniem;

4) „operator” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną posiadającą urządzenia
i systemy objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia zawierające fluorowane 
gazy cieplarniane o potencjale globalnego 
ocieplenia równym 5 tonom ekwiwalentu 
CO2 lub wyższym i sprawującą faktyczną 
kontrolę nad ich technicznym działaniem;

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie używana definicja operatora nie jest dostateczne jasna, jeśli chodzi o podmioty 
posiadające niewielkie urządzenia. Definicja musi zostać zatem sprecyzowana, zgodnie z art. 
3 i 5.

Poprawka 93
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „operator” oznacza osobę fizyczną 4) „operator” oznacza osobę fizyczną 
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lub prawną posiadającą urządzenia
i systemy objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia i sprawującą faktyczną 
kontrolę nad ich technicznym działaniem;

lub prawną sprawującą faktyczną kontrolę 
nad technicznym działaniem urządzeń
i systemów objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie w definicji dwóch warunków powoduje niepewność prawa w odniesieniu 
do wdrażania rozporządzenia w sektorze transportu.

Poprawka 94
Giancarlo Scottà

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) „pompa ciepła” oznacza urządzenie 
lub instalację, która pobiera ciepło
w niskiej temperaturze z powietrza, wody 
lub ziemi i oddaje ciepło;

Or. it

Uzasadnienie

Zob. rozporządzenie (WE) nr 842/2006, art. 2, pkt 9.

Poprawka95
Giancarlo Scottà

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „hermetyczne zamknięty system” 
oznacza system, w którym wszystkie 
części, które zawierają fluorowane gazy 
cieplarniane, zostały hermetycznie 
zamknięte w trakcie ich produkcji
za pomocą spawania, lutowania twardego 

7) „hermetycznie zamknięty system” 
oznacza system, w którym wszystkie 
części zawierające czynnik chłodniczy są 
szczelnie zamknięte za pomocą spawania, 
lutowania twardego lub innej podobnej 
metody trwałego łączenia, które może 
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lub innej metody trwałego łączenia, i 
w przypadku którego nie ma potrzeby 
otwarcia obiegu czynnika chłodniczego, 
by uruchomić system;

obejmować także zabezpieczone zawory
i zabezpieczone miejsca dostępu dla celów 
konserwacji, które umożliwiają 
prawidłową naprawę 
lub unieszkodliwianie i których zbadany 
poziom wycieków jest mniejszy 
niż 3 gramy na rok przy ciśnieniu 
wynoszącym co najmniej jedną czwartą 
najwyższego dopuszczalnego ciśnienia;

Or. it

Uzasadnienie

Zob. rozporządzenie (WE) nr 842/2006, art. 2, pkt 11.

Poprawka 96
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „hermetycznie zamknięty system” 
oznacza system, w którym wszystkie 
części, które zawierają fluorowane gazy 
cieplarniane, zostały hermetycznie 
zamknięte w trakcie ich produkcji za 
pomocą spawania, lutowania twardego lub 
innej metody trwałego łączenia, i 
w przypadku którego nie ma potrzeby 
otwarcia obiegu czynnika chłodniczego, 
by uruchomić system;

7) „hermetycznie zamknięty system” 
oznacza system, w którym wszystkie 
części, które zawierają czynnik chłodniczy, 
zostały hermetycznie zamknięte za pomocą 
spawania, lutowania twardego lub innej 
metody trwałego łączenia, które może 
obejmować także zabezpieczone zawory
i zabezpieczone miejsca dostępu dla celów 
konserwacji, które umożliwiają 
prawidłową naprawę 
lub unieszkodliwianie i których zbadany 
poziom wycieków jest mniejszy 
niż 3 gramy na rok przy ciśnieniu 
wynoszącym co najmniej jedną czwartą 
najwyższego dopuszczalnego ciśnienia;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja jest sprzeczna z obowiązującymi standardami europejskimi (EN 16084:2011, 
EN 378-1:2012) i powinna pozostać w niezmienionej wersji zawartej w obowiązującym
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rozporządzeniu. Zawory serwisowe umożliwiają w przypadku wielu urządzeń szybką
i sprawną kontrolę szczelności i ograniczają ryzyko zbędnego otwarcia układu chłodniczego
i związanej z tym możliwości wycieku. Ponadto umożliwiają bezpiecznie wypompowanie 
czynnika chłodniczego podczas napraw lub odzysku.

Poprawka97
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „hermetyczne zamknięty system” 
oznacza system, w którym wszystkie 
części, które zawierają fluorowane gazy 
cieplarniane, zostały hermetycznie 
zamknięte w trakcie ich produkcji za 
pomocą spawania, lutowania twardego lub 
innej metody trwałego łączenia, i 
w przypadku którego nie ma potrzeby 
otwarcia obiegu czynnika chłodniczego, 
by uruchomić system;

7) „hermetycznie zamknięty system”
oznacza system, w którym wszystkie
części zawierające czynnik chłodniczy są 
szczelnie zamknięte za pomocą spawania, 
lutowania twardego lub innej podobnej 
metody trwałego łączenia, które może 
obejmować także zabezpieczone zawory
i zabezpieczone miejsca dostępu dla celów 
konserwacji, które umożliwiają 
prawidłową naprawę lub 
unieszkodliwianie i których zbadany 
poziom wycieków jest mniejszy niż 3 
gramy na rok przy ciśnieniu wynoszącym 
co najmniej jedną czwartą najwyższego 
dopuszczalnego ciśnienia;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to definicja zawarta w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006.

Poprawka98
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „stacjonarny” oznacza nieznajdujący 13) „stacjonarny” oznacza zwykle 
nieprzemieszczający się podczas 
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się w ruchu podczas eksploatacji; eksploatacji;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja została zmieniona w zgodzie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006.

Poprawka99
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) „ruchomy” oznacza zwykle 
przemieszczający się podczas eksploatacji;

Or. en

Poprawka 100
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) „furgonetka chłodnia” oznacza 
pojazd o masie mniejszej niż 3,5 tony, 
który został zaprojektowany
i skonstruowany głównie w celu przewozu 
towarów i jest wyposażony w agregat 
chłodniczy;

Or. fr

Poprawka 101
Gilles Pargneaux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „kontener” oznacza jednostkę do 
transportu intermodalnego, która została 
zaprojektowana i skonstruowana głównie
w celu przewozu towarów i jest 
wyposażona w agregat chłodniczy;

Or. fr

Poprawka 102
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „komercyjne systemy chłodzenia”
oznaczają systemy chłodzenia używane
w handlu detalicznym;

Or. en

Poprawka103
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „pompa ciepła” oznacza urządzenie 
lub instalację, która pobiera ciepło
w niskiej temperaturze z powietrza, wody 
lub ziemi i oddaje ciepło;

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to definicja istniejąca w dyrektywie 2009/125/WE o fluorowanych gazach cieplarnianych.

Poprawka104
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „pompa ciepła” oznacza urządzenie 
lub instalację, która pobiera ciepło
w niskiej temperaturze z powietrza, wody 
lub ziemi i oddaje jedynie ciepło;

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej definicji, wywodzącej się z rozporządzenia (WE) nr 842/2006 możliwe jest 
rozróżnienie pomiędzy klimatyzatorami o odwróconym obiegu zawierającymi pompy ciepła 
(systemy typu "split", multi-split/VRF, systemy klimatyzacji dachowej, chłodziarki 
odśrodkowe i skokowe) a pompami ciepła dostarczającymi jedynie ciepło (nazywanymi 
pompami ciepła). Nomenklatura ta zgodna jest z przyjętą w badaniu przygotowawczym 
(załącznik V, s. 259 i załącznik VI s. 309) oraz w ocenie skutków (s. 118).

Poprawka105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „chłodziarki podmuchowe”
oznaczają urządzenia, których celem jest 
gwałtowne obniżenie temperatury 
produktów żywnościowych do temperatury 
równej +10°C lub niższej;

Or. en
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Poprawka106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „zamrażarki podmuchowe”
oznaczają urządzenia, których celem jest 
gwałtowne obniżenie temperatury 
produktów żywnościowych do temperatury 
równej -18°C lub niższej;

Or. en

Uzasadnienie

Brak odpowiedniej alternatywy dla gazów używanych w urządzeniach spowoduje całkowite 
wycofanie z rynku europejskiego chłodziarek i zamrażarek podmuchowych po dacie 
określonej w pkt 10 i 11 załącznika III

Poprawka107
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „wyciek" oznacza nieprawidłowe 
uwolnienie fluorowanych gazów 
cieplarnianych w ilości znacznie 
przekraczającej wskaźnik wycieku 
charakterystyczny dla urządzenia, jeśli 
taki istnieje;

Or. en

Poprawka108
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16b) „system wykrywania wycieków" 
oznacza skalibrowane mechaniczne, 
elektryczne lub elektroniczne urządzenie 
służące do wykrywania wycieków 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
które w momencie wykrycia alarmuje 
operatora;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja pochodzi z rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Poprawka109
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16c) „przedsiębiorstwo” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną, która:
a) produkuje, odzyskuje, poddaje 
recyklingowi, regeneruje, niszczy, 
dostarcza, otrzymuje fluorowane gazy 
cieplarniane lub ich używa;
b) importuje fluorowane gazy 
cieplarniane;
c) eksportuje fluorowane gazy 
cieplarniane;
d) wprowadza fluorowane gazy 
cieplarniane do obrotu; lub
e) stosuje, instaluje, serwisuje, 
konserwuje, naprawia lub likwiduje 
urządzenia lub systemy zawierające 
fluorowane gazy cieplarniane;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza definicja pochodzi z rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

Poprawka110
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16d) „surowiec" oznacza jakikolwiek 
fluorowany gaz cieplarniany wymieniony
w załączniku I i II lub związek fluorowany 
wymieniony w załączniku I, II i IV do 
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, który 
jest substratem reakcji chemicznej,
w ramach której przechodzi zmianę ze 
swojej pierwotnej formy w inną;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja pochodzi z rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

Poprawka111
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 16 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16e) „czynnik ułatwiający reakcję 
chemiczną" oznacza jakikolwiek związek 
fluorowany stosowany jako czynnik 
ułatwiający reakcję chemiczną;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja pochodzi z rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.
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Poprawka 112
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zostają podjęte wszelkie środki, 
możliwe z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, w celu ograniczenia 
do minimum wycieku gazów 
fluorowanych.

Or. fr

Poprawka113
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku stwierdzenia wycieku tych 
gazów operator dopilnowuje, aby 
urządzenie zostało naprawione bez zbędnej 
zwłoki.

3. W przypadku stwierdzenia wycieku tych 
gazów operator dopilnowuje, aby 
urządzenie zostało naprawione bez zbędnej 
zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 
tygodnia od wykrycia wycieku.

Or. en

Poprawka114
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku stwierdzenia wycieku tych
gazów operator dopilnowuje, aby dane

3. W przypadku stwierdzenia wycieku 
gazów SF6 operator dopilnowuje, aby 
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urządzenie zostało naprawione bez zbędnej 
zwłoki.

urządzenie zostało naprawione bez zbędnej 
zwłoki, o ile pozwalają na to 
bezpieczeństwo obsługi i warunki 
techniczne oraz pod warunkiem, że wpływ 
naprawy na środowisko jest 
do zaakceptowania (mniejszy niż
w przypadku zaniechania naprawy
w czasie prawdopodobnego pozostałego 
cyklu życia urządzenia)

Or. en

Poprawka 115
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku naprawienia urządzenia, 
z którego nastąpił wyciek, operator 
dopilnowuje, aby urządzenie było 
skontrolowane przez osoby posiadające 
odpowiednie certyfikaty w ciągu miesiąca 
od naprawy w celu sprawdzenia, czy 
naprawa była skuteczna.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust.1 i art.8 kontrole szczelności, jak i konieczne naprawy mogą być 
przeprowadzane jedynie przez osoby posiadające odpowiedni certyfikat. Dzięki temu jest 
zapewniona profesjonalna naprawa. Dlatego też ponowna kontrola, przeprowadzona przez 
certyfikowaną osobę miesiąc po dokonaniu naprawy jest zbędna.

Poprawka116
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku naprawienia urządzenia, 
z którego nastąpił wyciek, operator 
dopilnowuje, aby urządzenie było 
skontrolowane przez osoby posiadające 
odpowiednie certyfikaty w ciągu miesiąca 
od naprawy w celu sprawdzenia, 
czy naprawa była skuteczna.

W przypadku naprawienia jednego 
z urządzeń określonych w art. 3 ust. 1, z 
którego nastąpił wyciek, operator 
dopilnowuje, aby urządzenie było 
skontrolowane przez osoby posiadające 
odpowiednie certyfikaty w ciągu miesiąca 
od naprawy w celu sprawdzenia, 
czy naprawa była skuteczna.

Or. en

Poprawka117
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku naprawienia urządzenia, 
z którego nastąpił wyciek, operator 
dopilnowuje, aby urządzenie było 
skontrolowane przez osoby posiadające 
odpowiednie certyfikaty w ciągu miesiąca 
od naprawy w celu sprawdzenia, 
czy naprawa była skuteczna.

W przypadku naprawienia urządzenia, 
z którego nastąpił wyciek, operator 
dopilnowuje, aby urządzenie było 
skontrolowane przez osoby posiadające 
odpowiednie certyfikaty lub przez 
automatyczny system monitorowania
w ciągu miesiąca od naprawy w celu 
sprawdzenia, czy naprawa była skuteczna.

Or. en

Poprawka 118
Giancarlo Scottà

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Osoby i przedsiębiorstwa wykonujące
następujące zadania muszą posiadać 
certyfikaty zgodnie z art. 8:

4. Przedsiębiorstwa i operatorzy oraz 
personel przez nich zatrudniony, 
wykonujący następujące zadania muszą 
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posiadać certyfikaty zgodnie z art.8:

Or. it

Poprawka119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Osoby i przedsiębiorstwa wykonujące 
następujące zadania muszą posiadać 
certyfikaty zgodnie z art. 8: 

4. Osoby wykonujące zadania określone
w art. 8 ust. 1 muszą posiadać certyfikaty 
zgodnie z art. 8 i podejmują środki 
prewencyjne zapobiegające wyciekom 
fluorowanych gazów cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

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 Amendmendt 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.

Poprawka 120
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja urządzeń, o 
których mowa w art. 3 ust. 1;

a) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja urządzeń, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, w tym 
urządzeń zawierających gazy alternatywne
dla fluorowanych gazów cieplarnianych;

Or. en
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Poprawka121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja urządzeń, 
o których mowa w art. 3 ust. 1;

skreślona

Or. en

Poprawka 122
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja urządzeń, o 
których mowa w art. 3 ust. 1;

a) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja urządzeń, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz 
urządzeń zawierających gazy alternatywne
dla fluorowanych gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) serwisowanie, konserwacja, naprawa 
lub likwidacja ruchomych urządzeń 
klimatyzacyjnych, zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane;

skreślona

Or. en
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Poprawka124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja rozdzielnicy 
elektrycznej, która zawiera SF6; 

skreślona

Or. en

Poprawka125
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja rozdzielnicy 
elektrycznej, która zawiera SF6;

c) odzyskiwanie SF6 podczas instalacji, 
serwisowania, konserwacji, naprawy lub 
likwidacji rozdzielnicy elektrycznej;

Or. en

Poprawka 126
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja rozdzielnicy 
elektrycznej, która zawiera SF6;

c) instalacja, serwisowanie, konserwacja, 
naprawa lub likwidacja rozdzielnicy 
elektrycznej, która zawiera SF6 i wymaga 
odpowiedniego postępowania z SF6;

Or. de
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Uzasadnienie

Należy zapewnić wysokie kwalifikacje montażystów, którzy naprawiają lub pracują 
z urządzeniami zawierającymi SF6. Jednak rozdzielnice elektryczne, które zawierają SF6, 
nigdy nie są ogólnodostępne, za to zawsze są pod nadzorem operatora i są obsługiwane tylko 
przez przeszkolony personel. Dlatego też nie jest konieczne, aby wszyscy członkowie 
personelu posiadali certyfikat, a jedynie ci, którzy rzeczywiście mają do czynienia z SF6.

Poprawka127
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostarczanie lub pozyskiwanie 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przeznaczonych do zadań wymienionych
w lit. a)-c).

skreślona

Or. en

Poprawka 128
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostarczanie lub pozyskiwanie 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przeznaczonych do zadań wymienionych
w lit. a)-c).

d) dostarczanie lub pozyskiwanie 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przeznaczonych do zadań wymienionych
w lit. a)-c). Nie obejmuje to przyjmowania
i dostawy zamkniętych zbiorników.

Or. de

Uzasadnienie

Przy dostawie i odbiorze zamkniętych zbiorników nie istnieje ryzyko bezpośredniego kontaktu 
z SF6, stąd też nie jest konieczne, aby personel odpowiadający za te czynności, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 305/2008, posiadał certyfikat.
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Poprawka 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostarczanie lub pozyskiwanie 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przeznaczonych do zadań wymienionych
w lit. a)-c).

skreślona

Or. en

Poprawka 130
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w odniesieniu do zadań wymienionych 
w lit. a)-c) fluorowane gazy cieplarniane 
mogą być dostarczane i odbierane jedynie 
przez osoby i przedsiębiorstwa posiadające 
certyfikat.

Or. en

Poprawka131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas wykonywania tych zadań, osoby
i przedsiębiorstwa, o których mowa
w akapicie pierwszym, podejmują środki 
zapobiegawcze w celu zapobieżenia 
wyciekom fluorowanych gazów 

Przedsiębiorstwa wykonujące zadania
określone w art. 8 ust. 1 na rzecz innych 
podmiotów uzyskują certyfikaty zgodnie 
z art. 8 ust. 4 i podejmują środki 
zapobiegawcze w celu zapobieżenia 
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cieplarnianych. wyciekom fluorowanych gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

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 Poprawkas 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.

Poprawka 132
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każda osoba, która powierza innemu 
podmiotowi zadanie instalacji, 
serwisowania, konserwacji, naprawy 
lub likwidacji rozdzielnicy elektrycznej, 
która zawiera SF6, lub urządzeń, o których 
mowa w art. 3 ust. 1, upewnia się, czy 
podmiot ten posiada odpowiednie 
certyfikaty zgodnie z art. 8 w odniesieniu 
do wymaganych zadań.

5. Każda osoba, która powierza innemu 
podmiotowi zadanie instalacji, 
serwisowania, konserwacji, naprawy 
lub likwidacji rozdzielnicy elektrycznej, 
która zawiera SF6 i wymaga 
odpowiedniego postępowania z SF6, lub 
urządzeń, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
upewnia się, czy podmiot ten posiada 
odpowiednie certyfikaty zgodnie z art. 8
w odniesieniu do wymaganych zadań.

Or. de

Uzasadnienie

Muszą być zapewnione wysokie kwalifikacje montażystów, którzy naprawiają lub pracują 
z urządzeniami zawierającymi SF6. Jednak rozdzielnice elektryczne, które zawierają SF6, 
nigdy nie są ogólnodostępne, za to zawsze są pod nadzorem operatora i są obsługiwane tylko 
przez przeszkolony personel. Dlatego też nie jest konieczne, aby wszyscy członkowie 
personelu posiadali certyfikat, a jedynie ci, którzy rzeczywiście mają do czynienia z SF6.
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Poprawka 133
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 5 ton ekwiwalentu CO2
niebędące składnikami pianek, 
dopilnowują, by urządzenia były 
poddawane kontrolom szczelności. 
Jednakże urządzenia z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które są 
oznakowane jako takie urządzenia i które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
o współczynniku ocieplenia globalnego 
nieprzekraczającym 10 ton ekwiwalentu 
CO2, nie podlegają kontroli szczelności 
na podstawie niniejszego artykułu.

1. Operatorzy stacjonarnych i ruchomych
urządzeń chłodniczych oraz 
klimatyzacyjnych, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane 
o współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 5 lub więcej ton ekwiwalentu 
CO2 niebędące składnikami pianek, 
dopilnowują, by urządzenia były 
poddawane kontrolom szczelności. 
Jednakże urządzenia z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które są 
oznakowane jako takie urządzenia i które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
o współczynniku ocieplenia globalnego 
nieprzekraczającym 10 ton ekwiwalentu 
CO2, nie podlegają kontroli szczelności 
na podstawie niniejszego artykułu.

Or. pl

Poprawka134
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane 
o współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 5 ton ekwiwalentu CO2
niebędące składnikami pianek, 
dopilnowują, by urządzenia były 
poddawane kontrolom szczelności. 
Jednakże urządzenia z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które są 
oznakowane jako takie urządzenia i które 

1. Operatorzy urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane 
o współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 5 lub ponad 5 ton 
ekwiwalentu CO2 niebędące składnikami 
pianek, dopilnowują, by urządzenia były 
poddawane kontrolom szczelności. 
Jednakże, urządzenia z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które posiadają 
odpowiednie oznakowanie i zawierają 
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zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
o współczynniku ocieplenia globalnego 
nieprzekraczającym 10 ton ekwiwalentu 
CO2, nie podlegają kontroli szczelności na 
podstawie niniejszego artykułu.

fluorowane gazy cieplarniane 
o współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym mniej niż 10 ton ekwiwalentu 
CO2 nie będą poddawane kontrolom 
szczelności w ramach tego artykułu.

Or. en

Poprawka135
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym do 5 ton ekwiwalentu CO2
niebędące składnikami pianek, 
dopilnowują, by urządzenia były 
poddawane kontrolom szczelności. 
Jednakże, urządzenia z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które posiadają 
odpowiednie oznakowanie i zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
nieprzekraczającym 10 ton ekwiwalentu 
CO2 nie będą poddawane kontrolom 
szczelności w ramach tego artykułu.

1. Operatorzy urządzeń, które zawierają 
1,5 kg lub więcej fluorowanych gazów 
cieplarnianych niebędących składnikami 
pianek, dopilnowują, by urządzenia były 
poddawane kontrolom szczelności.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana jednostek z kg na ekwiwalent CO2 jest nierozsądna i powinno się z niej zrezygnować. 
Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, rozporządzenie
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i prawodawstwo krajowe używają 
jednostki kg. Operatorzy i władze państw członkowskich znają tę jednostkę. Celem przepisu 
jest ograniczenie wycieków. Wysokie wskaźniki wycieków związane są z urządzeniami 
większych rozmiarów i niekoniecznie z ekwiwalentami CO2. Doświadczenia takich państw 
członkowskich jak Dania (1,5 kg) czy Francja (2 kg) pokazują, że zmniejszenie wielkości 
ładunku jest możliwe i przyczynia się do zmniejszenia emisji.
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Poprawka 136
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stacjonarne urządzenia chłodnicze; a) stacjonarne i ruchome urządzenia 
chłodnicze;

Or. pl

Poprawka 137
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne; b) stacjonarne i ruchome urządzenia 
klimatyzacyjne;

Or. pl

Poprawka 138
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne; b) stacjonarne i ruchome urządzenia 
klimatyzacyjne;

Or. de

Poprawka 139
Gilles Pargneaux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) samochody ciężarowe chłodnie
i przyczepy chłodnie.

e) urządzenia chłodnicze znajdujące się
w pociągach, samochodach ciężarowych, 
furgonetkach, przyczepach i kontenerach
chłodniach.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres zastosowania rozporządzenia, by zapewnić uczciwą konkurencję
w sektorze transportu.

Poprawka140
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 5 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym, ale 
mniejszym niż 50 ton ekwiwalentu CO2, są 
poddawane kontrolom szczelności co 
najmniej raz na 12 miesięcy;

a) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 5 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym, ale 
mniejszym niż 50 ton ekwiwalentu CO2, są 
poddawane kontrolom szczelności co 
najmniej raz na 12 miesięcy lub co 24 
miesiące, jeśli posiadają system 
wykrywania wycieków;

Or. en

Poprawka141
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 5 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym, ale 
mniejszym niż 50 ton ekwiwalentu CO2, są 
poddawane kontrolom szczelności co 
najmniej raz na 12 miesięcy;

a) urządzenia, które zawierają 1,5 kg lub 
więcej fluorowanych gazów 
cieplarnianych, są poddawane kontrolom 
szczelności co najmniej raz na 12 
miesięcy;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana jednostek z kg na ekwiwalent CO2 jest nierozsądna i powinno się z niej zrezygnować. 
Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, rozporządzenie
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i prawodawstwo krajowe używają 
jednostki kg. Operatorzy i władze państw członkowskich znają tę jednostkę. Celem przepisu 
jest ograniczenie wycieków. Wysokie wskaźniki wycieków związane są z urządzeniami 
większych rozmiarów i niekoniecznie z ekwiwalentami CO2. Doświadczenia takich państw 
członkowskich jak Dania (1,5 kg) czy Francja (2 kg) pokazują, że zmniejszenie wielkości 
ładunku jest możliwe i przyczynia się do zmniejszenia emisji.

Poprawka142
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 50 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym, ale 
mniejszym niż 500 ton ekwiwalentu CO2, 
są poddawane kontrolom szczelności co 
najmniej raz na sześć miesięcy;

b) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 50 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym, ale 
mniejszym niż 500 ton ekwiwalentu CO2, 
są poddawane kontrolom szczelności co 
najmniej raz na sześć miesięcy lub co 12 
miesięcy, jeśli posiadają system 
wykrywania wycieków;

Or. en
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Poprawka143
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 50 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym, ale 
mniejszym niż 500 ton ekwiwalentu CO2, 
są poddawane kontrolom szczelności co 
najmniej raz na sześć miesięcy;

b) urządzenia, które zawierają 30 kg lub 
więcej, są poddawane kontrolom 
szczelności co najmniej raz na sześć 
miesięcy;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana jednostek z kg na ekwiwalent CO2 jest nierozsądna i powinno się z niej zrezygnować. 
Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, rozporządzenie
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i prawodawstwo krajowe używają 
jednostki kg. Operatorzy i władze państw członkowskich znają tę jednostkę. Celem przepisu 
jest ograniczenie wycieków. Wysokie wskaźniki wycieków związane są z urządzeniami 
większych rozmiarów i niekoniecznie z ekwiwalentami CO2. Doświadczenia takich państw 
członkowskich jak Dania (1,5 kg) czy Francja (2 kg) pokazują, że zmniejszenie wielkości 
ładunku jest możliwe i przyczynia się do zmniejszenia emisji.

Poprawka144
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 500 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym, są 
poddawane kontrolom szczelności 
przynajmniej raz na trzy miesiące.

c) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 500 ton 
ekwiwalentu CO2, są poddawane 
kontrolom szczelności przynajmniej raz na 
trzy miesiące lub co 6 miesięcy, jeśli 
posiadają system wykrywania wycieków;
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Or. en

Poprawka145
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) urządzenia, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 500 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym, są 
poddawane kontrolom szczelności 
przynajmniej raz na trzy miesiące.

c) urządzenia, które zawierają 300 kg lub 
więcej, są poddawane kontrolom 
szczelności przynajmniej raz na trzy 
miesiące;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana jednostek z kg na ekwiwalent CO2 jest nierozsądna i powinno się z niej zrezygnować. 
Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, rozporządzenie
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i prawodawstwo krajowe używają 
jednostki kg. Operatorzy i władze państw członkowskich znają tę jednostkę. Celem przepisu 
jest ograniczenie wycieków. Wysokie wskaźniki wycieków związane są z urządzeniami 
większych rozmiarów i niekoniecznie z ekwiwalentami CO2. Doświadczenia takich państw 
członkowskich jak Dania (1,5 kg) czy Francja (2 kg) pokazują, że zmniejszenie wielkości 
ładunku jest możliwe i przyczynia się do zmniejszenia emisji.

Poprawka146
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych określających wymogi
w zakresie kontroli szczelności, które mają 
być przeprowadzane zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu w odniesieniu 
do każdego typu urządzeń, o których mowa 

4. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych określających wymogi
w zakresie kontroli szczelności, które mają 
być przeprowadzane zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu w odniesieniu 
do każdego typu urządzeń, o których mowa 
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we wspomnianym ustępie, z 
wyszczególnieniem części urządzeń,
w których występuje największe 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
wycieku, oraz zmieniających wykaz 
urządzeń w ust. 1 niniejszego artykułu
w celu włączenia innych typów urządzeń w
kontekście tendencji rynkowych i postępu 
technicznym.

we wspomnianym ustępie, z 
wyszczególnieniem części urządzeń,
w których występuje największe 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
wycieku, oraz zmieniających wykaz 
urządzeń w ust. 1 niniejszego artykułu
w celu włączenia innych typów urządzeń w
kontekście tendencji rynkowych i postępu 
technologicznego. Szczególne wymagania 
dotyczące kontroli szczelności zostaną 
przyjęte do dnia [1 stycznia 2015 r.].

Or. en

Poprawka147
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy urządzeń, o których mowa
w art. 3 ust. 1, które zawierają fluorowane
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 500 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większym,
zapewniają, by urządzenia te były 
wyposażone w system wykrywania 
wycieków, który alarmuje operatora o 
wszelkich wyciekach.

1. Operatorzy urządzeń, o których mowa
w art. 3 ust. 1, które zawierają 150 kg lub 
więcej fluorowanych gazów 
cieplarnianych, zapewniają, by urządzenia 
te były wyposażone w system wykrywania 
wycieków, który alarmuje operatora o 
wszelkich wyciekach.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana jednostek z kg na ekwiwalent CO2 jest nierozsądna i powinno się z niej zrezygnować. 
Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, rozporządzenie
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i prawodawstwo krajowe używają 
jednostki kg. Operatorzy i władze państw członkowskich znają tę jednostkę. Celem przepisu 
jest ograniczenie wycieków. Wysokie wskaźniki wycieków związane są z urządzeniami 
większych rozmiarów i niekoniecznie z ekwiwalentami CO2. Doświadczenia takich państw 
członkowskich jak Dania (1,5 kg) czy Francja (2 kg) pokazują, że zmniejszenie wielkości 
ładunku jest możliwe i przyczynia się do zmniejszenia emisji.
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Poprawka148
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 3 
ust. 2 lit. b, jeżeli urządzenia zawierające
fluorowane gazy cieplarniane 
o współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 50 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większym, ale mniejszym niż 500 ton 
ekwiwalentu CO2, wyposażone są
w system wykrywania wycieków, powinny 
być poddawane kontrolom szczelności co 
najmniej raz na 12 miesięcy.

2. W drodze odstępstwa od art. 3 
ust. 2 lit. b, jeżeli urządzenia zawierające
30 kg lub więcej fluorowanych gazów 
cieplarnianych, ale mniej niż 500 ton 
ekwiwalentu CO2, wyposażone są
w system wykrywania wycieków, powinny 
być poddawane kontrolom szczelności co 
najmniej raz na 12 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana jednostek z kg na ekwiwalent CO2 jest nierozsądna i powinno się z niej zrezygnować. 
Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, rozporządzenie
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i prawodawstwo krajowe używają 
jednostki kg. Operatorzy i władze państw członkowskich znają tę jednostkę. Celem przepisu 
jest ograniczenie wycieków. Wysokie wskaźniki wycieków związane są z urządzeniami 
większych rozmiarów i niekoniecznie z ekwiwalentami CO2. Doświadczenia takich państw 
członkowskich jak Dania (1,5 kg) czy Francja (2 kg) pokazują, że zmniejszenie wielkości 
ładunku jest możliwe i przyczynia się do zmniejszenia emisji.

Poprawka149
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane niebędące 
składnikami pianek, w odniesieniu do 
każdego elementu urządzenia tworzą
i prowadzą dokumentację zawierającą 
następujące informacje identyfikujące to 

1. Operatorzy urządzeń wymienionych
w art. 3 ust. 1, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane niebędące składnikami 
pianek, w odniesieniu do każdego 
elementu danego urządzenia tworzą
i prowadzą dokumentację zawierającą 
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urządzenie: następujące informacje identyfikujące to 
urządzenie:

Or. en

Poprawka150
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilość i typ zainstalowanych 
fluorowanych gazów cieplarnianych;

a) ilość i typ zainstalowanych 
fluorowanych gazów cieplarnianych
podczas pierwszej instalacji urządzenia 
oraz, jeśli to możliwe, szacunkowa ilość
i rodzaj fluorowanych gazów 
cieplarnianych podczas serwisowania 
urządzenia;

Or. EN

Poprawka151
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość dodanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz powody ich dodania;

b) ilość dodanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych, z wyszczególnieniem czy 
jest to materiał pierwotny, poddany 
recyklingowi czy zregenerowany oraz
powodów ich dodania;

Or. en

Poprawka152
Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poziomy zaobserwowanych wycieków; skreślona

Or. en

Poprawka 153
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Osoby przeprowadzające kontrole 
szczelności urządzeń, o których mowa
w art. 3 ust. 2 lit. a), sporządzają po każdej 
interwencji kartę kontroli zawierającą 
następujące informacje:
a) rodzaj urządzenia podlegającego 
kontroli, jego pojemność ładunkową, 
rodzaj gazów cieplarnianych, jakimi 
urządzenie jest napełnione, i datę 
rozpoczęcia eksploatacji;
b) rodzaj dokonanej na urządzeniu 
interwencji i datę kontroli;
c) w stosownym przypadku rodzaj 
stwierdzonej szkody;
d) ilość dodanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych i rodzaj użytego gazu;
e) ilość odzyskanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych;
f) czy urządzenie zostało zlikwidowane;
g) dane identyfikacyjne operatora oraz,
w przypadku urządzeń, o których mowa
w art.
3 ust. 1 lit. e), dane identyfikacyjne 
pojazdu lub kontenera.
Osoby przeprowadzające kontrole 
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szczelności prowadzą dokumentację 
zawierającą informacje wymienione
w akapicie pierwszym i dostarczają 
operatorowi kopię karty kontroli.
Operatorzy urządzeń zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) przechowują 
wszystkie karty kontroli podczas całego 
okresu eksploatacji urządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przyjąć skuteczny system sporządzania sprawozdań w odniesieniu do kontroli 
rocznych. Skuteczność powinna zostać zwiększona dzięki prowadzeniu dokumentacji przez 
osoby przeprowadzające kontrole.

Poprawka154
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6 i urządzeń, o których mowa
w art. 3 ust. 2.

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6 i operatorów urządzeń, o 
których mowa w art. 3 ust. 2.

Or. en

Poprawka 155
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6 i urządzeń, o których mowa w

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6, i urządzeń, o których mowa
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art. 3 ust. 2. w art. 3 ust. 2 lit. b) i c).

Or. fr

Uzasadnienie

Obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem dokumentacji nie są uzasadnione
w przypadku kontroli rocznych. Stosowniejsze jest ustanowienie systemu sporządzania 
sprawozdań przez osoby przeprowadzające kontrole szczelności.

Poprawka156
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6 i urządzeń, o których mowa
w art. 3 ust. 2.

Operatory raz w roku przedkładają 
właściwym organom rejestry zawierające 
podsumowanie przestrzegania przepisów.

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6 i urządzeń, o których mowa
w art. 3 ust. 2.

Or. en

Poprawka157
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6 i urządzeń, o których mowa
w art. 3 ust. 2.

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6 i urządzeń, o których mowa
w art. 3 ust. 2.

W przypadku zamkniętej hermetycznie 
rozdzielnicy elektrycznej zawierającej SF6
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zastosowanie mają jedynie lit. a) i g).

Or. en

Poprawka158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 Jeśli dokumentacja, o której mowa
w ust. 1, nie jest zarejestrowana w bazie 
danych utworzonej przez właściwe organy 
państw członkowskich, operatorzy, 
o których mowa w ust. 1, zachowują taką 
dokumentację przez co najmniej dwa lata 
od zlikwidowania urządzenia.

2. Jeśli dokumentacja, o której mowa
w ust. 1, nie jest zarejestrowana w bazie 
danych utworzonej przez właściwe organy 
państw członkowskich, operatorzy, 
o których mowa w ust. 1, zachowują taką 
dokumentację przez co najmniej pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki temu państwa członkowskie nadal będą miały możliwość tworzenia baz danych 
dokumentacji, jeśli uznają to za wykonalne, ale wprowadza bardziej odpowiedni okres,
w czasie którego operatorzy urządzeń zawierających fluorowane gazu powinni zachowywać 
dokumentację, jeśli państwa członkowskie nie zdecydują się na utworzenie bazy danych.

Poprawka 159
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dokumentacja, o której mowa
w ust. 1a, nie jest przechowywana w bazie 
danych utworzonej przez właściwe organy 
państw członkowskich, osoby 
przeprowadzające kontrole szczelności, 
o których mowa w ust. 1a, przechowują tę 
dokumentację przynajmniej przez okres 
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pięciu lat po przeprowadzeniu kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójność z poprawką dotyczącą art. 5 ust. 1a.

Poprawka160
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustalić format 
dokumentacji, o której mowa w ust. 1, oraz 
określić w akcie wykonawczym, w jaki 
sposób ją utworzyć i przechowywać.
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 21.

3. Komisja ustala format dokumentacji i 
podsumowania przestrzegania przepisów, 
o których mowa w ust. 1, oraz określa 
w akcie wykonawczym, w jaki sposób je
utworzyć i przechowywać
w elektronicznej bazie danych. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 21. Format
i specyfikacje przyjmuje się do dnia [1 
stycznia 2015 r.].

Or. en

Poprawka 161
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci związków fluorowanych 
podejmują w najszerszym możliwym 
zakresie wszelkie środki ostrożności 
niezbędne do ograniczenia emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
podczas produkcji, transportu

Producenci związków fluorowanych 
podejmują w najszerszym możliwym 
zakresie wszelkie środki ostrożności 
niezbędne do ograniczenia emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
podczas produkcji, transportu
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i składowania. i składowania. Obejmuje to uboczną 
emisję gazów cieplarnianych.

Or. de

Poprawka 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci zapewniają, by wszelkie 
trifluorometany (HFC-23) powstałe jako 
produkt uboczny w dużych ilościach były 
niszczone w ramach procesu 
produkcyjnego.

Producenci zapewniają, by wszelkie 
trifluorometany (HFC-23) powstałe jako 
produkt uboczny procesu produkcyjnego 
były niszczone zgodnie z najlepszymi, 
dostępnymi technikami.

Or. de

Uzasadnienie

Wymaganie zniszczenia „jakiejkolwiek ilości” produktów ubocznych HFC 23 jest 
nierozsądne. Pewnych emisji nie da się uniknąć. Nawet przy zastosowaniu odpowiednich 
technologii można zniszczyć około 99% HFC 23, ale nie wszystko. To by doprowadziło do 
przeniesienia produkcji substancji zawierających fluor poza Europę, gdzie produkty uboczne 
nie musiałyby być kontrolowane, przez co emisje byłyby większe aniżeli w przypadku, gdy 
produkcja substancji zawierających fluor pozostałaby w Europie. Niszczenie powinno 
przebiegać zgodnie z najlepszymi, dostępnymi technologiami

Poprawka163
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Do dnia 1 stycznia 2016 r. państwa 
członkowskie ustanawiają obowiązkowe 
systemy odzysku fluorowanych gazów 
cieplarnianych zawartych w produktach
i urządzeniach nieobjętych zakresem 
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego1. W ramach takich 
systemów odzysku wymagane jest złożenie 
kaucji pieniężnej za fluorowane gazy 
cieplarniane wprowadzone do obrotu, 
która będzie zwracana proporcjonalnie do 
ilości fluorowanych gazów cieplarnianych 
dostarczonej do zatwierdzonej placówki
w celu poddania recyklingowi lub 
zniszczenia, chyba że już utworzono 
systemy odzysku o porównywalnej 
skuteczności.
__________________
1Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38.

Or. EN

Poprawka164
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed unieszkodliwieniem pojemnika 
zawierającego fluorowane gazy 
cieplarniane, osoba, która wykorzystywała 
pojemnik do celów transportu lub 
magazynowania, organizuje odzysk 
wszelkich pozostałości gazów w celu 
zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub 
zniszczenia.

3. Przed unieszkodliwieniem pojemnika 
zawierającego fluorowane gazy 
cieplarniane, operator, który sprawuje 
faktyczną władzę nad technicznym 
działaniem urządzenia, organizuje odzysk 
wszelkich pozostałości gazów w celu 
zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub 
zniszczenia.

Or. en

Poprawka165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
System odpowiedzialności producenta

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zostały wprowadzone systemy 
odpowiedzialności producenta za 
odzyskiwanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych i ich recykling, 
regenerację lub niszczenie. Systemy te, 
których celem jest objęcie fluorowanych 
gazów cieplarnianych w produktach
i urządzeniach nieobjętych dyrektywą 
2012/19/UE i w piankach przyjmuje się do 
[1 stycznia 2016 r.],
2. Wspomniane systemy 
odpowiedzialności producenta:
a) umożliwiają operatorom i osobom 
pozbywanie się odzyskanych 
fluorowanych gazów cieplarnianych,
w tym produktów i urządzeń 
zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane, w dostępnym punkcie 
odbioru w ich okolicy bez dodatkowych 
opłat;
b) nakładają na operatorów i inne osoby, 
które likwidują urządzenia, obowiązek 
pozbycia się odzyskanych fluorowanych 
gazów cieplarnianych w dostępnym 
punkcie odbioru.
3. Jeśli systemy spełniają kryteria 
wymienione w ust. 2. lub wykazują 
podobną skuteczność, państwa 
członkowskie mogą:
a)nałożyć na producentów i importerów 
obowiązek tworzenia takich systemów;
b) nałożyć na operatorów i inne osoby 
obowiązek uczestnictwa w takich 
systemach; lub
c) zachować istniejące systemy.
4. Komisja, w celu ochrony środowiska, 
opracowuje minimalne normy jakości 
odzyskiwania fluorowanych gazów z 
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produktów oraz urządzeń, które zostały 
zebrane. Normy te odzwierciedlają 
najnowszy stan wiedzy i są publikowane 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka166
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szkolenie i certyfikacja Certyfikacja

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny upewnić się, że poziom szkoleń i/lub doświadczenie ekspertów
i firm jest dostateczne, wydając im certyfikaty. Tworzenie planów szkolenia będzie zadaniem 
rynku, a nie państw członkowskich.

Poprawka167
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy szkoleń i certyfikacji dla 
następujących osób:

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy certyfikacji dla następujących 
osób:

Or. en

Poprawka 168
Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy szkoleń i certyfikacji dla 
następujących osób:

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy szkoleń i egzaminów dla 
następujących osób:

Or. pl

Poprawka169
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy szkoleń i certyfikacji dla 
następujących osób:

1. Państwa członkowskie ustanawiają
i utrzymują programy certyfikacji dla 
następujących osób:

Or. en

Poprawka170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy szkoleń i certyfikacji dla 
następujących osób:

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy certyfikacji, obejmujące 
procedury oceny, i upewniają się, że 
szkolenia są dostępne dla następujących 
osób:

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przygotowany przez Komisję ustanawia obowiązek szkoleń w celu zarówno otrzymania 
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certyfikatu, jak i zachowania go. Taki obowiązek jest niewspółmierny do sytuacji
i nieodpowiedni. Istotna jest wiedza, która może pochodzić zarówno ze szkoleń, jak
i z doświadczenia i z uzyskanego niedawno wykształcenia. Proponowana poprawka 
przywraca wnioskowi kształt zgodny z istniejącym rozporządzeniem dotyczącym fluorowanych 
gazów, które wprowadza wymóg przyznawania certyfikatów.

Nie ma również odwołań do osób pracujących z ruchomymi urządzeniami klimatyzacyjnymi. 
Sformułowanie dodane do art. 8 ust. 1 lit. d) rozwiązało tę kwestię.

Poprawka171
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
urządzenia wymienione w art. 3 ust. 1 
akapit trzeci;

a) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
urządzenia wymienione w art. 3 ust. 1 
akapit trzeci, w tym w sytuacji, kiedy 
urządzenia te zawierają gazy alternatywne
dla fluorowanych gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
urządzenia wymienione w art. 3 ust. 1 
akapit trzeci;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przygotowany przez Komisję ustanawia obowiązek szkoleń w celu zarówno otrzymania 
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certyfikatu, jak i zachowania go. Taki obowiązek jest niewspółmierny do sytuacji
i nieodpowiedni. Istotna jest wiedza, która może pochodzić zarówno ze szkoleń, jak i z 
doświadczenia i z uzyskanego niedawno wykształcenia. Proponowana poprawka przywraca
wnioskowi kształt zgodny z istniejącym rozporządzeniem dotyczącym fluorowanych gazów, 
które wprowadza wymóg przyznawania certyfikatów.

.

Poprawka173
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
rozdzielnice elektryczne, które zawierają 
SF6;

b) osób, które mają do czynienia z SF6
podczas instalacji, serwisowania, 
konserwacji lub likwidacji rozdzielnic 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
rozdzielnice elektryczne, które zawierają 
SF6;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przygotowany przez Komisję ustanawia obowiązek szkoleń w celu zarówno otrzymania 
certyfikatu, jak i zachowania go. Taki obowiązek jest niewspółmierny do sytuacji
i nieodpowiedni. Istotna jest wiedza, która może pochodzić zarówno ze szkoleń, jak
i z doświadczenia i z uzyskanego niedawno wykształcenia. Proponowana poprawka 
przywraca wnioskowi kształt zgodny z istniejącym rozporządzeniem dotyczącym fluorowanych 
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gazów, które wprowadza wymóg przyznawania certyfikatów.

Poprawka 175
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
rozdzielnice elektryczne, które zawierają 
SF6;

b) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
rozdzielnice elektryczne, które zawierają 
SF6 i wymagają odpowiedniego 
postępowania z SF6;

Or. de

Uzasadnienie

Muszą być zapewnione wysokie kwalifikacje montażystów, którzy naprawiają, lub pracują 
z urządzeniami zawierającymi SF6. Jednak rozdzielnice elektryczne, które zawierają SF6, 
nigdy nie są ogólnodostępne, za to zawsze są pod nadzorem operatora i są obsługiwane tylko 
przez przeszkolony personel. Dlatego też nie jest konieczne, aby wszyscy członkowie 
personelu posiadali certyfikat, a jedynie ci, którzy rzeczywiście mają do czynienia z SF6.

Poprawka 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
rozdzielnice elektryczne, które zawierają 
SF6;

b) osób, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
rozdzielnice elektryczne wysokiego 
napięcia, które zawierają SF6 w systemach 
niezamkniętych hermetycznie;

Or. fr

Uzasadnienie

Programy szkoleń i certyfikacji nie przedstawiają żadnej wartości dla osób obsługujących 
rozdzielnice elektryczne, które zawierają SF6, od momentu gdy zostają one hermetycznie 
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zamknięte. W rezultacie żarówki zawierające SF6 są napełniane w fabrykach, a następnie nie 
ma możliwości obróbki ani kontaktu z SF6.

Poprawka177
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 1– litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) osoby wykonujące zadania określone
w lit. a, b i c w odniesieniu do urządzeń
wykorzystujących czynniki chłodnicze 
będące alternatywą dla fluorowanych 
gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 1– litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) osoby, które instalują, serwisują, 
konserwują, naprawiają lub likwidują 
ruchome urządzenia klimatyzacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma również odwołań do osób pracujących z ruchomymi urządzeniami klimatyzacyjnymi. 
Sformułowanie dodane do art. 8 ust. 1 lit. d) rozwiązało tę kwestię.

Poprawka179
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy szkoleń określone w ust. 1 
obejmą co następuje:

2. Programy certyfikacji określone w ust. 1 
obejmą co następuje:

Or. en

Poprawka180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy szkoleń określone w ust. 1 
obejmą co następuje:

2. Programy certyfikacji i szkolenia
określone w ust. 1 obejmą co następuje:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do akapitu pierwszego jest konieczna, ponieważ wspiera ona zmiany wprowadzone
w poprawce 4 dotyczące obowiązkowych szkoleń. 

Poprawka 181
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy szkoleń, o których mowa
w ust. 1, obejmują:

2. Programy szkoleń i egzaminów, o 
których mowa w ust. 1, obejmują:

Or. pl

Poprawka182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) technologie mające na celu zastąpienie 
lub ograniczenie stosowania 
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz 
ich bezpieczną obsługę. 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie akapitu pierwszego lit. e) odzwierciedla pogląd, że nałożenie na personel 
obowiązku wzięcia udziału w szkoleniach na temat „alternatywnych technologii” nie byłoby 
ani szybkie, ani tanie. Istnieje wiele alternatyw i praca z ich wykorzystaniem jest często dużo 
bardziej skomplikowana niż z fluorowęglowodorami, co oznacza rozbudowane programy 
szkoleniowe, mimo iż wielu inżynierów może nigdy nie mieć okazji wykorzystania 
alternatywnych technologii w praktyce. Takie rozszerzenie zakresu rozporządzenia uważa się 
za nieodpowiednie i niewykonalne.


