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Pozmeňujúci návrh 56
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 192 
ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 192 
ods. 1 a článok 114,

Or. de

Odôvodnenie

Dvojitý právny základ v súčasnosti platného nariadenia (ES) č. 842/2006 (ochrana životného 
prostredia a jednotný voľný trh) by mal zostať nezmenený, aby sa umožnil voľný pohyb tovaru 
v rámci vnútorného trhu podľa harmonizovaných predpisov EÚ. 

Pozmeňujúci návrh 57
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V záujme splnenia tohto cieľa Európska 
komisia navrhla v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo nákladovo 
efektívny spôsob dosiahnutia potrebného 
celkového zníženia emisií v Únii do roku 
2050. V tomto pláne sú stanovené 
príspevky odvetví potrebné v šiestich 
oblastiach. Emisie iných látok ako CO2
(vrátane fluórovaných skleníkových 
plynov, ale bez emisií iných ako CO2
z poľnohospodárstva) by sa mali do roku 
2030 znížiť o 72 % až 73 % a do roku 2050 
o 70 % až 78 % v porovnaní s úrovňami 
v roku 1990. Ak sa za referenčný rok 
považuje rok 2005, je do roku 2030 
potrebné 60 % až 61 % zníženie emisií 
iných ako CO2 bez emisií 

(2) V záujme splnenia tohto cieľa Európska 
komisia navrhla v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo nákladovo 
efektívny spôsob dosiahnutia potrebného 
celkového zníženia emisií v Únii do roku 
2050. V tomto pláne sú stanovené 
príspevky odvetví potrebné v šiestich 
oblastiach. Emisie iných látok ako CO2
(vrátane fluórovaných skleníkových 
plynov, ale bez emisií iných ako CO2
z poľnohospodárstva) by sa mali do roku 
2030 znížiť o 72 % až 73 % a do roku 2050 
o 70 % až 78 % v porovnaní s úrovňami 
v roku 1990. V Únii predstavovali emisie 
fluórovaných uhľovodíkov v roku 1990 
27,8 miliónov ton (Mt) ekvivalentu CO2
a v roku 2010 sa zvýšili na 8,4 Mt 
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z poľnohospodárstva. Objem emisií 
fluórovaných skleníkových plynov sa 
v roku 2005 odhadoval na 90 miliónov ton 
ekvivalentu CO2. 60 % zníženie znamená, 
že do roku 2030 by sa emisie museli znížiť 
približne na 35 miliónov ton (Mt) 
ekvivalentu CO2. Keďže v prípade 
úplného uplatňovania platných právnych 
predpisov sa objem emisií v roku 2030 
odhaduje na 104 miliónov ton ekvivalentu 
CO2, je potrebné ďalšie zníženie 
o približne 70 miliónov ton ekvivalentu 
CO2.

ekvivalentu CO2; emisie plnofluórovaných 
uhľovodíkov predstavovali 20,4 Mt 
ekvivalentu CO2 a do roku 2010 sa znížili 
na 3,3 Mt ekvivalentu CO2; a emisie 
fluoridu sírového predstavovali 10,9 Mt 
ekvivalentu CO2 a v roku 2010 sa znížili 
na 6,5 Mt ekvivalentu CO2. Zatiaľ čo 
znižovanie emisií plnofluórovaných 
uhľovodíkov a fluoridu sírového musí 
pokračovať, fluórované uhľovodíky si 
vyžadujú výrazné a rýchle kroky na 
zvrátenie súčasného trendu a následné 
dosiahnutie zníženia ich emisií 
v porovnaní s rokom 1990 do roku 2030 
o 72 až 73 %, teda na 7,7 Mt ekvivalentu 
CO2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Domnieva sa, že v záujme zachovania 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu a zabránenia presunu 
spoločností do tretích krajín by sa 
dlhodobé ciele EÚ v oblasti znižovania 
emisií fluórovaných plynov mali 
uplatňovať po schválení medzinárodnej 
dohody o znížení emisií fluórovaných 
uhľovodíkov v rámci dohovoru UNFCCC 
alebo Montrealského protokolu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Pilar Ayuso
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Zvýšená miera využívania 
fluórovaných skleníkových plynov slúžila 
cieľu nahradiť iné látky ničiace ozónovú 
vrstvu. V súčasnosti predstavujú len 2 % 
celkových emisií skleníkových plynov
v EÚ. Používajú sa najmä v regiónoch EÚ 
s teplejšími klimatickými podmienkami. 
Ak sa ciele neurčia vyváženým spôsobom, 
spoločnosti v niektorých členských štátoch 
budú musieť znášať väčšiu záťaž než v 
iných.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zo správy Komisie o používaní, 
účinkoch a adekvátnosti nariadenia (ES) 
č. 842/2006 vyplýva, že pomocou 
súčasných opatrení na obmedzovanie sa 
môžu v prípade ich úplného uplatňovania 
znížiť emisie fluórovaných skleníkových 
plynov. Dané opatrenia by sa preto mali 
zachovať a sprehľadniť na základe 
skúseností získaných pri ich realizácii. 
Určité opatrenia by sa mali okrem toho 
rozšíriť aj na iné zariadenia, v ktorých sa 
používajú významné množstvá 
fluórovaných skleníkových plynov, ako sú 
napríklad chladiarenské nákladné autá 
a prípojné vozidlá. Povinnosť zriadiť a 
viesť záznamy o zariadeniach 
obsahujúcich takéto plyny by sa mala 
vzťahovať aj na elektrické rozvádzače.

(3) Zo správy Komisie o používaní, 
účinkoch a adekvátnosti nariadenia (ES) 
č. 842/2006 vyplýva, že súčasné 
ustanovenia nariadenia by v prípade ich 
úplného uplatňovania mohli spolu so 
smernicou 2006/40/ES o emisiách z 
klimatizačných systémov v motorových 
vozidlách (tzv. smernica MAC) do roku 
2050 stabilizovať emisie fluórovaných 
skleníkových plynov EÚ-27 na súčasnej 
úrovni. Dané opatrenia by sa preto mali 
zachovať a sprehľadniť na základe 
skúseností získaných pri ich realizácii. 
V záujme zníženia emisií do roku 2050 
o 80 až 95 % je však nutné prijať nové 
nákladovo efektívne opatrenia. Pokiaľ ide 
o obmedzovanie a zhodnocovanie emisií,
medzi prípadnými možnosťami v oblasti 
ďalšieho zníženia emisií skleníkových 
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plynov sa uvažuje o rozšírení rozsahu 
pôsobnosti nariadenia na chladiace 
systémy automobilov, napríklad 
nákladných vozidiel a prípojných vozidiel.

Or. fr

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je spresniť závery správy o uplatňovaní nariadenia (ES) 
č. 842/2006.

Pozmeňujúci návrh 61
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zo správy Komisie o používaní, 
účinkoch a adekvátnosti nariadenia (ES) 
č. 842/2006 vyplýva, že pomocou 
súčasných opatrení na obmedzovanie sa 
môžu v prípade ich úplného uplatňovania 
znížiť emisie fluórovaných skleníkových 
plynov. Dané opatrenia by sa preto mali 
zachovať a sprehľadniť na základe 
skúseností získaných pri ich realizácii. 
Určité opatrenia by sa mali okrem toho 
rozšíriť aj na iné zariadenia, v ktorých sa 
používajú významné množstvá 
fluórovaných skleníkových plynov, ako sú 
napríklad chladiarenské nákladné autá 
a prípojné vozidlá. Povinnosť zriadiť a 
viesť záznamy o zariadeniach obsahujúcich 
takéto plyny by sa mala vzťahovať aj na 
elektrické rozvádzače.

(3) Zo správy Komisie o používaní, 
účinkoch a adekvátnosti nariadenia (ES) 
č. 842/2006 vyplýva, že pomocou 
súčasných opatrení na obmedzovanie sa 
môžu v prípade ich úplného uplatňovania 
znížiť emisie fluórovaných skleníkových 
plynov. Dané opatrenia by sa preto mali 
zachovať a sprehľadniť na základe 
skúseností získaných pri ich realizácii, 
a mali by sa doplniť požiadavkami na 
systémy zhodnocovania a rozsiahlym 
využívaním zhodnotených 
a recyklovaných skleníkových plynov 
spolu so zavedenými zákazmi. Určité 
opatrenia by sa mali okrem toho rozšíriť aj 
na iné zariadenia, v ktorých sa používajú 
významné množstvá fluórovaných 
skleníkových plynov, ako sú napríklad 
chladiarenské nákladné autá a prípojné 
vozidlá. Povinnosť zriadiť a viesť záznamy 
o zariadeniach obsahujúcich takéto plyny 
by sa mala vzťahovať aj na elektrické 
rozvádzače.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zo správy Komisie o používaní, 
účinkoch a adekvátnosti nariadenia (ES) 
č. 842/2006 vyplýva, že pomocou 
súčasných opatrení na obmedzovanie sa 
môžu v prípade ich úplného uplatňovania 
znížiť emisie fluórovaných skleníkových 
plynov. Dané opatrenia by sa preto mali 
zachovať a sprehľadniť na základe 
skúseností získaných pri ich realizácii. 
Určité opatrenia by sa mali okrem toho 
rozšíriť aj na iné zariadenia, v ktorých sa 
používajú významné množstvá 
fluórovaných skleníkových plynov, ako sú 
napríklad chladiarenské nákladné autá 
a prípojné vozidlá. Povinnosť zriadiť a 
viesť záznamy o zariadeniach obsahujúcich 
takéto plyny by sa mala vzťahovať aj na 
elektrické rozvádzače.

(3) Zo správy Komisie o používaní, 
účinkoch a adekvátnosti nariadenia (ES) 
č. 842/2006 vyplýva, že pomocou 
súčasných opatrení na obmedzovanie sa 
môžu v prípade ich úplného uplatňovania 
znížiť emisie fluórovaných skleníkových 
plynov. Dané opatrenia by sa preto mali 
zachovať a sprehľadniť na základe 
skúseností získaných pri ich realizácii, 
a doplniť dodatočnými opatreniami. 
Určité opatrenia by sa mali okrem toho 
rozšíriť aj na iné zariadenia, v ktorých sa 
používajú významné množstvá 
fluórovaných skleníkových plynov, ako sú 
napríklad chladiarenské nákladné autá 
a prípojné vozidlá. Povinnosť zriadiť a 
viesť záznamy o zariadeniach obsahujúcich 
takéto plyny by sa mala vzťahovať aj na 
elektrické rozvádzače.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Zo správy Komisie vyplýva aj to, že pre 
zníženie emisií fluórovaných skleníkových 
plynov v Únii možno urobiť viac, najmä ak 
sa takéto plyny nebudú používať v 
prípadoch, keď existujú bezpečné a 
energeticky efektívne alternatívne 

(4) Zo správy Komisie vyplýva aj to, že pre 
zníženie emisií fluórovaných skleníkových 
plynov v Únii možno urobiť viac, najmä ak 
sa takéto plyny nebudú používať v 
prípadoch, keď existujú bezpečné a 
energeticky efektívne alternatívne 
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technológie si žiadnym alebo menším 
vplyvom na klímu. Znížiť do roku 2030 
emisie až o dve tretiny v porovnaním
s rokom 2010 je nákladovo efektívne, 
pretože v mnohých odvetviach sú 
k dispozícii osvedčené a otestované 
alternatívy.

technológie si žiadnym alebo menším 
vplyvom na klímu. So zreteľom na 
dostupnosť overených a vyskúšaných 
náhrad v mnohých odvetviach možno do 
roku 2030 dosiahnuť efektívnym 
spôsobom a s primeranými nákladmi 
zníženie emisií až o dve tretiny 
v porovnaní s rokom 2010.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh predložený v záujme jednoznačnosti.

Pozmeňujúci návrh 64
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení o komplexnom prístupe 
k antropogénnym emisiám látok iných 
ako CO2, ktoré prispievajú k zmene klímy
(B7-0474/2011), uvítal záväzok Európskej 
únie podporovať opatrenia v súvislosti s 
HFC vyplývajúce z Montrealského 
protokolu ako najlepší príklad netrhového 
prístupu k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Európsky parlament vo svojom 
uznesení B7-0474/2011 naliehavo 
požadoval preskúmanie možností 
presadenia okamžitého znižovania emisií 
na medzinárodnej úrovni prostredníctvom 
Montrealského protokolu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Na zaistenie sledovania pokroku 
dosahovaného pri plnení cieľov v oblasti 
znižovania emisií fluórovaných 
skleníkových plynov je vhodné zaistiť 
komplexné získavanie údajov. Povinnosť 
zriadiť a viesť záznamy o zariadeniach 
obsahujúcich takéto plyny by sa preto 
mala vzťahovať aj na elektrické 
rozvádzače a iné zariadenia podliehajúce 
tomuto nariadeniu.

Or. fr

Odôvodnenie

Je vhodnejšie uviesť potrebu uchovávania záznamov v osobitnom odôvodnení.

Pozmeňujúci návrh 67
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pokiaľ existujú vhodné alternatívy, 
súčasný zákaz používania fluoridu 
sírového pri tlakovom odlievaní horčíka 
a recyklovania zliatin tlakového odlievania 
horčíka by sa mal rozšíriť na zariadenia, 
v ktorých sa používa menej ako 850 kg 
ročne. Podobne by sa malo po uplynutí 
primeraného prechodného obdobia zakázať 
používanie chladiacich látok s veľmi 
vysokým potenciálom globálneho 
otepľovania (GWP) na vykonávanie 
servisu alebo údržby chladiarenských 
zariadení s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcej minimálne 5 tonám CO2.

(7) Pokiaľ existujú vhodné alternatívy, 
súčasný zákaz používania fluoridu 
sírového pri tlakovom odlievaní horčíka 
a recyklovania zliatin tlakového odlievania 
horčíka by sa mal rozšíriť na zariadenia, 
v ktorých sa používa menej ako 850 kg 
ročne. Podobne by sa malo po uplynutí 
primeraného prechodného obdobia zakázať 
používanie chladiacich látok s potenciálom 
globálneho otepľovania (GWP) vyšším než 
2500 na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiarenských zariadení s objemom 
chladiacej zmesi zodpovedajúcim
minimálne 50 tonám CO2.

Or. fr

Odôvodnenie

Zákaz vykonávania servisu alebo údržby zariadení s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcim 5 tonám by mohol uvaliť nadmerné bremeno na odvetvie dopravy, najmä na 
malé a stredné podniky, ktoré by, podľa používaného alternatívneho plynu, museli nahradiť 
alebo prispôsobiť svoje súčasné zariadenia. Zmena chladiaceho plynu by sa mohla dotknúť aj 
energetickej výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh 68
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, pokiaľ k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, len ak k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 
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plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia alebo
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne 
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, alebo 
v prípade ktorých je používanie 
relevantných alternatív nemožné na 
základe platných bezpečnostných noriem.

plynov by Komisia mala byť oprávnená 
vylúčiť určité kategórie výrobkov alebo 
zariadení, v prípade ktorých dočasne nie sú 
z technických alebo hospodárskych príčin 
dostupné alternatívne látky v rámci 
stanoveného limitu GWP, vrátane dodávok 
alternatívnych látok na trh, ktoré nestačia 
plniť dopyt, alebo v prípade ktorých je 
používanie relevantných alternatív 
nemožné na základe platných 
bezpečnostných noriem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Matthias Groote

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, pokiaľ k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 
plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia alebo 
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne 
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, alebo 
v prípade ktorých je používanie 
relevantných alternatív nemožné na 
základe platných bezpečnostných noriem.

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení, pien, aerosólov a zariadení 
protipožiarnej ochrany využívajúcich určité 
fluórované skleníkové plyny, pokiaľ k 
týmto látkam existujú vhodné alternatívy. 
S ohľadom na budúci technický vývoj a 
dostupnosť nákladovo efektívnych 
alternatív k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov by Komisia mala byť 
oprávnená zaradiť ďalšie výrobky 
a zariadenia alebo vylúčiť (aj dočasne) 
určité kategórie výrobkov alebo zariadení, 
v prípade ktorých nie sú z technických 
alebo hospodárskych príčin dostupné 
alternatívne látky v rámci stanoveného 
limitu GWP, vrátane dodávok 
alternatívnych látok na trh, ktoré nestačia 
plniť dopyt, alebo v prípade ktorých je 
používanie relevantných alternatív 
nemožné na základe platných 



PE508.030v01-00 12/69 AM\931431SK.doc

SK

bezpečnostných noriem.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 70
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, pokiaľ k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 
plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia alebo
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne 
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, alebo 
v prípade ktorých je používanie 
relevantných alternatív nemožné na 
základe platných bezpečnostných noriem.

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, pokiaľ k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 
plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia. 
Komisia by takisto mala byť oprávnená
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých už nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne 
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, alebo preto, 
lebo nové vedecké alebo technické 
poznatky o bezpečnosti alternatívnych 
látok vylučujú ich použitie na základe 
zásady predbežnej opatrnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité zaručiť právnu istotu a nevytvoriť situáciu príliš častých zmien. Zariadenia alebo 
výrobky by mali patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia len v prípade, ak sú na trhu 
k dispozícii alternatívy. Zariadenia alebo výrobky by sa mali vylučovať len v prípade 
problému s dodávkami, alebo ak nové vedecké poznatky odhalili bezpečnostné problémy.
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Pozmeňujúci návrh 71
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, pokiaľ k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 
plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia alebo 
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, alebo 
v prípade ktorých je používanie 
relevantných alternatív nemožné na 
základe platných bezpečnostných noriem.

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, pokiaľ k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 
plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia alebo 
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne 
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, a to so 
zreteľom na úroveň spotreby energie vo 
vzťahu k tým súčasným, alebo v prípade 
ktorých je používanie relevantných 
alternatív nemožné na základe platných 
bezpečnostných noriem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa (8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
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mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, pokiaľ k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 
plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia alebo 
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne 
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, alebo 
v prípade ktorých je používanie 
relevantných alternatív nemožné na 
základe platných bezpečnostných noriem.

mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení, pien, aerosólov a zariadení 
protipožiarnej ochrany využívajúcich určité 
fluórované skleníkové plyny, pokiaľ k 
týmto látkam existujú vhodné alternatívy, 
s cieľom vyslať jasné trhové signály 
zamerané na investovanie do výrobných 
zariadení a dosiahnutie úspor z rozsahu 
pri súčasnej podpore inovácie. S ohľadom 
na budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 
plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia alebo 
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne 
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, alebo 
v prípade ktorých je používanie 
relevantných alternatív nemožné na 
základe platných bezpečnostných noriem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení a zariadení protipožiarnej 
ochrany využívajúcich určité fluórované 
skleníkové plyny, pokiaľ k týmto látkam 
existujú vhodné alternatívy. S ohľadom na 
budúci technický vývoj a dostupnosť 
nákladovo efektívnych alternatív k 
používaniu fluórovaných skleníkových 

(8) Ďalšie zákazy uvádzania na trh by sa 
mali zaviesť v prípade nových 
chladiarenských zariadení, klimatizačných 
zariadení, pien, aerosólov a zariadení 
protipožiarnej ochrany využívajúcich určité 
fluórované skleníkové plyny, pokiaľ k 
týmto látkam existujú vhodné alternatívy, 
s cieľom vyslať jasné trhové signály 
zamerané na investovanie do výrobných 
zariadení a dosiahnutie úspor z rozsahu 
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plynov by Komisia mala byť oprávnená 
zaradiť ďalšie výrobky a zariadenia alebo 
vylúčiť (aj dočasne) určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých nie sú z technických alebo 
hospodárskych príčin dostupné alternatívne 
látky v rámci stanoveného limitu GWP, 
vrátane dodávok alternatívnych látok na 
trh, ktoré nestačia plniť dopyt, alebo 
v prípade ktorých je používanie 
relevantných alternatív nemožné na 
základe platných bezpečnostných noriem.

pri súčasnej podpore inovácie. S ohľadom 
na dnešnú dostupnosť alternatívnych 
technológií a budúci technický vývoj a 
dostupnosť nákladovo efektívnych 
alternatív k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov by Komisia mala byť 
oprávnená zaradiť ďalšie výrobky 
a zariadenia alebo vylúčiť (aj dočasne) 
určité kategórie výrobkov alebo zariadení, 
v prípade ktorých nie sú z technických 
alebo hospodárskych príčin dostupné 
alternatívne látky v rámci stanoveného 
limitu GWP, vrátane dodávok 
alternatívnych látok na trh, ktoré nestačia 
plniť dopyt, alebo v prípade ktorých je 
používanie relevantných alternatív 
nemožné na základe platných 
bezpečnostných noriem.

Or. en

Odôvodnenie

Zmenená tak, aby to bolo v súlade so zavedením zákazov v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh 74
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) K prijatiu takýchto zákazov by sa malo 
pristúpiť len vtedy, ak povedú k zníženiu 
celkových emisií skleníkových plynov, 
najmä z únikov akýchkoľvek fluórovaných 
skleníkových plynov a z emisií CO2
spôsobených ich spotrebou energie. 
Zariadenia obsahujúce fluórované 
skleníkové plyny by sa teda mali povoliť 
v prípadoch, keď sú ich celkové emisie 
skleníkových plynov nižšie ako emisie, 
ktoré by vznikli v prípade ekvivalentného 
zariadenia bez fluórovaných skleníkových 
plynov, ktoré má maximálnu povolenú 

(9) K prijatiu takýchto zákazov by sa malo 
pristúpiť len vtedy, ak povedú 
k výraznému zníženiu celkových emisií 
skleníkových plynov, najmä z únikov 
akýchkoľvek fluórovaných skleníkových 
plynov a z emisií CO2 spôsobených ich 
spotrebou energie. Zariadenia obsahujúce 
fluórované skleníkové plyny by sa teda 
mali povoliť v prípadoch, keď sú ich 
celkové emisie skleníkových plynov nižšie 
ako emisie, ktoré by vznikli v prípade 
ekvivalentného zariadenia bez 
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré 
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spotrebu energie stanovenú v relevantných 
vykonávacích opatreniach prijatých podľa 
smernice 2009/125/ES (ekodizajn).

má maximálnu povolenú spotrebu energie 
stanovenú v relevantných vykonávacích 
opatreniach prijatých podľa smernice 
2009/125/ES (ekodizajn).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Giancarlo Scottà

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) K prijatiu takýchto zákazov by sa malo 
pristúpiť len vtedy, ak povedú k zníženiu 
celkových emisií skleníkových plynov, 
najmä z únikov akýchkoľvek fluórovaných 
skleníkových plynov a z emisií CO2
spôsobených ich spotrebou energie. 
Zariadenia obsahujúce fluórované 
skleníkové plyny by sa teda mali povoliť 
v prípadoch, keď sú ich celkové emisie 
skleníkových plynov nižšie ako emisie, 
ktoré by vznikli v prípade ekvivalentného 
zariadenia bez fluórovaných skleníkových 
plynov, ktoré má maximálnu povolenú 
spotrebu energie stanovenú v relevantných 
vykonávacích opatreniach prijatých podľa 
smernice 2009/125/ES (ekodizajn).

(9) K prijatiu takýchto zákazov by sa malo 
pristúpiť len vtedy, ak povedú k zníženiu 
celkových emisií skleníkových plynov, 
najmä z únikov akýchkoľvek fluórovaných 
skleníkových plynov a z emisií CO2
spôsobených ich spotrebou energie. 
Zariadenia obsahujúce fluórované 
skleníkové plyny by sa teda mali povoliť 
a presadzovať v prípadoch, keď sú ich 
celkové emisie skleníkových plynov nižšie 
ako emisie, ktoré by vznikli v prípade 
ekvivalentného zariadenia bez 
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré 
má maximálnu povolenú spotrebu energie 
stanovenú v relevantných vykonávacích 
opatreniach prijatých podľa smernice 
2009/125/ES (ekodizajn).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 76
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) K prijatiu takýchto zákazov by sa malo (9) K prijatiu takýchto zákazov by sa malo 
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pristúpiť len vtedy, ak povedú k zníženiu 
celkových emisií skleníkových plynov, 
najmä z únikov akýchkoľvek fluórovaných 
skleníkových plynov a z emisií CO2
spôsobených ich spotrebou energie. 
Zariadenia obsahujúce fluórované 
skleníkové plyny by sa teda mali povoliť 
v prípadoch, keď sú ich celkové emisie 
skleníkových plynov nižšie ako emisie, 
ktoré by vznikli v prípade ekvivalentného 
zariadenia bez fluórovaných skleníkových 
plynov, ktoré má maximálnu povolenú 
spotrebu energie stanovenú 
v relevantných vykonávacích opatreniach 
prijatých podľa smernice 2009/125/ES 
(ekodizajn).

pristúpiť len vtedy, ak povedú k zníženiu 
celkových emisií skleníkových plynov, 
najmä z únikov akýchkoľvek fluórovaných 
skleníkových plynov a z emisií CO2
spôsobených ich spotrebou energie 
a výrobným procesom. Zariadenia 
obsahujúce fluórované skleníkové plyny by 
sa teda mali povoliť v prípadoch, keď sú 
ich celkové emisie skleníkových plynov za 
celý životný cyklus, vrátane emisií 
z vedľajších produktov počas výroby 
fluórovaných skleníkových plynov nižšie 
ako emisie, ktoré by vznikli v prípade 
ekvivalentného zariadenia bez 
fluórovaných skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Postupné obmedzovanie uvádzania 
fluórovaných uhľovodíkov na trh sa určilo 
ako najúčinnejší, nákladovo najefektívnejší 
spôsob dlhodobého zníženia emisií týchto 
látok.

(11) Postupné obmedzovanie uvádzania
fluórovaných uhľovodíkov na trh v EÚ sa 
určilo ako najúčinnejší, nákladovo 
najefektívnejší spôsob dlhodobého zníženia 
emisií týchto látok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Postupné obmedzovanie uvádzania (11) Postupné obmedzovanie uvádzania 
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fluórovaných uhľovodíkov na trh sa určilo 
ako najúčinnejší, nákladovo najefektívnejší 
spôsob dlhodobého zníženia emisií týchto 
látok.

fluórovaných uhľovodíkov na trh sa určilo 
ako najúčinnejší, nákladovo najefektívnejší 
spôsob dlhodobého zníženia emisií týchto 
látok. Tento prístup sa podporí ďalšími 
zákazmi uvádzania zariadení založených 
na fluórovaných uhľovodíkoch, 
opatreniami v oblasti obmedzovania 
emisií a požiadavkami na ich 
zhodnocovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by na realizáciu postupného 
obmedzovania uvádzania fluórovaných 
uhľovodíkov na trh mala jednotlivým 
výrobcom a dovozcom prideliť kvóty na 
ich uvádzanie na trh, aby sa zabezpečilo 
dodržanie celkového kvantitatívneho limitu 
na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na 
trh v Únii.

(12) Komisia by na realizáciu postupného 
obmedzovania uvádzania fluórovaných 
uhľovodíkov na trh v EÚ mala jednotlivým 
výrobcom a dovozcom prideliť kvóty na 
ich uvádzanie na trh, aby sa zabezpečilo 
dodržanie celkového kvantitatívneho limitu 
na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na 
trh v Únii. Postupné obmedzovanie sa 
netýka fluórovaných uhľovodíkov 
používaných na osobitné účely, ak 
z technických, hospodárskych alebo 
bezpečnostných dôvodov nie sú 
k dispozícii alternatívne látky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pridelenie kvót jednotlivým 
spoločnostiam by malo vychádzať 
z množstva fluórovaných uhľovodíkov, 
ktoré vyrobili alebo doviezli počas 
referenčného obdobia 2008 až 2011. Na to, 
aby neboli vylúčení malí prevádzkovatelia, 
by sa však malo päť percent celkového 
kvantitatívneho limitu vyhradiť pre 
dovozcov a výrobcov, ktorí v referenčnom 
období doviezli alebo vyrobili menej ako 
1 tonu fluórovaných skleníkových plynov.

(13) Pridelenie kvót jednotlivým 
spoločnostiam by malo vychádzať 
z množstva fluórovaných uhľovodíkov, 
ktoré vyrobili alebo doviezli počas 
referenčného obdobia 2009 až 2012. Na to, 
aby neboli vylúčení malí prevádzkovatelia, 
by sa však malo päť percent celkového 
kvantitatívneho limitu vyhradiť pre 
dovozcov a výrobcov, ktorí v referenčnom 
období doviezli alebo vyrobili menej ako 
1 tonu fluórovaných skleníkových plynov.
Kvóty by sa mali prideľovať za poplatok, 
ktorý by mala vyberať Komisia a mal by 
sa používať na účel popísaný v článku 
14a (nový).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Komisia by mala priebežne 
monitorovať účinky obmedzovania 
uvádzania fluórovaných uhľovodíkov na 
trh vrátane jeho účinkov na dodávky 
zariadení, v prípade ktorých by použitie 
fluórovaných uhľovodíkov viedlo k nižším 
emisiám za celý životný cyklus ako 
v prípade použitia alternatívnych 
technológii. Monitorovaním by sa malo 
zabezpečiť aj skoré odhalenie zdravotných 
alebo bezpečnostných rizík v dôsledku 
negatívnych účinkov na dostupnosť liekov. 
Do roku 2030 by sa malo vykonať 
komplexné preskúmanie, aby bol čas 
prispôsobiť ustanovenia tohto nariadenia 
na základe ich vykonávania a nového 
vývoja a aby sa v prípade potreby prijali 

(18) Komisia by mala priebežne 
monitorovať účinky obmedzovania 
uvádzania fluórovaných uhľovodíkov na 
trh vrátane jeho účinkov na dodávky 
zariadení, v prípade ktorých by použitie 
fluórovaných uhľovodíkov viedlo k nižším 
emisiám za celý životný cyklus ako 
v prípade použitia alternatívnych 
technológii. Monitorovaním by sa malo 
zabezpečiť aj skoré odhalenie zdravotných 
alebo bezpečnostných rizík v dôsledku 
negatívnych účinkov na dostupnosť liekov. 
Po prvých piatich rokoch vykonávania by 
sa malo vykonať komplexné preskúmanie, 
aby bol čas prispôsobiť ustanovenia tohto 
nariadenia na základe ich vykonávania 
a nového vývoja a aby sa v prípade potreby 
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ďalšie opatrenia na zníženie. prijali ďalšie opatrenia na zníženie. Toto 
preskúmanie sa obnovuje každých päť 
rokov.

Or. fr

Odôvodnenie

Na zaistenie optimálneho vykonávania nariadenia a zabezpečenie jeho vhodných úprav by sa 
malo každých päť rokov uskutočniť komplexné preskúmanie.

Pozmeňujúci návrh 82
Martin Callanan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Komisia by mala priebežne 
monitorovať účinky obmedzovania 
uvádzania fluórovaných uhľovodíkov na 
trh vrátane jeho účinkov na dodávky 
zariadení, v prípade ktorých by použitie 
fluórovaných uhľovodíkov viedlo k nižším 
emisiám za celý životný cyklus ako 
v prípade použitia alternatívnych 
technológii. Monitorovaním by sa malo 
zabezpečiť aj skoré odhalenie zdravotných 
alebo bezpečnostných rizík v dôsledku 
negatívnych účinkov na dostupnosť liekov. 
Do roku 2030 by sa malo vykonať 
komplexné preskúmanie, aby bol čas 
prispôsobiť ustanovenia tohto nariadenia
na základe ich vykonávania a nového 
vývoja a aby sa v prípade potreby prijali 
ďalšie opatrenia na zníženie.

(18) Komisia by mala priebežne 
monitorovať účinky obmedzovania 
uvádzania fluórovaných uhľovodíkov na 
trh vrátane jeho účinkov na dodávky 
zariadení, v prípade ktorých by použitie 
fluórovaných uhľovodíkov viedlo k nižším 
emisiám za celý životný cyklus ako 
v prípade použitia alternatívnych 
technológii. Monitorovaním by sa malo 
zabezpečiť aj skoré odhalenie zdravotných 
alebo bezpečnostných rizík v dôsledku 
negatívnych účinkov na dostupnosť liekov. 
Do roku 2030 by sa malo vykonať 
komplexné preskúmanie, aby bol čas 
prispôsobiť ustanovenia tohto nariadenia 
na základe ich vykonávania a nového 
vývoja a aby sa v prípade potreby prijali 
ďalšie opatrenia na zníženie. Toto 
nariadenie sa neuplatňuje na 
zdravotnícke aplikácie, ktoré sú kriticky 
dôležité, ak neexistuje vhodná alternatíva 
alebo ak takéto alternatívy nemožno 
použiť z technických, hospodárskych 
alebo bezpečnostných dôvodov.

Or. en
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Odôvodnenie

Kriticky dôležité používanie zdravotníckych aplikácií obsahujúcich fluórované skleníkové 
plyny treba zachovať tam, kde nie sú dostupné žiadne vhodné alternatívy, aby sa zaručilo 
bezpečné a účinné poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 83
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zohľadnenia 
technologického pokroku a vývoja trhov, 
ktorých sa toto nariadenie týka, a v záujme 
zabezpečenia dodržiavania 
medzinárodných dohôd, by sa na Komisiu 
mala delegovať právomoc prijímať akty 
podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie v týchto oblastiach: 
stanovenie požiadaviek na bežné kontroly 
únikov, rozšírenie zoznamu zariadení, na 
ktoré musia povinne zhodnocovať 
fluórované skleníkové plyny; stanovenie 
minimálnych požiadaviek a podmienok na 
vzájomné uznávanie programov odbornej 
prípravy osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
údržbu, opravu a vyradenie zariadení 
a ktoré kontrolujú úniky a zhodnocujú 
fluórované skleníkové plyny, a na 
vydávanie osvedčení osobám 
a spoločnostiam, ktoré vykonávajú tieto 
úlohy; zmena a doplnenie požiadaviek na 
označovanie; zákaz uvádzať na trh ďalšie 
výrobky a zariadenia obsahujúcich alebo 
využívajúcich skleníkové plyny; zmena 
maximálnych množstiev fluórovaných 
uhľovodíkov, ktoré sa môžu uviesť na trh, 
a oslobodenie dodávok fluórovaných 
uhľovodíkov pre určité kritické použitia od 
požiadaviek kvót zo zdravotných a 
bezpečnostných dôvodov; stanovenie 
predpisov na prepočet referenčných hodnôt 
pre uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov 

(20) V záujme zohľadnenia 
technologického pokroku a vývoja trhov, 
ktorých sa toto nariadenie týka, a v záujme 
zabezpečenia dodržiavania 
medzinárodných dohôd, by sa na Komisiu 
mala delegovať právomoc prijímať akty 
podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie v týchto oblastiach: 
stanovenie požiadaviek na bežné kontroly 
únikov; rozšírenie zoznamu zariadení, na 
ktoré musia povinne zhodnocovať 
fluórované skleníkové plyny; stanovenie 
minimálnych požiadaviek a podmienok na 
vzájomné uznávanie programov odbornej 
prípravy osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
údržbu, opravu a vyradenie zariadení 
a ktoré kontrolujú úniky a zhodnocujú 
fluórované skleníkové plyny, a na 
vydávanie osvedčení osobám 
a spoločnostiam, ktoré vykonávajú tieto 
úlohy; zmena a doplnenie požiadaviek na 
označovanie; zmena maximálnych 
množstiev fluórovaných uhľovodíkov, 
ktoré sa môžu uviesť na trh, a oslobodenie 
dodávok fluórovaných uhľovodíkov pre 
určité kritické použitia od požiadaviek kvót 
zo zdravotných a bezpečnostných 
dôvodov; stanovenie predpisov na prepočet 
referenčných hodnôt pre uvádzanie 
fluórovaných uhľovodíkov na trh 
jednotlivými podnikmi a zmena alebo 
doplnenie mechanizmu prideľovania kvót; 
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na trh jednotlivými podnikmi a zmena 
alebo doplnenie mechanizmu prideľovania 
kvót; preskúmanie prahových hodnôt pre 
požiadavky nahlasovania; stanovenie 
požiadaviek pre systémy nahlasovania 
emisií fluórovaných skleníkových plynov 
a pre používanie údajov o emisiách 
zhromaždených členskými štátmi; 
zaradenie ďalších látok s významným 
potenciálom globálneho otepľovania do 
zoznamov látok, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, a aktualizácia zoznamov na 
základe nových vedeckých poznatkov, 
najmä potenciálu globálneho otepľovania 
látok uvedených v prílohách k tomuto 
nariadeniu.

preskúmanie prahových hodnôt pre 
požiadavky nahlasovania; stanovenie 
požiadaviek pre systémy nahlasovania 
emisií fluórovaných skleníkových plynov 
a pre používanie údajov o emisiách 
zhromaždených členskými štátmi; 
zaradenie ďalších látok s významným 
potenciálom globálneho otepľovania do 
zoznamov látok, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, a aktualizácia zoznamov na 
základe nových vedeckých poznatkov, 
najmä potenciálu globálneho otepľovania 
látok uvedených v prílohách k tomuto 
nariadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zohľadnenia 
technologického pokroku a vývoja trhov, 
ktorých sa toto nariadenie týka, a v záujme 
zabezpečenia dodržiavania 
medzinárodných dohôd, by sa na Komisiu 
mala delegovať právomoc prijímať akty 
podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie v týchto oblastiach: 
stanovenie požiadaviek na bežné kontroly 
únikov, rozšírenie zoznamu zariadení, na 
ktoré musia povinne zhodnocovať 
fluórované skleníkové plyny; stanovenie 
minimálnych požiadaviek a podmienok na 
vzájomné uznávanie programov odbornej 
prípravy osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
údržbu, opravu a vyradenie zariadení 
a ktoré kontrolujú úniky a zhodnocujú 
fluórované skleníkové plyny, a na 
vydávanie osvedčení osobám 

(20) V záujme zohľadnenia 
technologického pokroku a vývoja trhov, 
ktorých sa toto nariadenie týka, a v záujme 
zabezpečenia dodržiavania 
medzinárodných dohôd, by sa na Komisiu 
mala delegovať právomoc prijímať akty 
podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie v týchto oblastiach: 
stanovenie požiadaviek na bežné kontroly 
únikov; zmena zoznamu zariadení, na 
ktoré musia povinne zhodnocovať 
fluórované skleníkové plyny; stanovenie 
minimálnych požiadaviek a podmienok na 
vzájomné uznávanie programov odbornej 
prípravy osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
údržbu, opravu a vyradenie zariadení 
a ktoré kontrolujú úniky a zhodnocujú 
fluórované skleníkové plyny, a na 
vydávanie osvedčení osobám 
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a spoločnostiam, ktoré vykonávajú tieto 
úlohy; zmena a doplnenie požiadaviek na 
označovanie; zákaz uvádzať na trh ďalšie 
výrobky a zariadenia obsahujúcich alebo 
využívajúcich skleníkové plyny; zmena 
maximálnych množstiev fluórovaných 
uhľovodíkov, ktoré sa môžu uviesť na trh, 
a oslobodenie dodávok fluórovaných 
uhľovodíkov pre určité kritické použitia od 
požiadaviek kvót zo zdravotných a 
bezpečnostných dôvodov; stanovenie 
predpisov na prepočet referenčných hodnôt 
pre uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov 
na trh jednotlivými podnikmi a zmena 
alebo doplnenie mechanizmu prideľovania 
kvót; preskúmanie prahových hodnôt pre 
požiadavky nahlasovania; stanovenie 
požiadaviek pre systémy nahlasovania 
emisií fluórovaných skleníkových plynov 
a pre používanie údajov o emisiách 
zhromaždených členskými štátmi; 
zaradenie ďalších látok s významným 
potenciálom globálneho otepľovania do 
zoznamov látok, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, a aktualizácia zoznamov na 
základe nových vedeckých poznatkov, 
najmä potenciálu globálneho otepľovania 
látok uvedených v prílohách k tomuto 
nariadeniu.

a spoločnostiam, ktoré vykonávajú tieto 
úlohy; zmena a doplnenie požiadaviek na 
označovanie; zmena maximálnych 
množstiev fluórovaných uhľovodíkov, 
ktoré sa môžu uviesť na trh, a oslobodenie 
dodávok fluórovaných uhľovodíkov pre 
určité kritické použitia od požiadaviek kvót 
zo zdravotných a bezpečnostných 
dôvodov; stanovenie predpisov na prepočet 
referenčných hodnôt pre uvádzanie 
fluórovaných uhľovodíkov na trh 
jednotlivými podnikmi a zmena alebo 
doplnenie mechanizmu prideľovania kvót; 
preskúmanie prahových hodnôt pre 
požiadavky nahlasovania; stanovenie 
požiadaviek pre systémy nahlasovania 
emisií fluórovaných skleníkových plynov 
a pre používanie údajov o emisiách 
zhromaždených členskými štátmi; 
aktualizácia zoznamu látok, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, na základe 
nových vedeckých poznatkov, najmä 
potenciálu globálneho otepľovania látok 
uvedených v prílohách k tomuto 
nariadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok -1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -1a
Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov v EÚ, s výnimkou prípadov 
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uvedených v odseku 2.
2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov na účely zdravotnej starostlivosti, 
výroby a prenosu elektrickej energie, 
aplikácií vo vzdušnom priestore a výroby 
priemyselných plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok -1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -1a
Rozsah pôsobnosti

Cieľom tohto nariadenia je chrániť 
životné prostredie znížením objemu emisií 
fluórovaných skleníkových plynov 
a podnecovať inováciu udržateľných 
technológií. Preto sa týmto nariadením 
stanovujú pravidlá obmedzovania emisií, 
používania, zhodnocovania a likvidácie 
fluórovaných skleníkových plynov, 
a zakazujú konkrétne spôsoby použitia 
týchto plynov, pričom sa súčasne určujú 
množstvové limity v oblasti uvádzania 
fluórovaných uhľovodíkov na trh. Okrem 
posilnenia udržateľného rozvoja môže 
toto nariadenie zabezpečiť cenný prínos 
pre prijatie budúcej medzinárodnej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „fluórované uhľovodíky (HFC)“ sú 
látky uvedené v oddiele 1 prílohy I alebo 
zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z týchto 
látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „fluórované skleníkové plyny“ sú 
fluórované uhľovodíky („HFC“), 
plnofluórované uhľovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a ďalšie skleníkové 
plyny obsahujúce fluór uvedené v prílohe I, 
vyskytujúce sa buď samostatne, alebo 
v zmesi;

(1) „fluórované skleníkové plyny“ sú 
fluórované uhľovodíky („HFC“), 
plnofluórované uhľovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a ďalšie skleníkové
plyny obsahujúce fluór uvedené v prílohe I 
alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek 
z týchto látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „fluórované skleníkové plyny“ sú 
fluórované uhľovodíky („HFC“), 
plnofluórované uhľovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a ďalšie skleníkové 
plyny obsahujúce fluór uvedené 
v prílohe I, vyskytujúce sa buď 

(1) „fluórované skleníkové plyny“ sú 
fluórované uhľovodíky („HFC“), 
plnofluórované uhľovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a ďalšie skleníkové 
plyny obsahujúce fluór uvedené 
v prílohách I a II, vyskytujúce sa buď 
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samostatne, alebo v zmesi; samostatne, alebo v zmesi, ak však nie je 
uvedené inak, pod týmto pojmom sa 
rozumejú len fluórované skleníkové plyny 
uvedené v prílohe I; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) „plnofluórované uhľovodíky (PFC)“ 
sú látky uvedené v oddiele 2 prílohy I 
alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek 
z týchto látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1c) „fluorid sírový (SF6)“ je táto látka 
uvedená v oddiele 3 prílohy I alebo zmesi 
obsahujúce túto látku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vlastní zariadenia 
a systémy, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, a má skutočnú právomoc nad 
ich technickým fungovaním;

(4) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vlastní zariadenia 
a systémy, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, obsahujúce fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
prinajmenšom 5 tonám CO2 a má 
skutočnú právomoc nad ich technickým 
fungovaním; 

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné vymedzenie prevádzkovateľa nie je dostatočne jasné, pokiaľ ide o osoby vlastniace 
malé zariadenia. Preto treba vymedzenie spresniť v súlade s článkami 3 a 5.

Pozmeňujúci návrh 93
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vlastní zariadenia 
a systémy, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, a má skutočnú právomoc nad 
ich technickým fungovaním; 

(4) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má skutočnú 
právomoc nad technickým fungovaním 
zariadení a systémov, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie;

Or. fr

Odôvodnenie

Zo skutočnosti, že pôvodné obmedzenie obsahuje dve podmienky, vyplýva právna neistota
v oblasti vykonávania nariadenia v odvetví dopravy.

Pozmeňujúci návrh 94
Giancarlo Scottà
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) „tepelné čerpadlo“ je prístroj alebo 
zariadenie, ktoré pri nízkej teplote odsáva 
teplo z ovzdušia, vody alebo zeme a 
dodáva teplo;

Or. it

Odôvodnenie

Pozri nariadenie (ES) č. 842/2006, článok 2 bod 9.

Pozmeňujúci návrh 95
Giancarlo Scottà

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „hermeticky uzavretý systém“ je 
systém, v ktorom sú všetky časti 
obsahujúce fluórované skleníkové plyny 
počas výroby hermeticky uzavreté 
prostredníctvom zvarenia, tvrdého 
spájkovania alebo iného podobného 
trvalého spojenia, a v prípade ktorého nie 
je na uvedenie do prevádzky nutné otvoriť 
chladiaci okruh;

(7) „hermeticky uzavretý systém“ je 
systém, v ktorom sú všetky časti 
obsahujúce chladivo upevnené zváraním, 
tvrdým spájkovaním alebo podobným 
trvalým spojením, ktorý môže zahŕňať 
uzatvorené ventily alebo uzatvorené 
servisné otvory, ktoré umožňujú riadnu 
opravu alebo zneškodnenie, a ktorých 
preskúšaná miera úniku je menej ako 3 
gramy ročne pod tlakom najmenej štvrtiny 
maximálneho prípustného tlaku; 

Or. it

Odôvodnenie

Pozri nariadenie (ES) č. 842/2006, článok 2 bod 11.

Pozmeňujúci návrh 96
Holger Krahmer
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „hermeticky uzavretý systém“ je 
systém, v ktorom sú všetky časti 
obsahujúce fluórované skleníkové plyny 
počas výroby hermeticky uzavreté 
prostredníctvom zvarenia, tvrdého 
spájkovania alebo iného podobného 
trvalého spojenia, a v prípade ktorého nie 
je na uvedenie do prevádzky nutné otvoriť 
chladiaci okruh;

(7) „hermeticky uzavretý systém“ je 
systém, v ktorom sú všetky časti 
obsahujúce chladivo upevnené zváraním, 
tvrdým spájkovaním alebo podobným 
trvalým spojením, ktorý môže zahŕňať 
uzatvorené ventily alebo uzatvorené 
servisné otvory, ktoré umožňujú riadnu 
opravu alebo zneškodnenie, a ktorých 
preskúšaná miera úniku je menej ako 3 
gramy ročne pod tlakom najmenej štvrtiny 
maximálneho prípustného tlaku; 

Or. de

Odôvodnenie

Vymedzenie v predloženom znení je v rozpore so súčasnými európskymi normami (EN 
16084:2011, EN 378-1-2012) a malo by sa nahradiť zodpovedajúcim textom zo súčasného 
nariadenia. V mnohých typoch zariadení servisné otvory umožňujú rýchlu a presnú kontrolu 
únikov, ako aj zabrániť riziku zbytočného otvárania chladiaceho okruhu, ktoré zvyšuje riziko 
úniku. Okrem toho umožňujú bezpečné odstránenie chladiva v prípade, že sa zariadenie 
opravuje alebo likviduje.

Pozmeňujúci návrh 97
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „hermeticky uzavretý systém“ je 
systém, v ktorom sú všetky časti 
obsahujúce fluórované skleníkové plyny 
počas výroby hermeticky uzavreté 
prostredníctvom zvarenia, tvrdého 
spájkovania alebo iného podobného 
trvalého spojenia, a v prípade ktorého nie 
je na uvedenie do prevádzky nutné otvoriť 
chladiaci okruh;

(7) „hermeticky uzavretý systém“ je 
systém, v ktorom sú všetky časti 
obsahujúce chladivo upevnené zváraním, 
tvrdým spájkovaním alebo podobným 
trvalým spojením, ktorý môže zahŕňať 
uzatvorené ventily alebo uzatvorené 
servisné otvory, ktoré umožňujú riadnu 
opravu alebo zneškodnenie, a ktorých 
preskúšaná miera úniku je menej ako 3 
gramy ročne pod tlakom najmenej štvrtiny 
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maximálneho prípustného tlaku; 

Or. en

Odôvodnenie

Toto je vymedzenie uvedené v nariadení (ES) č. 842/2006.

Pozmeňujúci návrh 98
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „stacionárny“ znamená bez pohybu
počas prevádzky;

(13) „stacionárny“ znamená, že sa počas 
prevádzky obvykle neprenáša; 

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pozmenené tak, aby zodpovedalo nariadeniu (ES) č. 842/2006.

Pozmeňujúci návrh 99
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) „mobilný“ znamená, že sa počas 
prevádzky obvykle prenáša; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Gilles Pargneaux
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) „chladiarenská dodávka“ je vozidlo 
s maximálnou nosnosťou menej ako 3,5 
tony, ktoré je určené a vyrobené najmä na 
prepravu tovaru a vybavené chladiacou 
jednotkou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „kontajner“ je intermodálna 
dopravná jednotka ktorá je určená a 
vyrobená najmä na prepravu tovaru a 
vybavená chladiacou jednotkou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „komerčné chladenie“ je chladenie 
používané v maloobchodných jednotkách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „tepelné čerpadlo“ je prístroj alebo 
zariadenie, ktoré pri nízkej teplote odsáva 
teplo z ovzdušia, vody alebo zeme a 
dodáva teplo; 

Or. en

Odôvodnenie

Toto je už existujúce vymedzenie zo smernice 2009/125/ES o fluórovaných skleníkových 
plynoch.

Pozmeňujúci návrh 104
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „tepelné čerpadlo“ je prístroj alebo 
zariadenie, ktoré pri nízkej teplote odsáva 
teplo z ovzdušia, vody alebo zeme a 
dodáva teplo;

Or. en

Odôvodnenie

Toto vymedzenie, prevzaté z nariadenia (ES) č. 842/2006, ozrejmuje rozdiel medzi 
reverzibilnou klimatizáciou obsahujúcou tepelné čerpadlo (dvojzložkové systémy, 
viaczložkové/VRF systémy, strešné systémy, odstredivé chladiče a pohybové chladiče)
a tepelným čerpadlom, ktoré dodáva len teplo (označovaným ako „tepelné čerpadlo“). Je v 
súlade s nomenklatúrou uvedenou v prípravnej štúdii (príloha V, s. 259, a príloha VI, s. 309) 
a posúdení vplyvov (s. 118).
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Pozmeňujúci návrh 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „zariadenia na prudké schladenie“ 
sú zariadenia určené na rýchle zníženie 
teploty potravín na hodnotu najviac 
+10°C;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „zariadenia na prudké zmrazenie“ 
sú zariadenia určené na rýchle zníženie 
teploty potravín na hodnotu najviac -
18°C;

Or. en

Odôvodnenie

Nedostatok vhodných alternatív používaných typov plynu spôsobí úplné stiahnutie zariadení 
na prudké schladenie a zmrazenie z európskeho trhu po termínoch uvedených v prílohe III 
bodoch 10 a 11.

Pozmeňujúci návrh 107
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „únik“ je abnormálne vypustenie 
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré 
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je výrazne vyššie než miera úniku uvedená 
v rámci prípravy zariadenia, ak je takáto 
miera určená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) „systém zisťovania úniku“ je 
kalibrovaný mechanický, elektrický alebo 
elektronický prístroj na zisťovanie úniku 
fluórovaných skleníkových plynov, ktorý 
po takomto zistení varuje 
prevádzkovateľa;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie prevzaté z nariadenia (ES) č. 842/2006.

Pozmeňujúci návrh 109
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16c) „podnik“ je akákoľvek fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ktorá:
a) vyrába, zhodnocuje, recykluje, 
regeneruje, používa, likviduje, dodáva 
alebo získava fluórované skleníkové 
plyny;
b) dováža fluórované skleníkové plyny;
c) vyváža fluórované skleníkové plyny;
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d) uvádza fluórované skleníkové plyny na 
trh; alebo
e) prevádzkuje, inštaluje, opravuje 
zariadenia alebo systémy, ktoré obsahujú 
fluórované skleníkové plyny, vykonáva na 
nich servis alebo údržbu, alebo ukončuje 
ich prevádzku; 

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie vychádza z nariadenia (ES) č. 1005/2009.

Pozmeňujúci návrh 110
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16d) „východisková surovina“ je 
akýkoľvek fluórovaný skleníkový plyn 
uvedený v prílohách I a II alebo 
fluórovaná zlúčenina uvedená v prílohách 
I, II a IV nariadenia (ES) č. 1005/2009, 
ktorá prejde chemickou premenou v 
procese, v ktorom sa úplne zmení z jej 
pôvodného zloženia na iné;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie vychádza z nariadenia (ES) č. 1005/2009.

Pozmeňujúci návrh 111
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16e (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16e) „procesné činidlo“ je akákoľvek 
fluórovaná zlúčenina, ktorá sa používa 
ako chemické procesné činidlo;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie vychádza z nariadenia (ES) č. 1005/2009.

Pozmeňujúci návrh 112
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podnikajú sa všetky opatrenia, ktoré 
sú technicky a ekonomicky 
uskutočniteľné, na minimalizáciu únikov 
fluórovaných plynov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 113
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade detekcie úniku takýchto 
plynov prevádzkovatelia bezodkladne 
zabezpečia opravu zariadenia.

3. V prípade detekcie úniku takýchto 
plynov prevádzkovatelia bezodkladne, 
najneskôr však do týždňa od zistenia,
zabezpečia opravu zariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade detekcie úniku takýchto 
plynov prevádzkovatelia bezodkladne 
zabezpečia opravu zariadenia.

3. V prípade detekcie úniku SF6
prevádzkovatelia bezodkladne zabezpečia 
opravu zariadenia, ak to umožňujú 
bezpečnosť služby a technické podmienky, 
a ak je vplyv tejto opravy na životné 
prostredie prijateľný (nižší než v prípade 
neopravenia počas pravdepodobnej 
zostávajúcej životnosti zariadenia).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po oprave netesnosti zariadenia 
prevádzkovatelia zabezpečia, aby 
certifikované osoby do jedného mesiaca 
po oprave skontrolovali zariadenie 
a overili, či bola oprava účinná.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 a článku 8, kontroly únikov a akékoľvek potrebné opravy 
môžu vykonávať len certifikované osoby. To zabezpečí, aby opravy zodpovedali náležitej 
odbornej norme. Preto nie je potrebné uskutočňovať ďalšiu kontrolu certifikovanými osobami 
mesiac po oprave zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 116
Theodoros Skylakakis



PE508.030v01-00 38/69 AM\931431SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po oprave netesnosti zariadenia 
prevádzkovatelia zabezpečia, aby 
certifikované osoby do jedného mesiaca po 
oprave skontrolovali zariadenie a overili, či 
bola oprava účinná.

V prípade zariadení uvedených v článku 3 
ods. 1 po oprave netesnosti zariadenia 
prevádzkovatelia zabezpečia, aby osoby 
s osvedčením do jedného mesiaca po 
oprave skontrolovali zariadenie a overili, či 
bola oprava účinná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po oprave netesnosti zariadenia 
prevádzkovatelia zabezpečia, aby 
certifikované osoby do jedného mesiaca po 
oprave skontrolovali zariadenie a overili, či 
bola oprava účinná.

Po oprave netesnosti zariadenia 
prevádzkovatelia zabezpečia, aby osoby
s osvedčením alebo automatické 
monitorovanie do jedného mesiaca po 
oprave skontrolovali zariadenie a overili, či 
bola oprava účinná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Giancarlo Scottà

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Osoby a podniky, ktoré vykonávajú tieto 
úlohy, musia mať osvedčenie podľa 
článku 8 na tieto úlohy:

4. Podniky, prevádzkovatelia a nimi 
zamestnávané osoby, ktoré vykonávajú 
tieto úlohy, musia mať osvedčenie podľa 
článku 8 na tieto úlohy:



AM\931431SK.doc 39/69 PE508.030v01-00

SK

Or. it

Pozmeňujúci návrh 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Osoby a podniky, ktoré vykonávajú tieto
úlohy, musia mať osvedčenie podľa článku 
8 na tieto úlohy:

4. Osoby, ktoré vykonávajú úlohy uvedené 
v článku 8 ods. 1, musia mať osvedčenie 
podľa článku 8 a uplatňujú preventívne 
opatrenia na zabránenie únikom
fluórovaných skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 120
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) inštalácia, servis, údržba, oprava 
a vyraďovanie zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1;

(a) inštalácia, servis, údržba, oprava 
a vyraďovanie zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1, a to aj v prípade, že 
takéto zariadenie obsahuje alternatívy 
fluórovaných skleníkových plynov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) inštalácia, servis, údržba, oprava 
a vyraďovanie zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) inštalácia, servis, údržba, oprava 
a vyraďovanie zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1;

(a) inštalácia, servis, údržba, oprava 
a vyraďovanie zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1, ako aj zariadení 
obsahujúcich alternatívy fluórovaných 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) servis, údržba, oprava alebo 
vyraďovanie prenosných klimatizačných 
zariadení, ktoré obsahujú fluórované 
skleníkové plyny;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) inštalácia, servis, údržba, oprava alebo 
vyraďovanie elektrických rozvádzačov, 
ktoré obsahujú SF6;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) inštalácia, servis, údržba, oprava alebo 
vyraďovanie elektrických rozvádzačov, 
ktoré obsahujú SF6; 

(c) zhodnocovanie SF6 pri inštalácii, 
servise, údržbe, oprave alebo vyraďovaní 
elektrických rozvádzačov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) inštalácia, servis, údržba, oprava alebo 
vyraďovanie elektrických rozvádzačov, 
ktoré obsahujú SF6;

(c) inštalácia, servis, údržba, oprava alebo 
vyraďovanie elektrických rozvádzačov, 
ktoré obsahujú SF6 a vyžadujú prácu s 
ním; 

Or. de
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Odôvodnenie

Ak sa majú údržbári starať o zariadenia obsahujúce SF6 alebo tieto zariadenia opravovať, 
treba zaistiť, aby mali vysokú kvalifikáciu. Elektrické rozvádzače obsahujúce SF6 sa pritom 
nikdy nenachádzajú vo verejnom priestore; naopak, vždy sa o ne niekto stará a obsluhuje ich 
len vyškolený personál. Osvedčenie sa preto nemusí týkať všetkých operačných pracovníkov 
ako celku, ale len tých, ktorí skutočne pracujú s plynom SF6.

Pozmeňujúci návrh 127
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) doručovanie alebo prijímanie 
fluórovaných skleníkových plynov na 
výkon úloh uvedených v písmenách a), b) 
a c).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) doručovanie alebo prijímanie 
fluórovaných skleníkových plynov na 
výkon úloh uvedených v písmenách a), b) 
a c).

(d) doručovanie alebo prijímanie 
fluórovaných skleníkových plynov na 
výkon úloh uvedených v písmenách a), b) 
a c). To nezahŕňa doručovanie alebo 
prijímanie zapečatených nádob.

Or. de

Odôvodnenie

Keď sú látky zabalené v zapečatených nádobách, ich doručovanie a prijímanie nezahŕňa 
akýkoľvek priamy kontakt so SF6. Pracovníci poverení týmito činnosťami preto nemusia mať 
osvedčenie v súlade s nariadením (ES) č. 305/2008.
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Pozmeňujúci návrh 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) doručovanie alebo prijímanie 
fluórovaných skleníkových plynov na 
výkon úloh uvedených v písmenách a), b) 
a c).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) v prípade úloh uvedených 
v písmenách a) až c) môžu byť fluórované 
skleníkové plyny doručené len osobám 
a podnikom s osvedčením, a len tieto 
osoby a podniky ich môžu prijať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osoby a podniky uvedené v prvom 
pododseku prijmú pri výkone týchto úloh 
preventívne opatrenia na zabránenie 

Podniky vykonávajúce činnosti uvedené
v článku 8 ods. 1 pre iné subjekty musia 
mať osvedčenie v súlade s článkom 8 ods. 
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únikom fluórovaných skleníkových 
plynov.

4 a prijmú preventívne opatrenia na 
zabránenie únikom fluórovaných 
skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 132
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Každá osoba, ktorá zadá inej osobe 
vykonanie inštalácie, servisu, údržby, 
opravy alebo vyradenia elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 alebo 
zariadení uvedených v článku 3 ods. 1, 
zaistí, aby daná osoba mala na požadované 
úlohy potrebné osvedčenia podľa článku 8.

5. Každá osoba, ktorá zadá inej osobe 
vykonanie inštalácie, servisu, údržby, 
opravy alebo vyradenia elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6, ktoré si 
vyžadujú prácu s týmto plynom, alebo 
zariadení uvedených v článku 3 ods. 1, 
zaistí, aby daná osoba mala na požadované 
úlohy potrebné osvedčenia podľa článku 8.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú údržbári starať o zariadenia obsahujúce SF6 alebo tieto zariadenia opravovať, 
treba zaistiť, aby mali vysokú kvalifikáciu. Elektrické rozvádzače obsahujúce SF6 sa pritom 
nikdy nenachádzajú vo verejnom priestore; naopak, vždy sa o ne niekto stará a obsluhuje ich 
len vyškolený personál. Osvedčenie sa preto nemusí týkať všetkých operačných pracovníkov 
ako celku, ale len tých, ktorí skutočne pracujú s plynom SF6.
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Pozmeňujúci návrh 133
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
5 tonám CO2 v inej ako penovej forme,
zabezpečia v týchto zariadeniach 
vykonávanie kontrol tesnosti zariadenia. 
Zariadenia s hermeticky uzavretými 
systémami, ktoré sú takto označené 
a obsahujú fluórované skleníkové plyny 
s potenciálom globálneho otepľovania 
zodpovedajúcim menej ako 10 ton CO2, sa 
však kontrolám tesnosti podľa tohto článku 
nepodrobujú.

1. Prevádzkovatelia stacionárnych 
a mobilných chladiarenských a 
klimatizačných zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
prinajmenšom 5 tonám CO2 v inej ako 
penovej forme zabezpečia v týchto 
zariadeniach vykonávanie kontrol tesnosti 
zariadenia. Zariadenia s hermeticky 
uzavretými systémami, ktoré sú takto 
označené a obsahujú fluórované skleníkové 
plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania zodpovedajúcim menej ako 
10 ton CO2, sa však kontrolám tesnosti 
podľa tohto článku nepodrobujú.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 134
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
5 tonám CO2 v inej ako penovej forme,
zabezpečia v týchto zariadeniach 
vykonávanie kontrol tesnosti zariadenia. 
Zariadenia s hermeticky uzavretými 
systémami, ktoré sú takto označené 
a obsahujú fluórované skleníkové plyny 
s potenciálom globálneho otepľovania 
zodpovedajúcim menej ako 10 ton CO2, sa 
však kontrolám tesnosti podľa tohto článku 

1. Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
prinajmenšom 5 tonám CO2 v inej ako 
penovej forme zabezpečia v týchto 
zariadeniach vykonávanie kontrol tesnosti 
zariadenia. Zariadenia s hermeticky 
uzavretými systémami, ktoré sú takto 
označené a obsahujú fluórované skleníkové 
plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania zodpovedajúcim menej ako 
10 ton CO2, sa však kontrolám tesnosti 
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nepodrobujú. podľa tohto článku nepodrobujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny 
s potenciálom globálneho otepľovania 
zodpovedajúcim 5 tonám CO2 v inej ako 
penovej forme, zabezpečia v týchto 
zariadeniach vykonávanie kontrol tesnosti 
zariadenia. Zariadenia s hermeticky 
uzavretými systémami, ktoré sú takto 
označené a obsahujú fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
menej ako 10 ton CO2, sa však kontrolám 
tesnosti podľa tohto článku nepodrobujú.

1. Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich 
prinajmenšom 1,5 kg fluórovaných 
skleníkových plynov v inej ako penovej 
forme zabezpečia v týchto zariadeniach 
vykonávanie kontrol tesnosti zariadenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Prechod z hmotnosti v kg na ekvivalent CO2 je nesprávny a malo by sa od neho upustiť. 
Nariadenie o ODS, nariadenie o fluórovaných plynoch a vnútroštátne právne predpisy 
používajú hmotnosť v kg. Prevádzkovatelia a vnútroštátne orgány sú s týmto prístupom 
oboznámení. Účelom tohto ustanovenia je obmedzenie množstva únikov. Veľké miery únikov 
sú spojené s väčšími zariadeniami a nie nutne s ekvivalentom CO2. Skúsenosti v členských 
štátoch ako Dánsko (1,5 kg) a Francúzsko (2 kg) ukazujú, že zníženie objemu chladiacej zmesi 
je uskutočniteľné a znižuje emisie.

Pozmeňujúci návrh 136
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a



AM\931431SK.doc 47/69 PE508.030v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) stacionárne chladiace zariadenia; (a) stacionárne a mobilné chladiace 
zariadenia;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 137
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) stacionárne klimatizačné zariadenia; (b) stacionárne a mobilné klimatizačné 
zariadenia;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 138
Matthias Groote

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) stacionárne klimatizačné zariadenia; (b) stacionárne a mobilné klimatizačné 
zariadenia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 139
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) chladiarenské nákladné vozidlá alebo 
chladiarenské prípojné vozidlá.

(e) chladiarenské zariadenia na 
chladiarenských vlakoch, nákladných 
vozidlách, dodávkach, prípojných 
vozidlách a kontajneroch.

Or. fr

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti nariadenia by sa mal rozšíriť, aby zaručoval poctivú hospodársku súťaž 
v odvetví dopravy.

Pozmeňujúci návrh 140
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v zariadeniach obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania zodpovedajúcim 5 tonám CO2
a viac, no menej ako 50 tonám CO2, sa 
kontrola tesnosti vykonáva minimálne raz 
za 12 mesiacov;

(a) v zariadeniach obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania zodpovedajúcim 5 tonám CO2
a viac, no menej ako 50 tonám CO2, sa 
kontrola tesnosti vykonáva minimálne raz 
za 12 mesiacov alebo, ak je v nich 
nainštalovaný systém zisťovania úniku, 
raz za 24 mesiacov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v zariadeniach obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom 

(a) v zariadeniach obsahujúcich 
prinajmenšom 1,5 kg fluórovaných 
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globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
5 tonám CO2 a viac, no menej ako 
50 tonám CO2, sa kontrola tesnosti 
vykonáva minimálne raz za 12 mesiacov;

skleníkových plynov sa kontrola tesnosti 
vykonáva minimálne raz za 12 mesiacov;

Or. en

Odôvodnenie

Prechod z hmotnosti v kg na ekvivalent CO2 je nesprávny a malo by sa od neho upustiť. 
Nariadenie o ODS, nariadenie o fluórovaných plynoch a vnútroštátne právne predpisy 
používajú hmotnosť v kg. Prevádzkovatelia a vnútroštátne orgány sú s týmto prístupom 
oboznámení. Účelom tohto ustanovenia je obmedzenie množstva únikov. Veľké miery únikov 
sú spojené s väčšími zariadeniami a nie nutne s ekvivalentom CO2. Skúsenosti v členských 
štátoch ako Dánsko (1,5 kg) a Francúzsko (2 kg) ukazujú, že zníženie objemu chladiacej zmesi 
je uskutočniteľné a znižuje emisie.

Pozmeňujúci návrh 142
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v zariadeniach obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania zodpovedajúcim 50 tonám 
CO2 a viac, no menej ako 500 tonám CO2, 
sa kontrola tesnosti vykonáva minimálne 
raz za 6 mesiacov;

(b) v zariadeniach obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania zodpovedajúcim 50 tonám 
CO2 a viac, no menej ako 500 tonám CO2, 
sa kontrola tesnosti vykonáva minimálne 
raz za 6 mesiacov alebo, ak je v nich 
nainštalovaný systém zisťovania úniku, 
raz za 12 mesiacov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v zariadeniach obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny 
s potenciálom globálneho otepľovania 
zodpovedajúcim 50 tonám CO2 a viac, no 
menej ako 500 tonám CO2, sa kontrola 
tesnosti vykonáva minimálne raz za 
6 mesiacov; 

(b) v zariadeniach obsahujúcich 
prinajmenšom 30 kg fluórovaných 
skleníkových plynov sa kontrola tesnosti 
vykonáva minimálne raz za 6 mesiacov; 

Or. en

Odôvodnenie

Prechod z hmotnosti v kg na ekvivalent CO2 je nesprávny a malo by sa od neho upustiť. 
Nariadenie o ODS, nariadenie o fluórovaných plynoch a vnútroštátne právne predpisy 
používajú hmotnosť v kg. Prevádzkovatelia a vnútroštátne orgány sú s týmto prístupom 
oboznámení. Účelom tohto ustanovenia je obmedzenie množstva únikov. Veľké miery únikov 
sú spojené s väčšími zariadeniami a nie nutne s ekvivalentom CO2. Skúsenosti v členských 
štátoch ako Dánsko (1,5 kg) a Francúzsko (2 kg) ukazujú, že zníženie objemu chladiacej zmesi 
je uskutočniteľné a znižuje emisie.

Pozmeňujúci návrh 144
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v zariadeniach obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania zodpovedajúcim 500 tonám 
CO2 a viac, sa kontrola tesnosti vykonáva 
minimálne raz za tri mesiace.

(c) v zariadeniach obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania zodpovedajúcim 500 tonám 
CO2 a viac, sa kontrola tesnosti vykonáva 
minimálne raz za tri mesiace alebo, ak je 
v nich nainštalovaný systém zisťovania 
úniku, raz za 6 mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Sabine Wils
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v zariadeniach obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
500 tonám CO2 a viac, sa kontrola tesnosti 
vykonáva minimálne raz za tri mesiace.

(c) v zariadeniach obsahujúcich 
prinajmenšom 300 kg fluórovaných 
skleníkových plynov sa kontrola tesnosti 
vykonáva minimálne raz za tri mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Prechod z hmotnosti v kg na ekvivalent CO2 je nesprávny a malo by sa od neho upustiť. 
Nariadenie o ODS, nariadenie o fluórovaných plynoch a vnútroštátne právne predpisy 
používajú hmotnosť v kg. Prevádzkovatelia a vnútroštátne orgány sú s týmto prístupom 
oboznámení. Účelom tohto ustanovenia je obmedzenie množstva únikov. Veľké miery únikov 
sú spojené s väčšími zariadeniami a nie nutne s ekvivalentom CO2. Skúsenosti v členských 
štátoch ako Dánsko (1,5 kg) a Francúzsko (2 kg) ukazujú, že zníženie objemu chladiacej zmesi 
je uskutočniteľné a znižuje emisie.

Pozmeňujúci návrh 146
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia požiadaviek týkajúcich sa 
vykonávania kontrol tesnosti v súlade 
s odsekom 1 tohto článku pre každý typ 
zariadenia uvedený v danom odseku, na 
účely určenia častí zariadenia, v prípade 
ktorých existuje najvyššia 
pravdepodobnosť úniku, a na účely zmeny 
a doplnenia zoznamu zariadení uvedených 
v odseku 1 tohto článku s cieľom zaradiť 
ďalšie typy zariadení na základe trhových 
trendov a technologického pokroku.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia požiadaviek týkajúcich sa 
vykonávania kontrol tesnosti v súlade 
s odsekom 1 tohto článku pre každý typ 
zariadenia uvedený v danom odseku, na 
účely určenia častí zariadenia, v prípade 
ktorých existuje najvyššia 
pravdepodobnosť úniku, a na účely zmeny 
a doplnenia zoznamu zariadení uvedených 
v odseku 1 tohto článku s cieľom zaradiť 
ďalšie typy zariadení na základe trhových 
trendov a technologického pokroku.
Konkrétne požiadavky na kontroly 
tesnosti sa prijmú do [1. januára 2015].
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Pozmeňujúci návrh 147
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1 obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
500 ton CO2 a viac, zabezpečia, aby 
zariadenie bolo vybavené systémom 
detekcie únikov, ktorý prevádzkovateľa 
upozorní na akýkoľvek únik.

1. Prevádzkovatelia zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1 obsahujúcich
prinajmenšom 150 kg fluórovaných 
skleníkových plynov zabezpečia, aby 
zariadenie bolo vybavené systémom 
detekcie únikov, ktorý prevádzkovateľa 
upozorní na akýkoľvek únik.

Or. en

Odôvodnenie

Prechod z hmotnosti v kg na ekvivalent CO2 je nesprávny a malo by sa od neho upustiť. 
Nariadenie o ODS, nariadenie o fluórovaných plynoch a vnútroštátne právne predpisy 
používajú hmotnosť v kg. Prevádzkovatelia a vnútroštátne orgány sú s týmto prístupom 
oboznámení. Účelom tohto ustanovenia je obmedzenie množstva únikov. Veľké miery únikov 
sú spojené s väčšími zariadeniami a nie nutne s ekvivalentom CO2. Skúsenosti v členských 
štátoch ako Dánsko (1,5 kg) a Francúzsko (2 kg) ukazujú, že zníženie objemu chladiacej zmesi 
je uskutočniteľné a znižuje emisie.

Pozmeňujúci návrh 148
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od článku 3 ods. 2 písm. b), 
keď sú zariadenia obsahujúce fluórované 
skleníkové plyny, ktorých potenciál 
globálneho otepľovania zodpovedá 
50 tonám CO2 alebo viac, no menej ako 
500 ton CO2, vybavené systémom detekcie 

2. Odchylne od článku 3 ods. 2 písm. b), 
keď sú zariadenia obsahujúce 
prinajmenšom 30 kg fluórovaných 
skleníkových plynov, no menej ako 500 ton 
CO2, vybavené systémom detekcie únikov, 
v zariadeniach sa únik zisťuje minimálne 
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únikov, v zariadeniach sa únik zisťuje 
minimálne raz za 12 mesiacov.

raz za 12 mesiacov.

Or. en

Odôvodnenie

Prechod z hmotnosti v kg na ekvivalent CO2 je nesprávny a malo by sa od neho upustiť. 
Nariadenie o ODS, nariadenie o fluórovaných plynoch a vnútroštátne právne predpisy 
používajú hmotnosť v kg. Prevádzkovatelia a vnútroštátne orgány sú s týmto prístupom 
oboznámení. Účelom tohto ustanovenia je obmedzenie množstva únikov. Veľké miery únikov 
sú spojené s väčšími zariadeniami a nie nutne s ekvivalentom CO2. Skúsenosti v členských 
štátoch ako Dánsko (1,5 kg) a Francúzsko (2 kg) ukazujú, že zníženie objemu chladiacej zmesi 
je uskutočniteľné a znižuje emisie.

Pozmeňujúci návrh 149
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny v inej ako 
penovej forme vytvoria a vedú pre každé 
zariadenie záznamy o týchto informáciách 
identifikujúcich dané zariadenie:

1. Prevádzkovatelia zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1 obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny v inej ako penovej forme 
vytvoria a vedú pre každé takéto zariadenie 
záznamy o týchto informáciách 
identifikujúcich dané zariadenie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) množstvo a typ nainštalovaných 
fluórovaných skleníkových plynov;

(a) množstvo a typ nainštalovaných 
fluórovaných skleníkových plynov, keď je 
zariadenie nainštalované prvýkrát, 
a v prípade možnosti približné množstvo 
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a typ fluórovaného skleníkového plynu, 
keď sa na zariadení vykonáva servis;

Or. EN

Pozmeňujúci návrh 151
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) množstvo pridaných fluórovaných 
skleníkových plynov a dôvody ich 
pridania;

(b) množstvo pridaných fluórovaných 
skleníkových plynov s uvedením toho, či 
je daný plyn panenský, recyklovaný alebo 
regenerovaný, a dôvody ich pridania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) pozorovaná miera únikov; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Osoby uskutočňujúce kontroly tesnosti 
uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 
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vypracujú v každom jednotlivom prípade 
správu obsahujúcu tieto informácie:
a) typ kontrolovaného zariadenia, 
množstvo jeho chladiacej zmesi, typ 
používaného skleníkového plynu a dátum 
jeho uvedenia do prevádzky;
b) typ práce vykonanej na zariadení 
a dátum uskutočnenia kontroly;
c) akékoľvek zaznamenané poškodenie;
d) množstvo pridaných fluórovaných 
skleníkových plynov a použitý typ plynu;
e) množstvo zhodnotených fluórovaných 
skleníkových plynov;
f) či bolo zariadenie vyradené z 
prevádzky;
g) názov alebo meno prevádzkovateľa, 
a v prípade zariadenia uvedeného 
v článku 3 ods. 1 písm. e) identifikačné 
číslo vozidla alebo kontajneru.
Osoby vykonávajúce kontroly tesnosti 
vedú záznamy obsahujúce informácie 
uvedené v odseku 1 a prevádzkovateľovi 
poskytujú kópiu záznamu o kontrole.
Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich 
skleníkové plyny uvedené v článku 3 ods. 
2 písm. a) uchovávajú všetky správy 
o kontrole počas celej životnosti 
príslušného zariadenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Mal by sa zaviesť účinný systém podávania správ v prípade každoročných kontrol. Systém by 
bol účinnejší, ak by osoby vykonávajúce kontroly takisto viedli záznamy.

Pozmeňujúci návrh 154
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2.

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6
a prevádzkovateľov zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2.

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2 písm. b) a c).

Or. fr

Odôvodnenie

Administratívnu záťaž spojenú s vedením záznamov nemožno odôvodniť v prípade 
každoročných kontrol. Bolo by vhodnejšie zaviesť systém, v ktorom by záznamy viedli osoby 
uskutočňujúce kontroly tesnosti.

Pozmeňujúci návrh 156
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2.

Prevádzkovatelia raz za rok predkladajú 
záznamy príslušným orgánom spolu so 
súhrnom dodržiavania predpisov.
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Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2.

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2.

V prípade hermeticky uzavretých 
rozvádzačov MV s SF6 sa uplatňujú len 
písmená a) a g).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ záznamy uvedené v odseku 1 nie 
sú registrované v databáze zriadenej 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 
uchovávajú záznamy minimálne dva roky 
po vyradení zariadenia.

2. Pokiaľ záznamy uvedené v odseku 1 nie 
sú registrované v databáze zriadenej 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 
uchovávajú záznamy minimálne päť 
rokov.

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa členským štátom ponecháva možnosť vytvoriť databázu 
záznamov o zariadeniach, ak ju považujú za praktickú, určuje sa však vhodnejšie časové 
obdobie, počas ktorého by prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové 
plyny mali viesť záznamy tam, kde sa členské štáty rozhodnú nevytvoriť databázu.

Pozmeňujúci návrh 159
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa záznamy uvedené v odseku 1a 
nevedú v databáze vytvorenej príslušnými 
orgánmi členských štátov, osoby 
vykonávajúce kontroly tesnosti uvedené 
v odseku 1a záznamy uchovávajú 
prinajmenšom päť rokov po vykonaní 
kontroly.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme súladu s pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 160
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže vykonávacím aktom 
stanoviť formu záznamov uvedených 
v odseku 1 a určiť, ako sa majú vytvoriť 
a viesť. Tento vykonávací akt sa prijme 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 21.

3. Komisia stanoví formu záznamov 
uvedených v odseku 1 a určí, ako sa majú 
vytvoriť a viesť v elektronickej databáze 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
ktorý sa prijme v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 21. Formát 
a špecifikácie sa prijmú do [1. januára
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2015.]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Matthias Groote

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia fluórovaných zlúčenín prijmú 
všetky preventívne opatrenia potrebné na 
čo možno najväčšie obmedzenie emisií 
fluórovaných skleníkových plynov počas 
výroby, prepravy a skladovania.

Výrobcovia fluórovaných zlúčenín prijmú 
všetky preventívne opatrenia potrebné na 
čo možno najväčšie obmedzenie emisií 
fluórovaných skleníkových plynov počas 
výroby, prepravy a skladovania. To platí aj 
v prípade, že sa skleníkové plyny 
produkujú ako vedľajšie produkty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Títo výrobcovia zabezpečia, aby bol všetok
trifluórmetán (HFC-23), ktorý vznikol ako 
vedľajší produkt, zničený počas výrobného 
procesu.

Títo výrobcovia zabezpečia, aby bol 
trifluórmetán (HFC-23), ktorý vznikol ako 
vedľajší produkt v rámci výrobného 
procesu, zničený v súlade s najlepšími 
dostupnými technikami.

Or. de

Odôvodnenie

Žiadať, aby bol zničený „všetok“ vedľajší produkt HFC-23, je neprimerané. Niektoré emisie 
sú takmer nevyhnutné, a aj s uplatňovanou vhodnou technológiou ničenia je možné zničiť len 
asi 99 %, ale nie všetok HFC-23. To by viedlo k presunu fluórových chemikálií za hranice 
Európy, kde by nebolo potrebné vedľajšie produkty kontrolovať, čo by viedlo k vyšším 
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emisiám než v prípade, ak by tieto činnosti zostali v Európe. Ničenie by malo byť v súlade 
s najlepšími dostupnými technikami.

Pozmeňujúci návrh 163
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. Členské štáty vytvoria povinné 
systémy zhodnocovania pre fluórované 
skleníkové plyny vo výrobkoch a 
zariadeniach, ktoré nepatria do rozsahu 
pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 
2012 o odpade z elektrických 
a elektronických zariadení1, do 1. januára 
2016. Tieto systémy budú vyžadovať 
finančné zálohy za fluórované skleníkové 
plyny uvádzané na trh, ktoré sa budú 
vracať za množstvo fluórovaných 
skleníkových plynov doručených do 
schváleného zariadenia na recykláciu 
alebo zničenie, ak už neboli zavedené 
porovnateľne účinné systémy 
zhodnocovania.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. EN

Pozmeňujúci návrh 164
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Osoba, ktorá použila nádobu na 
prepravu alebo skladovanie fluórovaných 

3. Prevádzkovateľ, ktorý má skutočnú 
právomoc nad technickým fungovaním 
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skleníkových plynov, zabezpečí pred 
likvidáciou tejto nádoby zhodnotenie 
akýchkoľvek zvyškových plynov s cieľom 
zaistiť ich recykláciu, regeneráciu alebo 
zničenie.

nádoby na fluórované skleníkové plyny, 
zabezpečí pred likvidáciou tejto nádoby 
zhodnotenie akýchkoľvek zvyškových 
plynov s cieľom zaistiť ich recykláciu, 
regeneráciu alebo zničenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Systém zodpovednosti výrobcu 

1. Členské štáty zabezpečia, aby na účely 
zhodnocovania fluórovaných 
skleníkových plynov, ich recyklácie, 
regenerácie alebo zničenia existovali 
systémy zodpovednosti výrobcu. Tieto 
systémy, vytvorené tak, aby sa týkali 
fluórovaných skleníkových plynov vo 
výrobkoch a zariadeniach, ktoré nepatria 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
2012/19/EÚ, a v penách, sa prijmú do [1. 
januára 2016].
2. Tieto systémy zodpovednosti výrobcov:
a) umožňujú prevádzkovateľom a osobám 
bezplatne likvidovať zhodnotené 
fluórované skleníkové plyny, vrátane 
výrobkov a zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny, v prístupnom 
zbernom mieste v ich blízkosti;
b) vyžadujú, aby prevádzkovatelia a osoby, 
ktoré vyraďujú zariadenia z prevádzky, 
likvidovali zhodnotené fluórované 
skleníkové plyny v prístupnom zbernom 
mieste.
3. Pod podmienkou, že systémy spĺňajú 
kritériá uvedené v odseku 2 alebo 
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vykazujú porovnateľnú účinnosť, môžu 
členské štáty:
a) vyžadovať, aby výrobcovia a dovozcovia 
takéto systémy zaviedli;
b) vyžadovať, aby sa prevádzkovatelia 
alebo osoby na týchto systémoch 
podieľali; alebo
c) zachovať existujúce systémy.
4. Na účely ochrany životného prostredia 
Komisia vytvorí minimálne normy kvality 
pre zhodnocovanie fluórovaných 
skleníkových plynov z výrobkov 
a zariadení, ktoré boli získané. Tieto 
normy odrážajú súčasné možnosti 
a Komisia ich zverejňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odborná príprava a vydávanie osvedčení Vydávanie osvedčení

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali zaručiť dostatočnú úroveň odbornej prípravy a/alebo skúseností 
odborníkov a spoločností prostredníctvom vydávania osvedčení. Poskytovanie systémov 
odbornej prípravy by malo byť úlohou trhu, nie členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 167
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia programy odbornej 
prípravy a udeľovania vydávanie
osvedčení pre tieto osoby:

1. Členské štáty zriadia programy 
vydávania osvedčení pre tieto osoby:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia programy odbornej 
prípravy a udeľovania vydávanie
osvedčení pre tieto osoby:

1. Členské štáty zriadia programy odbornej 
prípravy a skúšok pre tieto osoby:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 169
Riikka Manner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia programy odbornej 
prípravy a udeľovania vydávanie
osvedčení pre tieto osoby:

1. Členské štáty zriadia a zachovajú
programy vydávania osvedčení pre tieto 
osoby: 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia programy odbornej 
prípravy a udeľovania vydávanie
osvedčení pre tieto osoby: 

1. Členské štáty zriadia programy 
vydávania osvedčení, vrátane procesu 
posudzovania, a zabezpečia dostupnosť 
odbornej prípravy pre tieto osoby: 

Or. en

Odôvodnenie

Podľa textu predloženého Komisiou je odborná príprava povinná na získanie aj zachovanie 
certifikácie. Takáto povinnosť je neprimeraná a nevhodná. Dôležité sú znalosti a tie nemusia 
pochádzať len z odbornej prípravy, ale aj zo skúseností alebo nedávneho vzdelávania. 
Navrhovanou zmenou sa návrh opäť dostáva do súladu s existujúcim nariadením o 
fluórovaných plynoch, ktoré obsahuje povinné vydávanie osvedčení.

Zároveň chýba odkaz na osoby pracujúce na mobilných klimatizačných zariadeniach. 
Navrhovaný text doplnený ako článok 8 ods. 1 písm. d) je zameraný na tento nedostatok.

Pozmeňujúci návrh 171
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
zariadení uvedených v článku 3 ods. 1 
treťom pododseku;

a) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
zariadení uvedených v článku 3 ods. 1 
treťom pododseku, a to aj v prípade, keď 
tieto zariadenia obsahujú alternatívy 
fluórovaných skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
zariadení uvedených v článku 3 ods. 1 
treťom pododseku;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Podľa textu predloženého Komisiou je odborná príprava povinná na získanie aj zachovanie 
certifikácie. Takáto povinnosť je neprimeraná a nevhodná. Dôležité sú znalosti a tie nemusia 
pochádzať len z odbornej prípravy, ale aj zo skúseností alebo nedávneho vzdelávania. 
Navrhovanou zmenou sa návrh opäť dostáva do súladu s existujúcim nariadením o 
fluórovaných plynoch, ktoré obsahuje povinné vydávanie osvedčení.

.

Pozmeňujúci návrh 173
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
elektrických rozvádzačov s obsahom SF6;

b) osoby, ktoré pri inštalácii, servise, 
údržbe alebo vyraďovaní elektrických 
rozvádzačov z prevádzky, pracujú s SF6;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
elektrických rozvádzačov s obsahom SF6;

vypúšťa sa



PE508.030v01-00 66/69 AM\931431SK.doc

SK

Or. en

Odôvodnenie

Podľa textu predloženého Komisiou je odborná príprava povinná na získanie aj zachovanie 
certifikácie. Takáto povinnosť je neprimeraná a nevhodná. Dôležité sú znalosti a tie nemusia 
pochádzať len z odbornej prípravy, ale aj zo skúseností alebo nedávneho vzdelávania. 
Navrhovanou zmenou sa návrh opäť dostáva súladu s existujúcim nariadením o fluórovaných 
plynoch, ktoré obsahuje povinné vydávanie osvedčení.

Pozmeňujúci návrh 175
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
elektrických rozvádzačov s obsahom SF6;

b) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
elektrických rozvádzačov s obsahom SF6, 
a ktoré musia s týmto plynom pracovať;

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú údržbári starať o zariadenia obsahujúce SF6 alebo tieto zariadenia opravovať, 
treba zaistiť, aby mali vysokú kvalifikáciu. Elektrické rozvádzače obsahujúce SF6 sa pritom 
nikdy nenachádzajú vo verejnom priestore; naopak, vždy sa o ne niekto stará a obsluhuje ich 
len vyškolený personál. Osvedčenie sa preto nemusí týkať všetkých operačných pracovníkov 
ako celku, ale len tých, ktorí skutočne pracujú s plynom SF6.

Pozmeňujúci návrh 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
elektrických rozvádzačov s obsahom SF6;

b) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
vysokonapäťových elektrických 
rozvádzačov s obsahom SF6 v systémoch, 
ktoré nie sú hermeticky uzavreté;
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Or. fr

Odôvodnenie

Programy odbornej prípravy a vydávania osvedčení sú pre osoby, ktoré prichádzajú do 
kontaktu s elektrickými rozvádzačmi obsahujúcimi SF6, zbytočné, ak sú tieto systémy 
hermeticky uzavreté. Nádoby obsahujúce SF6 sú naplnené v továrni a nevyžaduje sa žiadna 
ďalšia práca s týmto plynom.

Pozmeňujúci návrh 177
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) osoby vykonávajúce úlohy uvedené 
v písmenách a), b) a c) na zariadeniach, 
ktoré namiesto fluórovaných skleníkových 
plynov používajú alternatívne chladivá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, 
servis, údržbu, opravu alebo vyradenie 
mobilných klimatizačných zariadení z 
prevádzky.

Or. en

Odôvodnenie

Zároveň chýba odkaz na osoby pracujúce na mobilných klimatizačných zariadeniach. 
Navrhovaný text doplnený ako článok 8 ods. 1 písm. d) je zameraný na tento nedostatok.
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Pozmeňujúci návrh 179
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K programom odbornej prípravy
stanovené v odseku 1 patria:

2. K programom vydávania osvedčení
podľa odseku 1 patria:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K programom odbornej prípravy 
stanovené v odseku 1 patria:

2. K programom vydávania osvedčení a 
odbornej prípravy podľa odseku 1 patria:

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebná zmena prvého pododseku na podporu zmien v pozmeňujúcom návrhu 4 o povinnej 
odbornej príprave. 

Pozmeňujúci návrh 181
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K programom odbornej prípravy 
stanovené v odseku 1 patria:

2. K programom odbornej prípravy 
a skúšok podľa odseku 1 patria:

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) technológie na nahradenie alebo 
obmedzenie používania fluórovaných 
skleníkových plynov a na bezpečné 
zaobchádzanie s nimi.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie pododseku 1 písm. e) odráža názor, podľa ktorého by podmienka, aby personál 
absolvoval odbornú prípravu v oblasti tzv. alternatívnych technológií, nebola ani rýchla, ani 
lacná. Alternatív je mnoho a často je práca s nimi zložitejšia než v prípade HFC, čo by viedlo 
k rozširovaniu programov odbornej prípravy, hoci mnoho inžinierov nebude v praxi nikdy 
pracovať so všetkými alternatívnymi technológiami. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 
v tomto smere sa považuje za nevhodné a neuskutočniteľné.


