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Pozměňovací návrh 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osvědčení podle certifikačních 
programů stanovených v odstavci 1 se 
vydávají za podmínky, že žadatel úspěšně 
absolvuje školicí program zavedený podle 
odstavců 1 a 2.

3. Osvědčení podle certifikačních 
programů stanovených v odstavci 1 se 
vydávají za podmínky, že žadatel úspěšně 
absolvuje proces hodnocení zavedený 
podle odstavců 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh podporuje změny, které zavádí pozměňovací návrh 4 v čl. 8 prvním 
pododstavci o povinném školení. Lidé by měli být povinni úspěšně projít procesem hodnocení, 
čehož někteří z nich budou schopni bez školicího programu, a to díky svým dosavadním 
zkušenostem a znalostem.

Pozměňovací návrh 184
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osvědčení podle certifikačních 
programů stanovených v odstavci 1 se 
vydávají za podmínky, že žadatel úspěšně 
absolvuje školicí program zavedený podle 
odstavců 1 a 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osvědčení podle certifikačních 
programů stanovených v odstavci 1 se 
vydávají za podmínky, že žadatel úspěšně 
absolvuje školicí program zavedený podle 
odstavců 1 a 2.

3. Osvědčení podle certifikačních 
programů stanovených v odstavci 1 se 
vydávají za podmínky, že žadatel složí
příslušnou zkoušku podle odstavců 1 a 2, 
která potvrdí osvojené znalosti.

Or. pl

Pozměňovací návrh 186
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zavedou certifikační 
programy pro podniky, které provádějí 
činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) až d) 
pro třetí strany.

4. Členské státy zavedou certifikační 
programy pro podniky, které provádějí 
činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) až e)
pro třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zavedou certifikační 
programy pro podniky, které provádějí 
činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) až d) 
pro třetí strany.

4. Členské státy zavedou certifikační 
programy pro podniky, které provádějí 
činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) až e)
pro třetí strany.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh omezuje rozsah certifikace podniků na nejvýznamnější odvětví a upravuje 
návrh podle nařízení o fluorovaných skleníkových plynech. 

Pozměňovací návrh 188
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Členské státy 
mohou platnost osvědčení uvedených 
v odstavci 1 prodloužit, pokud dotčená 
osoba absolvuje každých pět let povinné 
pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Členské státy 
prodlouží platnost osvědčení uvedených 
v odstavci 1, pokud dotčená osoba 
absolvuje každých pět let povinné 
pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

Or. de

Odůvodnění

Prodloužení platnosti osvědčení by nemělo být ponecháno na uvážení členských států,.

Pozměňovací návrh 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Členské státy 
mohou platnost osvědčení uvedených 
v odstavci 1 prodloužit, pokud dotčená 
osoba absolvuje každých pět let povinné 
pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 až 3
obsahují alespoň následující informace:

a) název subjektu, subjekt, který osvědčení 
vydává, celé jméno držitele, číslo 
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osvědčení a datum uplynutí doby 
platnosti, je-li uvedeno;
b) činnosti, které je držitel osvědčení 
oprávněn vykonávat;
c) datum vydání a podpis subjektu, který 
osvědčení vydává.

Or. en

Odůvodnění

Stávající předpisy o fluorovaných skleníkových plynech umožňují členským státům zvolit si, 
zda použijí datum uplynutí doby platnosti nebo ne. Změna platnosti osvědčení navržená 
Komisí by zásadně ovlivnila již vydaná osvědčení. Osoby, jejichž osvědčení neobsahuje datum 
ukončení platnosti podle stávajících předpisů, by byly povinny opakovaně skládat zkoušky, 
což by bylo na úkor těch, kteří již prošli pokročilými školeními a certifikačními programy, jež 
splňují minimální požadavky Komise.

Pozměňovací návrh 190
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Členské státy 
mohou platnost osvědčení uvedených 
v odstavci 1 prodloužit, pokud dotčená 
osoba absolvuje každých pět let povinné 
pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Platnost 
osvědčení uvedených v odstavci 1 je 
prodloužena, pokud dotčená osoba 
absolvuje každých pět let povinné 
pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

Or. it

Pozměňovací návrh 191
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Členské státy 
mohou platnost osvědčení uvedených 
v odstavci 1 prodloužit, pokud dotčená 
osoba absolvuje každých pět let povinné 
pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

5. Osvědčení uvedená v odstavci 1 jsou 
platná nejvýše pět let. Členské státy mohou 
platnost osvědčení uvedených v odstavci 1 
prodloužit, pokud dotčená osoba absolvuje 
každých pět let povinné pravidelné školení 
určené k doplnění znalostí témat 
uvedených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Členské státy 
mohou platnost osvědčení uvedených 
v odstavci 1 prodloužit, pokud dotčená 
osoba absolvuje každých pět let povinné 
pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

5. Nová osvědčení uvedená v odstavcích 1 
a 3 jsou každých pět let obnovována 
v rámci postupu vydávání osvědčení. 
Žadatelé získají osvědčení, pokud tento 
postup úspěšně dokončí.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Členské státy 
mohou platnost osvědčení uvedených 
v odstavci 1 prodloužit, pokud dotčená 
osoba absolvuje každých pět let povinné 

5. Stávající osvědčení vydaná v souladu 
s nařízením EU č. 842/2006 jsou i nadále 
platná za podmínek, za nichž byla původně 
vydána.
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pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 3 
jsou platná nejvýše pět let. Členské státy 
mohou platnost osvědčení uvedených 
v odstavci 1 prodloužit, pokud dotčená 
osoba absolvuje každých pět let povinné 
pravidelné školení určené k doplnění 
znalostí témat uvedených v odstavci 2.

5. Stávající osvědčení vydaná v souladu 
s nařízením EU č. 842/2006 jsou i nadále 
platná.

Or. fi

Pozměňovací návrh 195
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Osvědčení získaná na základě nařízení 
(ES) č. 842/2006 jsou platná pod 
podmínkou, že osoby s tímto osvědčením 
do 1. ledna 2020 složí zkoušku v souladu 
s postupy stanovenými v novém nařízení.

Or. pl

Pozměňovací návrh 196
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Stávající osvědčení vydaná v souladu 
s nařízením EU č. 842/2006 jsou i nadále 
platná za podmínek, za nichž byla 
původně vydána.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Držitelé osvědčení uvedení v odstavci 5 
musí nejpozději do 1. ledna 2020 projít 
procesem hodnocení v souvislosti 
s technologiemi uvedenými v odst. 2 písm. 
e).

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy oznámí Komisi své školicí 
a certifikační programy do 1. ledna 2015.
Uznávají osvědčení vydaná jiným 
členským státem. Neomezují volný pohyb 
služeb ani svobodu usazování z důvodu, že 
bylo osvědčení vydáno v jiném členském 
státě.

6. Členské státy oznámí Komisi své 
certifikační programy do 1. ledna 2015. 
Uznávají osvědčení vydaná jiným 
členským státem. Neomezují volný pohyb 
služeb ani svobodu usazování z důvodu, že 
bylo osvědčení vydáno v jiném členském 
státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy oznámí Komisi své školicí 
a certifikační programy do 1. ledna 2015.
Uznávají osvědčení vydaná jiným 
členským státem. Neomezují volný pohyb 
služeb ani svobodu usazování z důvodu, že 
bylo osvědčení vydáno v jiném členském 
státě.

6. Členské státy oznámí Komisi své 
certifikační programy do 1. ledna 2017.
Uznávají osvědčení vydaná jiným 
členským státem. Neomezují volný pohyb 
služeb ani svobodu usazování z důvodu, že 
bylo osvědčení vydáno v jiném členském 
státě.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh odráží pozměňovací návrh 4 a navrhované změny v čl. 8 prvním pododstavci, 
který se týká školení. Tento pozměňovací návrh upravuje návrh tak, aby odpovídal obsahu 
stávajícího nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, které vyžaduje harmonizovaná 
školení a povinná osvědčení. Změna data má členským státům umožnit zavést a uplatňovat 
nové požadavky pro případné získání osvědčení a zohlednit oblasti, kde se rozsah požadavků 
pro získání osvědčení rozšířil tak, že se dotýká dalších odvětví.

Pozměňovací návrh 200
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy oznámí Komisi své školicí 
a certifikační programy do 1. ledna 2015.
Uznávají osvědčení vydaná jiným 
členským státem. Neomezují volný pohyb 
služeb ani svobodu usazování z důvodu, že 
bylo osvědčení vydáno v jiném členském 
státě.

6. Členské státy oznámí Komisi své školicí 
a certifikační programy do 1. ledna 2018. 
Uznávají osvědčení vydaná jiným 
členským státem. Neomezují volný pohyb 
služeb ani svobodu usazování z důvodu, že 
bylo osvědčení vydáno v jiném členském 
státě.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 201
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými vymezí minimální požadavky na 
školení a certifikace stanovené v odstavci 
1 a vymezí podmínky pro vzájemné 
uznávání osvědčení.

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými vymezí minimální požadavky na 
certifikace stanovené v odstavci 1 a vymezí 
podmínky pro vzájemné uznávání 
osvědčení.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými vymezí minimální požadavky na 
školení a certifikace stanovené v odstavci 
1 a vymezí podmínky pro vzájemné 
uznávání osvědčení.

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými vymezí minimální požadavky na 
certifikace stanovené v odstavci 1 a vymezí 
podmínky pro vzájemné uznávání 
osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh odráží pozměňovací návrh 4 a navrhované změny v čl. 8 prvním pododstavci, 
který se týká školení. Tento pozměňovací návrh upravuje návrh tak, aby odpovídal obsahu 
stávajícího nařízení, které členským státům ukládá povinnost informovat Komisi o 
osvědčeních, která splňují minimální požadavky.
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Pozměňovací návrh 203
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uvádění konkrétních výrobků a zařízení 
uvedených v příloze III na trh se zakazuje 
od data uvedeného v této příloze, případně 
s rozlišením podle typu nebo potenciálu 
globálního oteplování obsaženého 
fluorovaného skleníkového plynu.

1. Uvádění konkrétních výrobků a zařízení,
jež obsahují fluorované skleníkové plyny 
nebo jejichž provoz na těchto plynech 
závisí, uvedených v příloze III na trh se 
zakazuje od data uvedeného v této příloze, 
případně s rozlišením podle typu nebo 
potenciálu globálního oteplování 
obsaženého fluorovaného skleníkového 
plynu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 204
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uvádění konkrétních výrobků a zařízení 
uvedených v příloze III na trh se zakazuje 
od data uvedeného v této příloze, případně 
s rozlišením podle typu nebo potenciálu 
globálního oteplování obsaženého 
fluorovaného skleníkového plynu.

1. Uvádění konkrétních výrobků a zařízení 
uvedených v příloze III na trh a jejich 
vývoz se zakazuje od data uvedeného v této 
příloze, případně s rozlišením podle typu 
nebo potenciálu globálního oteplování 
obsaženého fluorovaného skleníkového 
plynu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby tyto výrobky a zařízení s obsahem částečně fluorovaných uhlovodíků, 
jejichž uvedení na trh je v EU zakázáno, nebyly dumpingově vyváženy do rozvojových zemí.
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Pozměňovací návrh 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uvádění konkrétních výrobků a zařízení 
uvedených v příloze III na trh se zakazuje 
od data uvedeného v této příloze, případně 
s rozlišením podle typu nebo potenciálu 
globálního oteplování obsaženého 
fluorovaného skleníkového plynu.

1. Uvádění konkrétních výrobků a zařízení 
uvedených v příloze III na trh se zakazuje 
od data uvedeného v této příloze, případně 
s rozlišením podle typu nebo potenciálu 
globálního oteplování obsaženého 
fluorovaného skleníkového plynu.

Členské státy neomezí uvedení na trh či
do provozu výrobků nebo zařízení, která 
nejsou uvedena v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well-functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment. Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Pozměňovací návrh 206
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy neomezí uvedení na trh či 
do provozu výrobků nebo zařízení, která 
nejsou uvedena v příloze III.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se 
nevztahuje na zařízení, u kterého bylo v 
požadavcích na ekodesign přijatých podle 
směrnice 2009/125/ES stanoveno, že v 
důsledku vyšší energetické účinnosti 
během jeho provozu by jeho emise CO2
vznikající během životního cyklu byly nižší 
než emise CO2 vznikající během životního 
cyklu rovnocenného zařízení, které 
splňuje příslušné požadavky na ekodesign 
a neobsahuje částečně fluorované 
uhlovodíky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se 
nevztahuje na zařízení, u kterého bylo 
v požadavcích na ekodesign přijatých 
podle směrnice 2009/125/ES stanoveno, že 
v důsledku vyšší energetické účinnosti 
během jeho provozu by jeho emise CO2
vznikající během životního cyklu byly 
nižší než emise CO2 vznikající během 
životního cyklu rovnocenného zařízení, 
které splňuje příslušné požadavky na 
ekodesign a neobsahuje částečně 
fluorované uhlovodíky.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se 
nevztahuje na mrazící a chladící tunely a 
na zařízení, u kterého bylo v požadavcích 
na ekodesign přijatých podle směrnice 
2009/125/ES stanoveno, že v důsledku 
vyšší energetické účinnosti během jeho 
provozu by jeho emise CO2 vznikající 
během životního cyklu byly nižší než 
emise CO2 vznikající během životního 
cyklu rovnocenného zařízení, které splňuje 
příslušné požadavky na ekodesign a 
neobsahuje částečně fluorované 
uhlovodíky.

Or. en
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Odůvodnění

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market. For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017. Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Pozměňovací návrh 209
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 
k provozu fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování 150 
nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že 
existují alternativy k použití fluorovaných 
skleníkových plynů nebo k použití určitých 
typů fluorovaných skleníkových plynů a že 
by jejich použití vedlo k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, a kterými 
vyloučí (případně na určité období) některé 
kategorie výrobků nebo zařízení, u nichž 
alternativní látky nepřesahující mezní 
specifikovanou hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou 
z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů k dispozici.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 
k provozu fluorované skleníkové plyny, 
pokud bylo zjištěno, že existují alternativy 
k použití fluorovaných skleníkových plynů 
nebo k použití určitých typů fluorovaných 
skleníkových plynů a že by jejich použití 
vedlo k nižším celkovým emisím 
skleníkových plynů, a kterými vyloučí 
(případně na určité období) některé 
kategorie výrobků nebo zařízení, u nichž 
alternativní látky nepřesahující mezní 
specifikovanou hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou 
z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů k dispozici.

Or. de
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Pozměňovací návrh 210
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 
k provozu fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování 150 
nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že 
existují alternativy k použití fluorovaných 
skleníkových plynů nebo k použití 
určitých typů fluorovaných skleníkových 
plynů a že by jejich použití vedlo k nižším 
celkovým emisím skleníkových plynů, a 
kterými vyloučí (případně na určité období) 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, u 
nichž alternativní látky nepřesahující 
mezní specifikovanou hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou 
z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů k dispozici.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby byly vyloučeny (případně na 
určité období) některé kategorie výrobků 
nebo zařízení, u nichž alternativní látky 
nepřesahující mezní specifikovanou 
hodnotu potenciálu globálního oteplování 
nejsou z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů přechodně 
k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Příloha III má přímý dopad na oblast působnosti nařízení. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, 
aby přidávání nových položek probíhalo na základě postupu spolurozhodování, neboť to
Evropskému parlamentu umožní v plné míře převzít svou legislativní odpovědnost. Vyřazení 
některých položek z přílohy III by mělo být pouze přechodné a vycházet z důvodů ekonomické, 
technické nebo bezpečnostní povahy.

Pozměňovací návrh 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 
k provozu fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování 150 
nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že 
existují alternativy k použití fluorovaných 
skleníkových plynů nebo k použití 
určitých typů fluorovaných skleníkových 
plynů a že by jejich použití vedlo k nižším 
celkovým emisím skleníkových plynů, a 
kterými vyloučí (případně na určité 
období) některé kategorie výrobků nebo 
zařízení, u nichž alternativní látky 
nepřesahující mezní specifikovanou 
hodnotu potenciálu globálního oteplování 
nejsou z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů k dispozici.

3. Komise může na žádost příslušného 
orgánu členského státu a pomocí 
prováděcích aktů povolit dočasnou 
výjimku z vyloučení některých kategorií 
výrobků nebo zařízení uvedených v příloze 
III, nejsou-li alternativní látky 
z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů k dispozici nebo 
nelze-li je z těchto důvodů použít. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle článku 21.

Or. en

Odůvodnění

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts.

Pozměňovací návrh 212
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 3. Komise je zmocněna přijímat akty 
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v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 
k provozu fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování 150 
nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že 
existují alternativy k použití fluorovaných 
skleníkových plynů nebo k použití určitých 
typů fluorovaných skleníkových plynů a že 
by jejich použití vedlo k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, a kterými 
vyloučí (případně na určité období) některé 
kategorie výrobků nebo zařízení, u nichž 
alternativní látky nepřesahující mezní 
specifikovanou hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou 
z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů k dispozici.

v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 
k provozu fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování 150 
nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že 
existují alternativy k použití fluorovaných 
skleníkových plynů nebo k použití určitých 
typů fluorovaných skleníkových plynů a že 
by jejich použití vedlo k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů. Dále je 
Komise zmocněna vyloučit (případně na 
určité období) některé kategorie výrobků 
nebo zařízení, u nichž alternativní látky 
nepřesahující mezní specifikovanou 
hodnotu potenciálu globálního oteplování 
již nejsou k dispozici, nebo pokud nové 
vědecké či technické poznatky o 
bezpečnosti alternativních látek jejich 
použití nedovolují na základě zásady 
předběžné opatrnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zajistit právní jistotu a vyhnout se situaci, kdy ke změnám dochází příliš často. 
Zařízení nebo výrobky by měly spadat do oblasti působnosti nařízení pouze pod podmínkou, 
že na trhu jsou k dispozici alternativní látky. Zařízení nebo výrobky by měly být vyloučeny,
pouze nastanou-li potíže s dodávkami nebo pokud se objeví nové vědecké důkazy, které 
poukazují na bezpečnostní problémy.

Pozměňovací návrh 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 
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k provozu fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování 150 
nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že 
existují alternativy k použití fluorovaných 
skleníkových plynů nebo k použití určitých 
typů fluorovaných skleníkových plynů a že 
by jejich použití vedlo k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, a kterými 
vyloučí (případně na určité období) některé 
kategorie výrobků nebo zařízení, u nichž 
alternativní látky nepřesahující mezní 
specifikovanou hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou 
z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů k dispozici.

k provozu fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování 150 
nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že 
existují alternativy k použití fluorovaných 
skleníkových plynů nebo k použití určitých 
typů fluorovaných skleníkových plynů a že 
by jejich použití vedlo k nižším celkovým 
emisím skleníkových plynů, a kterými 
vyloučí (případně na určité období) některé 
kategorie výrobků nebo zařízení, u nichž 
alternativní látky nepřesahující mezní 
specifikovanou hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou k dispozici 
z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů nebo kvůli
energetické účinnosti během provozu, 
pokud jsou emise skleníkových plynů 
během životního cyklu, včetně emisí 
z vedlejších výrobků vznikajících během 
výrobního procesu fluorovaných 
skleníkových plynů a vstupních surovin či 
technických činidel, nižší než u
odpovídajícího zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. F-plyny jsou prodávány a nakupovány 
podniky, které jsou držiteli osvědčení, 
s výjimkou případů, kdy nákup F-plynu 
tvoří součást instalace zařízení, údržby
nebo servisu a s plyny manipuluje 
prodávající.

Or. 
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Pozměňovací návrh 215
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zákaz uvedený v odstavci 1 se 
nepoužije v případě těchto oblastí použití:
– aplikace ve zdravotnictví (zejména u 
lékařských a farmaceutických aplikací);
– aplikace v letectví (zejména v 
protipožárních systémech a u hasicích 
přístrojů v letadlech);

– výroba elektrické energie a aplikace pro 
přenos;
– kryogenní aplikace;
– výroba průmyslových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro účely provádění činností 
uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) až d) 
jsou fluorované skleníkové plyny 
prodávány a nakupovány podniky a 
osobami, které jsou držiteli příslušného 
osvědčení v souladu s článkem 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro účely provádění činností 
uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) až d) 
jsou fluorované skleníkové plyny 
prodávány a nakupovány podniky, které 
jsou držiteli příslušného osvědčení v 
souladu s článkem 8, a osobami, které 
jsou držiteli příslušných osvědčení v 
souladu s čl. 8 odst. 1.
Tento odstavec nezamezuje osobám, které 
nejsou držiteli osvědčení, jelikož 
neprovádějí žádnou z činností uvedených 
v čl. 8 odst. 1 písm. a) až d), ve sběru, 
přepravě či dodávání fluorovaných 
skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Zde je omezen prodej a nákup F-plynů na podniky a osoby, které jsou držiteli příslušných
osvědčení, čímž je osobám a podnikům bez osvědčení znemožněno provádět činnosti na 
zařízeních, která F-plyny obsahují nebo mají obsahovat.

Pozměňovací návrh 218
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát nejpozději do 
[1. ledna 2016] zveřejní a předá Komisi 
zprávu o postupech, normách či právních 
předpisech, které platí na místní, 
regionální nebo vnitrostátní úrovni a jimiž 
je omezeno zavádění náhradních 
technologií za použití hořlavých chladiv, 
včetně uhlovodíků, v chladicích a 
klimatizačních výrobcích a zařízeních a v 
pěnách. Zpráva navrhne opatření, jimiž 
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lze tato omezení vyřešit tak, aby zákazy 
uvádění na trh obsažené v příloze III 
mohly vstoupit v platnost, nebo případně 
podrobně popíše oblasti, v nichž bude 
pravděpodobně nutné z oprávněných 
bezpečnostních důvodů umožnit výjimky.
Komise zveřejní souhrnnou zprávu do 
[1. ledna 2017] a v elektronické podobě ji 
zpřístupní veřejnosti, a to za účelem jejího 
aktivního a systematického veřejného 
šíření v souladu s nařízením (ES) č. 
1367/2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Příslušné orgány členských států jsou 
oprávněny, po řádném zvážení strategické 
povahy některých činností a specifických 
rysů místního podnebí, povolit přechodné 
odchylky od zákazů stanovených v příloze 
III na dobu nejvýše 12 měsíců. U každé 
udělené výjimky musí příslušný orgán
informovat Evropskou komisi o důvodech, 
které jej k tomuto rozhodnutí vedly.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fluorované plyny používané jako 
surovina v chemickém procesu musí být 
při zneškodnění, vývozu nebo opětovném 
zabalení povinně označeny.

Or. pl

Pozměňovací návrh 221
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) pěnové polyolové premixy a 
rozpouštědla.

Or. pl

Pozměňovací návrh 222
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pěny, které obsahují fluorované 
skleníkové plyny, se nesmějí uvádět na trh, 
pokud nejsou fluorované skleníkové plyny 
označeny štítkem s uznávaným 
průmyslovým označením, nebo není-li toto 
označení k dispozici, chemickým názvem.
Na štítku musí být jasně uvedeno, že pěna 
obsahuje fluorované skleníkové plyny.

4. Pěny, které obsahují fluorované 
skleníkové plyny, se nesmějí uvádět na trh, 
pokud nejsou označeny štítkem, který jasně
upozorňuje na to, že pěna obsahuje 
fluorované skleníkové plyny v souladu 
s platnými právními předpisy EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Informace uvedené v odstavcích 2 a 3 
musí být obsaženy v návodech k použití 
těchto výrobků nebo zařízení. V případě 
výrobků a zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování 150 nebo vyšším musí být tyto 
informace rovněž obsaženy v popisech 
používaných k reklamě.

5. Informace uvedené v odstavcích 2 a 3 
musí být obsaženy v návodech k použití 
těchto výrobků nebo zařízení. V případě 
výrobků a zařízení obsahujících fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování 150 nebo vyšším.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Použití SF6 při tlakovém lití hořčíku 
a při recyklaci slitin pro tlakové lití hořčíku 
je zakázáno. Pokud jde o zařízení 
využívající nižší množství SF6 než 850 kg 
ročně, tento zákaz platí až od 1. ledna 
2015.

1. Použití SF6 při tlakovém lití hořčíku 
a při recyklaci slitin pro tlakové lití hořčíku 
je zakázáno. Pokud jde o zařízení 
využívající nižší množství SF6 než 850 kg 
ročně, tento zákaz platí až od [...]1.

__________________
1 Vložte prosím datum: tři roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejpozději do 1. ledna 2018 Komise 
určí, zda existuje efektivní a spolehlivá 
alternativa, která umožní s přijatelnými 
náklady nahradit SF6 ve 
středněnapěťových sekundárních 
spínacích zařízeních, a zda lze vydat zákaz 
použití SF6 v nových zařízeních.

Or. fr

Odůvodnění

V současné době neexistuje spolehlivá a efektivní alternativa SF6, a tudíž by bylo nebezpečné 
a z ekonomického hlediska nerozumné zavést ustanovení, která by zakázala jeho používání. 
Před vydáním zákazu SF6 v nových zařízeních by Komise měla posoudit klady a zápory těchto
alternativ.

Pozměňovací návrh 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám 
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 40 tunám 
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020. Toto ustanovení se nevztahuje na 
zařízení určená pro použití při teplotě 
nižší než –50 °C ani na zařízení upravená 
tak, že využívají F-plyny s potenciálem 
globálního oteplování přesahujícím 2500, 
s cílem vyhovět požadavkům nařízení o 
látkách poškozujících ozonovou vrstvu.

Pro účely tohoto ustanovení se potenciál 
globálního oteplování směsí, které 

Do 1. ledna 2025 se toto ustanovení 
nevztahuje na regenerované fluorované 
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obsahují fluorované skleníkové plyny, 
vypočítá podle přílohy IV.

skleníkové plyny, jejichž potenciál 
globálního oteplování je 2500 a více a 
které se používají při servisu nebo údržbě 
stávajícího chladicího zařízení, pod 
podmínkou, že byly označeny v souladu
s čl. 10 odst. 5.
Do 1. ledna 2025 se toto ustanovení 
nevztahuje na recyklované fluorované 
skleníkové plyny, jejichž potenciál 
globálního oteplování je 2500 a více a 
které se používají při servisu nebo údržbě 
stávajícího chladicího zařízení, pod 
podmínkou, že byly z takového zařízení 
znovuzískány. Tyto recyklované plyny 
může použít pouze podnik, který je 
znovuzískal v rámci údržby nebo servisu, 
nebo podnik, pro nějž byly v rámci údržby 
nebo servisu znovuzískány.

Or. en

Odůvodnění

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < –50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Pozměňovací návrh 227
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zákaz uvedený v odstavci 1 se 
nepoužije v případě těchto oblastí použití:
– aplikace ve zdravotnictví (zejména u 
lékařských a farmaceutických aplikací);
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– aplikace v letectví (zejména v 
protipožárních systémech a u hasicích 
přístrojů v letadlech);
– výroba elektrické energie a aplikace pro 
přenos;
– kryogenní aplikace;
– výroba průmyslových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise může na žádost příslušného 
orgánu členského státu a pomocí 
prováděcích aktů povolit dočasnou 
výjimku a vyloučit některé kategorie 
výrobků nebo zařízení z přílohy III, 
nejsou-li alternativní látky k dispozici 
nebo pokud je v těchto výrobcích a 
zařízeních nelze použít z technických, 
ekonomických nebo bezpečnostních 
důvodů. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle článku 21.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 11, který zavádí výjimky ze 
zákazů stanovených v příloze III a umožňuje ve vymezeném časovém období použití látek v 
kritických oblastech. Tento navazující pozměňovací návrh ve vymezeném časovém období 
povoluje servis a údržbu zařízení, která obsahují F-plyny s potenciálem globálního oteplování 
přesahujícím 2500 a pro něž platí výjimka podle čl. 9 třetího pododstavce.

Pozměňovací návrh 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Příslušné orgány členských států jsou 
oprávněny, po řádném zvážení strategické 
povahy některých činností a specifických 
rysů místního podnebí, přechodně povolit 
používání fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, jejichž 
potenciál globálního oteplování přesahuje 
2500 a které jsou uvedeny v uvedeny v 
odstavci 3, a to nejdéle po dobu 12 
měsíců. Příslušné orgány informují 
Evropskou komisi o důvodech, které je 
k tomuto rozhodnutí vedly.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití fluorovaných skleníkových plynů 
nebo směsí, které obsahují fluorované 
skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích 
zařízení s velikostí náplně ekvivalentní 5 
tunám CO2 nebo více je zakázáno od 1. 
ledna 2020.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení, 
jež jsou navržena pro provozní teplotu –
50 °C a vyšší, s velikostí náplně 
ekvivalentní 40 tunám CO2 nebo více je 
zakázáno od 1. ledna 2025.

Or. pl

Pozměňovací návrh 232
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2030.

Or. de

Odůvodnění

Před několika lety bylo ukončeno používání chlorfluoruhlovodíků a z této zkušenosti vyplývá, 
že přechod trvá déle než šest let. Jakýkoli druh chladicího zařízení je složitý systém a přechod 
na jiné chladivo s sebou nevyhnutelně nese značné nevýhody z hlediska energetické účinnosti
a bezpečnosti (hořlavost), což ohrožuje splnění cíle snížit emise skleníkových plynů. U 
zařízení menších rozměrů (velikost náplně ekvivalentní méně než 50 tunám CO2) jsou náklady 
na přechod příliš vysoké.
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Pozměňovací návrh 233
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2015.

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám 
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám 
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

Or. fr

Odůvodnění

Zákaz servisu nebo údržby zařízení s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám by mohl nadměrně 
finančně zatížit odvětví dopravy, především malé a střední podniky, které by v závislosti na 
tom, jaký alternativní plyn využívají, musely nahradit nebo upravit své stávající vybavení. 
Změna plynného chladiva může mít dopad také na energetickou náročnost. Tento údaj byl 
změněn na 50 tun kvůli souladu s kategoriemi vymezenými v čl. 3 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 235
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám 
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

U stávajících zařízení, která využívají 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování 2500 nebo vyšším, 
je možné provádět servis a údržbu pomocí
regenerovaných fluorovaných 
skleníkových plynů pod podmínkou, že 
byly z takového zařízení znovuzískány.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě stacionárních 
chladicích zařízení, jež jsou navržena pro 
provozní teplotu –50 °C a vyšší, s velikostí 
náplně ekvivalentní 50 tunám CO2 nebo 
více je zakázáno od 1. ledna 2020.
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Or. en

Pozměňovací návrh 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 40 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od [...]1. Toto 
ustanovení se nepoužije na znovuzískané 
nebo regenerované fluorované skleníkové 
plyny ani na zařízení určená pro použití 
při provozní teplotě –50 °C.
__________________
1 Vložte prosím datum: tři roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 238
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2150 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení, 
jež jsou navržena pro provozní teplotu –
50 °C a vyšší, s velikostí náplně 
ekvivalentní 40 tunám CO2 nebo více je 
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zakázáno od 1. ledna 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám 
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 11 kg nebo 
více je zakázáno od 1. ledna 2020.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedošlo k nadměrnému zatížení provozovatelů malých zařízení, což je otázka velikosti,
nikoli ekvivalentu CO2, je třeba u zákazu uvést prahovou hodnotu v kilogramech.

Pozměňovací návrh 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení, 
jež jsou navržena pro provozní teplotu –
50 °C a vyšší, s velikostí náplně 
ekvivalentní 40 tunám CO2 nebo více je 



PE508.081v01-00 34/77 AM\931885CS.doc

CS

zakázáno od 1. ledna 2025 s výjimkou 
plynů, které byly znovuzískány nebo 
recyklovány.

Or. fr

Odůvodnění

Lhůtu stanovenou v původním textu nelze dodržet a mohla by mít zásadní dopad na malé a 
střední podniky. Z toho důvodu je nutné upravit přechodná opatření a ze zákazu vyjmout 
zařízení menších rozměrů a rovněž povolit používání recyklovaných chladiv.

Pozměňovací návrh 241
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 40 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2025. Do 1. ledna 2025 se toto ustanovení 
nevztahuje na recyklované a 
regenerované fluorované skleníkové 
plyny.

Or. de

Odůvodnění

Kvůli zákazu používání chlorfluoruhlovodíků zaměřili provozovatelé zařízení své investice na 
přechod na F-plyny. Jejich majetek je třeba náležitě chránit, což se týká zejména zařízení
menších rozměrů.

Pozměňovací návrh 242
Pilar Ayuso
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2025. Toto ustanovení nevztahuje na:

– zařízení určená pro použití při teplotě 
nižší než –50 °C;
– regenerované fluorované skleníkové 
plyny, jejichž potenciál globálního 
oteplování je 2500 a více a které se 
používají při servisu nebo údržbě 
stávajícího chladicího zařízení;
– recyklované fluorované skleníkové 
plyny, jejichž potenciál globálního 
oteplování je 2500 a více a které se 
používají při servisu nebo údržbě 
stávajícího chladicího zařízení;
– zařízení, u kterého bylo v požadavcích 
na ekodesign přijatých podle směrnice 
2009/125/ES o ekodesignu výrobků 
spojených se spotřebou energie stanoveno, 
že v důsledku vyšší energetické účinnosti 
během provozu by jeho emise CO2
vznikající během životního cyklu byly nižší 
než emise CO2 vznikající během životního 
cyklu rovnocenného zařízení, které 
splňuje příslušné požadavky na ekodesign 
a neobsahuje částečně fluorované 
uhlovodíky.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Ivo Belet
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám 
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2030.

Toto ustanovení se nevztahuje na
znovuzískané nebo regenerované 
fluorované skleníkové plyny, jejichž 
potenciál globálního oteplování je 2500 a 
více a které se používají při servisu nebo 
údržbě stávajícího chladicího zařízení, 
pod podmínkou, že byly z takového 
zařízení znovuzískány.

Or. en

Odůvodnění

Uživatelé chladicích zařízení, kteří nedávno investovali do nahrazení chladiva R22
alternativními látkami, by byli nuceni použít dodatečné vybavení nebo vyměnit zařízení, která
nemusí být na konci své životnosti. Jako lepší řešení se tedy jeví stanovit zákaz na nové 
vybavení a přechodné období na údržbu stávajícího zařízení.

Pozměňovací návrh 244
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 150 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 40 tunám
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
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2020. 2018. Toto ustanovení se nevztahuje na 
zařízení určená pro aplikace, které jsou 
navrženy k chlazení produktů při 
teplotách nižších než –50 °C ani na 
zařízení upravená tak, že využívají 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování přesahujícím 2 150, 
aby vyhověla požadavkům nařízení o 
látkách poškozujících ozonovou vrstvu 
(nařízení č. 1005/2009).

Or. en

Odůvodnění

Nezávislí odborníci a průmysloví poradci tvrdí, že použití fluorovaných skleníkových plynů 
s potenciálem globálního oteplování 2150 pro údržbu lze zakázat. K tomu je však nutné brát 
ohled na systémy využívající HCFC, které byly upraveny v souladu s nařízeními o ozonové 
vrstvě. Dále je zavedeno ustanovení vyjímající zařízení malých rozměrů, která by byla 
zákazem neúměrně zatížena.

Pozměňovací návrh 245
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Servis a údržba chladicích zařízení za 
použití regenerovaných a recyklovaných 
fluorovaných plynů jsou vyňaty do 
1. ledna 2030.

Or. pl

Pozměňovací návrh 246
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 2027 se toto ustanovení 
nevztahuje na recyklované fluorované 
skleníkové plyny, jejichž potenciál 
globálního oteplování je 2 500 a více a 
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které se používají při servisu nebo údržbě 
stávajícího chladicího zařízení, pod 
podmínkou, že byly z daného zařízení 
znovuzískány.
Do 1. ledna 2027 se toto ustanovení 
nevztahuje na regenerované fluorované 
skleníkové plyny, jejichž potenciál 
globálního oteplování je 2 500 a více a 
které se používají při servisu nebo údržbě 
stávajícího chladicího zařízení, pod 
podmínkou, že byly označeny v souladu
s čl. 10 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto ustanovení se potenciál 
globálního oteplování směsí, které 
obsahují fluorované skleníkové plyny, 
vypočítá podle přílohy IV.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2017 se fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování
ve výši 2 150 a více mohou používat pro
servis a údržbu jiného chladicího zařízení, 
než které je uvedeno v prvním 
pododstavci, pouze pokud byly 



AM\931885CS.doc 39/77 PE508.081v01-00

CS

znovuzískány z jiného zařízení v rámci 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Toto nařízení se nevztahuje na 
lékařské aplikace, které se používají v 
kritických oblastech, v nichž není 
k dispozici žádná vhodná alternativa nebo 
kde nelze alternativní látky použít 
z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů.

Or. en

Odůvodnění

Nejsou-li k dispozici žádné vhodné alternativy, je nutné v kritických oblastech pokračovat ve 
využívání lékařských aplikací s obsahem fluorovaných skleníkových plynů, aby bylo zaručeno
poskytování bezpečné a efektivní základní zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 250
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Plnění zařízení předem

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky 
po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
nesmějí být chladicí a klimatizační 
zařízení a tepelná čerpadla plněny 
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částečně fluorovanými uhlovodíky před 
uvedením na trh ani před předáním 
koncovému uživateli k první instalaci.
Zařízení naplní v místě určeného použití 
osoby certifikované podle článku 8.
2. Odstavec 1 se nevztahuje na hermeticky 
uzavřená zařízení ani na zařízení, která 
obsahují menší množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, než jaké 
odpovídá 2 % předpokládané maximální 
kapacity zařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise zakázat plnění zařízení předem by měl negativní dopady v oblasti hospodářství 
a životního prostředí, především kvůli požadavku v každé fázi vyprázdnit a naplnit nařízení, 
neboť to s sebou nese riziko úniku nebo přeplnění.

Pozměňovací návrh 251
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Plnění zařízení předem

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky 
po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
nesmějí být chladicí a klimatizační 
zařízení a tepelná čerpadla plněny 
částečně fluorovanými uhlovodíky před 
uvedením na trh ani před předáním 
koncovému uživateli k první instalaci.
Zařízení naplní v místě určeného použití 
osoby certifikované podle článku 8.
2. Odstavec 1 se nevztahuje na hermeticky 
uzavřená zařízení ani na zařízení, která 
obsahují menší množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, než jaké 
odpovídá 2 % předpokládané maximální 
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kapacity zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Zákaz plnění zařízení předem není příliš dobrý způsob, jak se vyhnout vzniku emisí F-plynů. 
Zařízení naplněná pro zkušební účely by bylo nutné před přepravou vyprázdnit. Poté by 
musela být znovu naplněna na místě použití, což s sebou nese další riziko neúmyslného vzniku 
emisí.

Pozměňovací návrh 252
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky
po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
nesmějí být chladicí a klimatizační zařízení 
a tepelná čerpadla plněny částečně 
fluorovanými uhlovodíky před uvedením 
na trh ani před předáním koncovému 
uživateli k první instalaci.

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 2 roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] nesmějí 
být chladicí a klimatizační zařízení 
a tepelná čerpadla plněny částečně 
fluorovanými uhlovodíky před uvedením 
na trh ani před předáním koncovému 
uživateli k první instalaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] nesmějí 
být chladicí a klimatizační zařízení 
a tepelná čerpadla plněny částečně 
fluorovanými uhlovodíky před uvedením 
na trh ani před předáním koncovému 
uživateli k první instalaci.

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] se 
výrobky a zařízení, která jsou plněna
částečně fluorovanými uhlovodíky, 
neuvádí na trh, pokud výrobce nebo 
dovozce není registrován v elektronickém 
rejstříku uvedeném v článku 15.
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Or. de

Odůvodnění

Zákaz plnění zařízení předem neodpovídá cíli nařízení, jímž je omezit používání F-plynů a 
minimalizovat únik.

Pozměňovací návrh 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] nesmějí 
být chladicí a klimatizační zařízení 
a tepelná čerpadla plněny částečně 
fluorovanými uhlovodíky před uvedením 
na trh ani před předáním koncovému 
uživateli k první instalaci.

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] nesmějí 
být zařízení a výrobky, k jejichž provozu 
jsou nutné částečně fluorované 
uhlovodíky a které jsou plněny částečně 
fluorovanými uhlovodíky, dováženy do 
Evropské unie, pokud dovozce není 
zaregistrován v rejstříku kvót uvedeném v 
článku 15.

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky 
po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
nesmějí být chladicí a klimatizační 
zařízení a tepelná čerpadla plněny
částečně fluorovanými uhlovodíky před 
uvedením na trh ani před předáním 
koncovému uživateli k první instalaci.

1. Od [dd/mm/rr] [vložit datum 1 rok po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] nesmějí 
být výrobky a zařízení uváděná na trh 
Unie plněna částečně fluorovanými 
uhlovodíky, s výjimkou případů, kdy byly 
částečně fluorované uhlovodíky uvedeny 
na trh Unie před [dd/mm/yy] [vložit datum 
zavedení systému kvót] nebo kdy jsou 
součástí kvót přidělovaných v souladu 
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s článkem 14.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zvážit množství chladiva obsaženého v dovážených zařízeních, aby nevznikla 
zbytečná administrativní zátěž a současně aby bylo výrobcům v EU a mimo ni zajištěno stejné 
zacházení. Výrobci produktů/zařízení budou muset prokázat, že používají pouze částečně 
fluorované uhlovodíky, na něž se vztahují kvóty EU (nebo které byly na trh EU uvedeny ještě 
před zavedením kvót), k čemuž použijí prohlášení o shodě. Nezbytné dokumenty budou mít 
připraveny pro případnou inspekci (např. „faktury“ od dodavatele plynu částečně 
fluorovaných uhlovodíků). Podrobnosti bude třeba stanovit v prováděcím aktu.

Pozměňovací návrh 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení naplní v místě určeného použití 
osoby certifikované podle článku 8.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 257
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení naplní v místě určeného použití 
osoby certifikované podle článku 8.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Gilles Pargneaux
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení naplní v místě určeného použití 
osoby certifikované podle článku 8.

Zařízení naplní v místě určeného použití 
osoby certifikované podle článku 8 
s výjimkou zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1 písm. e).

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení článku navržená Komisí nemají význam pro chladírenské vozy a kontejnery.

Pozměňovací návrh 259
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. e) 
jsou plněna osobami, které jsou v 
členském státě, v němž je vozidlo 
registrováno a zpřístupněno provozovateli, 
držiteli osvědčení v souladu s článkem 8.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba mít na paměti, že plnění zařízení předem má v odvětví dopravy zvláštní povahu.

Pozměňovací návrh 260
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na hermeticky 
uzavřená zařízení ani na zařízení, která 
obsahují menší množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, než jaké 
odpovídá 2 % předpokládané maximální 
kapacity zařízení.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na zařízení, 
která obsahují menší množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, než jaké 
odpovídá 2 % předpokládané maximální 
kapacity zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Zákaz plnění zařízení předem neodpovídá cíli nařízení, jímž je omezit používání F-plynů a 
minimalizovat únik.

Pozměňovací návrh 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na hermeticky 
uzavřená zařízení ani na zařízení, která 
obsahují menší množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, než jaké 
odpovídá 2 % předpokládané maximální 
kapacity zařízení.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na zařízení, 
která obsahují menší množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, než jaké 
odpovídá 2 % předpokládané maximální 
kapacity zařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 262
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na hermeticky 
uzavřená zařízení ani na zařízení, která 

2. Odstavec 1 se nevztahuje na zařízení, 
která obsahují menší množství částečně 
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obsahují menší množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, než jaké 
odpovídá 2 % předpokládané maximální 
kapacity zařízení.

fluorovaných uhlovodíků, než jaké 
odpovídá 2 % předpokládané maximální 
kapacity zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zajistí, aby množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, které mají 
výrobci a dovozci právo každoročně uvést 
na trh v Unii, nepřekročilo maximální 
množství vypočítané pro příslušný rok 
podle přílohy V. Každý výrobce a dovozce 
zajistí, aby množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků vypočítané podle přílohy V, 
které uvede na trh, nepřekročilo kvótu, jež 
mu byla přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo 
převedena podle článku 16.

1. Komise zajistí, aby množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, které mají 
výrobci a dovozci právo každoročně uvést 
na trh v Unii, nepřekročilo maximální 
množství vypočítané pro příslušný rok 
podle přílohy V. Každý výrobce a dovozce 
částečně fluorovaných uhlovodíků a 
každý výrobce a dovozce produktů 
s obsahem částečně fluorovaných 
uhlovodíků zajistí, aby množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků vypočítané podle 
přílohy V, které přímo či nepřímo uvede 
na trh, nepřekročilo kvótu, jež mu byla 
přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo 
převedena podle článku 16.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o postupném snižování by mělo být rozšířeno na výrobce a dovozce produktů
s obsahem F-plynů.

Pozměňovací návrh 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zajistí, aby množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, které mají 
výrobci a dovozci právo každoročně uvést 
na trh v Unii, nepřekročilo maximální 
množství vypočítané pro příslušný rok 
podle přílohy V. Každý výrobce a dovozce 
zajistí, aby množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků vypočítané podle přílohy V, 
které uvede na trh, nepřekročilo kvótu, jež 
mu byla přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo 
převedena podle článku 16.

1. Komise zajistí, aby množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků podle údajů 
uvedených v příloze I a II, které mají 
výrobci a dovozci částečně fluorovaných 
uhlovodíků nebo produktů s jejich 
obsahem právo každoročně uvést na trh 
v Unii, nepřekročilo maximální množství 
vypočítané pro příslušný rok podle přílohy 
V. Každý výrobce a dovozce částečně 
fluorovaných uhlovodíků nebo produktů 
s jejich obsahem zajistí, aby množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků 
vypočítané podle přílohy V, které uvede na 
trh, nepřekročilo kvótu, jež mu byla 
přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo 
převedena podle článku 16.

Or. it

Odůvodnění

Mají-li být společnosti se sídlem v Evropě i nadále konkurenceschopné, je nezbytné, aby
dovozci zařízení s obsahem částečně fluorovaných uhlovodíků byli zahrnuti do mechanismu
postupného snižování a přidělování kvót. 

Pozměňovací návrh 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zajistí, aby množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, které mají 
výrobci a dovozci právo každoročně uvést 
na trh v Unii, nepřekročilo maximální 
množství vypočítané pro příslušný rok 
podle přílohy V. Každý výrobce a dovozce 
zajistí, aby množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků vypočítané podle přílohy V, 
které uvede na trh, nepřekročilo kvótu, jež 
mu byla přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo 

1. Jsou-li k dispozici alternativy, které 
jsou spolehlivé, technicky a ekonomicky 
schůdné a navržené pro provoz v různých 
klimatických podmínkách členských států,
Komise zajistí, aby množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, které mají 
výrobci a dovozci právo každoročně uvést 
na trh v Unii, nepřekročilo maximální 
množství vypočítané pro příslušný rok 
podle přílohy V. Každý výrobce a dovozce 
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převedena podle článku 16. zajistí, aby množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků vypočítané podle přílohy V, 
které uvede na trh, nepřekročilo kvótu, jež 
mu byla přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo 
převedena podle článku 16.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zohlednit situaci na trhu. Jednotlivých fází musí být možné dosáhnout, a to z hlediska
zdraví, bezpečnosti, energetické účinnosti a ekonomiky.

Pozměňovací návrh 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento článek se nevztahuje na částečně
fluorované uhlovodíky dovážené do Unie 
za účelem jejich likvidace.

2. Tento článek se nevztahuje na:

Nevztahuje se na výrobce ani dovozce 
menšího množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků než 1 000 tun ekvivalentu CO2
ročně.

a) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou do Unie dováženy ke zneškodnění;
b) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou určeny k přímému vývozu mimo 
Unii;
c) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou určeny pro použití jako vstupní 
suroviny;
d) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou opětovně zabaleny a následně 
vyváženy mimo Unii;
e) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou v Unii vyráběny pro použití v 
lékařských aplikacích nebo jsou do ní za 
tímto účelem dováženy.
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Or. en

Odůvodnění

Jasně daná výjimka pro lékařské aplikace zajišťuje, že zařízení bude možné použít v kritických 
oblastech. Použití částečně fluorovaných uhlovodíků dovážených ke zneškodnění by nemělo 
být zahrnuto a částečně fluorované uhlovodíky určené pro použití jako vstupní suroviny mají
stejné dopady jako zneškodnění, jelikož v obou procesech dochází k přeměně látky. Částečně 
fluorované uhlovodíky, které jsou určeny k následnému vývozu, se nikdy na trh v EU 
nedostanou, a proto by neměly být zahrnuty.

Pozměňovací návrh 267
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento článek se nevztahuje na částečně 
fluorované uhlovodíky dovážené do Unie 
za účelem jejich likvidace.

2. Tento článek se nevztahuje na:

a) částečně fluorované uhlovodíky 
dovážené do Unie za účelem jejich 
likvidace;
b) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou na trh EU uváděny pro následující 
oblasti:
– aplikace ve zdravotnictví (zejména u 
lékařských a farmaceutických aplikací);
– aplikace v letectví (zejména v 
protipožárních systémech a u hasicích 
přístrojů v letadlech);
– výroba elektrické energie a aplikace pro 
přenos;
– kryogenní aplikace;
– výroba průmyslových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Bas Eickhout



PE508.081v01-00 50/77 AM\931885CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nevztahuje se na výrobce ani dovozce 
menšího množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků než 1 000 tun ekvivalentu CO2
ročně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka by se mohla stát důležitou mezerou, která by umožnila dovoz částečně 
fluorovaných uhlovodíků bez uplatnění kvót, což by ohrozilo environmentální integritu 
postupného snižování. Dovoz částečně fluorovaných uhlovodíků bez uplatnění kvót nelze 
povolit.

Pozměňovací návrh 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nevztahuje se na výrobce ani dovozce 
menšího množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků než 1 000 tun ekvivalentu CO2
ročně.

Nevztahuje se na výrobce ani dovozce 
menšího množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků než 10 tun ekvivalentu CO2
ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do 31. prosince 2014 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
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a Radě zprávu o pokroku, v níž popíše 
technický vývoj v hledání dostupných 
bezpečných, technicky a ekonomicky 
schůdných a obchodovatelných alternativ 
k nynějším částečně fluorovaným 
uhlovodíkům.

Or. de

Odůvodnění

Komise musí při určování maximálních množství částečně fluorovaných uhlovodíků za rok 
zohlednit, do jaké míry lze na trhu získat bezpečné a technicky a ekonomicky schůdné 
alternativy s nižším potenciálem globálního oteplování.

Pozměňovací návrh 271
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změní maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi a

a) změní maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi, jsou-li na trhu 
dostupné bezpečné a technicky a 
ekonomicky schůdné alternativy, a

Or. de

Odůvodnění

Chce-li Komise změnit maximální množství částečně fluorovaných uhlovodíků za rok, musí 
zohlednit, do jaké míry lze na trhu získat alternativy s nižším potenciálem globálního 
oteplování.

Pozměňovací návrh 272
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změní maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi a

a) sníží maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi a

Or. de

Pozměňovací návrh 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změní maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi a

a) změní maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi, jsou-li na trhu 
k dispozici proveditelné, spolehlivé, 
technicky a ekonomicky schůdné 
alternativy zohledňující různé klimatické 
podmínky členských států, a

Or. fr

Odůvodnění

Z pochopitelných důvodů je třeba zajistit, aby před uvedeným zákazem používání částečně 
fluorovaných uhlovodíků byly na trhu k dispozici spolehlivé a schůdné alternativy.

Pozměňovací návrh 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 

4. Komise může na žádost příslušného 
orgánu členského státu a pomocí 
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kterými prováděcích aktů povolit dočasnou 
výjimku, která z požadavků na kvóty 
stanoveného v článku 1 vyloučí některé 
kategorie výrobků nebo zařízení 
uvedených v příloze III, pokud je použití 
částečně fluorovaných uhlovodíků 
nezbytné ze zdravotních 
nebo bezpečnostních důvodů a v opačném 
případě by nebyly zajištěny dostatečné 
dodávky. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle článku 21.

a) změní maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi a
b) vyjme případy uvádění na trh pro 
specifická použití z požadavku na kvótu 
uvedeného v odstavci 1, pokud je použití 
částečně fluorovaných uhlovodíků 
nezbytné ze zdravotních 
nebo bezpečnostních důvodů a v opačném 
případě by nebyla zajištěna dostatečná 
zásoba.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by zaprvé začlenil přezkum a změnu maximálních množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh do působnosti článku o přezkumu (článek 
19), nikoli do sféry aktů v přenesené pravomoci, a zadruhé by veškeré výjimky z požadavku na 
kvóty zařadil přímo do nařízení a nezaváděl by je později prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. 

Pozměňovací návrh 275
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Stávající výrobci nebo dovozci, kteří 
uvádí částečně fluorované uhlovodíky na 
trh Unie a zásobují jimi výrobce 
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používající částečně fluorované 
uhlovodíky jako procesní plyn při výrobě 
polovodičů jsou vyloučeny z požadavku 
postupného snižování uvedeného v čl. 13 
odst. 1 pod podmínkou, že částečně 
fluorované uhlovodíky jsou uváděny na 
trh pouze pro použití při výrobě 
polovodičů a že je toto použití doloženo 
patřičnou dokumentací.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Jo Leinen

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Poplatek za přidělení kvót

Každý výrobce a dovozce před přidělením 
kvót nebo jejich části uhradí poplatek za 
množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků, které mají být v průběhu 
nadcházejícího roku uvedeny na trh.
2. Jeho výši Komise vypočte jednou ročně 
pomocí pevné sazby za tunu ekvivalentu 
CO2 částečně fluorovaných uhlovodíků.
Výrobci a dovozci, kteří chtějí získat 
přidělené kvóty nebo jejich části, k tomu 
účelu předloží Komisi prohlášení, v němž 
uvedou množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků, které bude v průběhu 
nadcházejícího roku zpřístupněno.
3. Komise určí, jakým způsobem budou 
využity příjmy z poplatků. Po odečtení
administrativních nákladů budou tyto 
příjmy využity pro jeden nebo více těchto 
účelů:
a) dodatečné finanční prostředky v rámci 
programu LIFE, přičemž jejich podíl činí 
alespoň 60 % z příjmů; ty by pokryly 
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projekty v oblasti likvidace po skončení 
životnosti, školení, sledování trhu nebo 
usnadnění zavádění alternativních 
technologií, především v prostředí 
s vysokými teplotami;
b) zprostředkování a provedení 
mezinárodní dohody o částečně 
fluorovaných uhlovodících.
4. Komise předloží zprávu o využití příjmů 
dne [1. ledna 2017]. Souhrnná zpráva je 
elektronické podobě zpřístupněna 
veřejnosti, a to za účelem jejího aktivního 
a systematického veřejného šíření v 
souladu s nařízením (ES) č. 1367/2006.
5. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví postupy pro shromažďování 
a přidělování příjmů uvedených v odstavci 
3 a formát oznámení uvedeného v 
odstavci 4. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
článku 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. října 2014 Komise 
prostřednictvím prováděcích rozhodnutí 
stanoví pro každého výrobce a dovozce, 
který oznámí údaje podle článku 6 nařízení 
(ES) č. 842/2006, referenční hodnotu na 
základě ročního průměru množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků, která 
výrobce nebo dovozce oznámil jako 
vyrobená nebo dovezená od roku 2008 do 
roku 2011. Pro účely stanovení referenční 
hodnoty se nezohledňují množství 
nahlášená nad rámec kvóty. Referenční 
hodnoty se vypočítají podle přílohy 

1. Do 31. října 2014 Komise 
prostřednictvím prováděcích rozhodnutí 
stanoví pro každého výrobce a dovozce, 
který oznámí údaje podle článku 6 nařízení 
(ES) č. 842/2006, referenční hodnotu na 
základě ročního průměru množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků, která 
výrobce nebo dovozce oznámil jako 
uvedená na trh EU od roku 2008 do roku 
2011. Pro účely stanovení referenční 
hodnoty se nezohledňují množství 
nahlášená nad rámec kvóty. Referenční 
hodnoty se vypočítají podle přílohy 
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V tohoto nařízení. V tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Výroba a dovoz nebere v potaz vývoz, a tudíž neurčuje množství, které je uvedeno na trh.

Pozměňovací návrh 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci a dovozci, kteří nepodali zprávu 
o výrobě nebo dovozu podle článku 6 
nařízení (ES) č. 842/2006 za referenční 
období uvedené v odstavci 1, mohou 
formou prohlášení oznámit svůj záměr 
vyrobit nebo dovézt částečně fluorované 
uhlovodíky v následujícím roce.

2. Výrobci a dovozci, kteří nepodali zprávu 
o výrobě nebo dovozu podle článku 6 
nařízení (ES) č. 842/2006 za referenční 
období uvedené v odstavci 1, a dovozci 
zařízení s obsahem částečně fluorovaných 
uhlovodíků formou prohlášení oznámí, zda 
hodlají vyrobit nebo dovézt částečně 
fluorované uhlovodíky v následujícím roce 
nebo nikoli.

Or. it

Odůvodnění

Mají-li být společnosti se sídlem v Evropě i nadále konkurenceschopné, je nezbytné, aby
dovozci zařízení s obsahem částečně fluorovaných uhlovodíků byli zahrnuti do mechanismu
postupného snižování a přidělování kvót.

Pozměňovací návrh 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývozci zařízení s obsahem částečně 
fluorovaných uhlovodíků prohlásí, zda 
mají v úmyslu na základě množství 
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vyvezeného v předchozím roce požádat o 
kredity.

Or. it

Pozměňovací návrh 280
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přidělí každému výrobci 
a dovozci kvóty pro uvedení částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh v každém 
roce počínaje rokem 2015, k čemuž použije 
mechanismus přidělování stanovený 
v příloze VI.

5. Komise přidělí každému výrobci 
a dovozci kvóty pro uvedení částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh v každém 
roce počínaje rokem 2015, k čemuž použije 
mechanismus přidělování stanovený 
v příloze VI. Od 1. ledna 2018 budou 
výrobci a dovozci platit roční poplatek za 
přidělení kvót ve výši 10 EUR za tunu 
ekvivalentu CO2 částečně fluorovaných 
uhlovodíků za jakoukoli část přidělených 
kvót. Vybrané prostředky se použijí na 
podporu provádění tohoto nařízení a na 
úsilí o vyrovnání rozdílů mezi regiony, 
které se nejvíce projevuje v zemích 
s vysokými teplotami, a to co se týče 
rozsahu použití fluorovaných plynů na 
obyvatele, nákladů na náhradní 
technologie způsobených klimatickými 
podmínkami, vytváření pobídek 
k řádnému znovuzískávání fluorovaných 
skleníkových plynů a sledování trhu 
s cílem potírat nelegální obchod.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přidělí každému výrobci 
a dovozci kvóty pro uvedení částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh v každém 
roce počínaje rokem 2015, k čemuž použije 
mechanismus přidělování stanovený 
v příloze VI.

5. Komise přidělí každému výrobci 
a dovozci a každému dovozci zařízení 
s obsahem částečně fluorovaných 
uhlovodíků kvóty pro uvedení částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh v každém 
roce počínaje rokem 2015, k čemuž použije 
mechanismus přidělování stanovený 
v příloze VI.

Or. it

Odůvodnění

Mají-li být společnosti se sídlem v Evropě i nadále konkurenceschopné, je nezbytné, aby
dovozci zařízení s obsahem částečně fluorovaných uhlovodíků byli zahrnuti do mechanismu
postupného snižování a přidělování kvót.

Pozměňovací návrh 282
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Do 31. srpna 2014 předloží Komise 
návrh podrobného mechanismu 
shromažďování a přidělování příjmů 
uvedených v odstavci 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Tento článek se nevztahuje na 



AM\931885CS.doc 59/77 PE508.081v01-00

CS

částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou na trh EU uváděny pro následující 
oblasti:
– aplikace ve zdravotnictví (zejména u 
lékařských a farmaceutických aplikací);
– aplikace v letectví (zejména v 
protipožárních systémech a u hasicích 
přístrojů v letadlech);
– výroba elektrické energie a aplikace pro 
přenos;
– kryogenní aplikace;
– výroba průmyslových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V elektronickém rejstříku jsou na požádání 
zaregistrováni

V elektronickém rejstříku jsou 
zaregistrováni:

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V elektronickém rejstříku jsou na požádání 
zaregistrováni

V elektronickém rejstříku jsou uvedeny 
následující informace:

Or. en
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Pozměňovací návrh 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dovozci výrobků nebo zařízení 
s obsahem částečně fluorovaných 
uhlovodíků, kteří prohlásí, že se rozhodli 
pro mechanismus přidělování kvót a 
předloží prohlášení ve smyslu čl. 14 
odst. 2;

Or. it

Pozměňovací návrh 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vývozci výrobků nebo zařízení 
s obsahem částečně fluorovaných 
uhlovodíků, kteří prohlásí, že se rozhodli 
pro mechanismus přidělování kvót a 
předloží prohlášení ve smyslu čl. 14 
odst. 2;

Or. it

Pozměňovací návrh 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s nařízením (ES) č. 1367/2006 
je elektronický rejstřík zpřístupněn 
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veřejnosti v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každému vývozci výrobků s obsahem 
fluorovaných skleníkových plynů, který je 
zapsán v rejstříku uvedeném v čl. 15 
odst. 1, může být připočteno množství 
látek, které vyvezl z Evropské unie 
v průběhu uplynulého roku, z kvóty 
přidělené jinému podniku se sídlem v Unii 
za předpokladu, že je rovněž 
zaregistrován.

Or. it

Pozměňovací návrh 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sleduje převody, které probíhají 
podle odstavce 1a, zveřejňuje výroční 
zprávu o fungování systému převodů a 
předkládá ji Parlamentu a Radě.

Or. it

Pozměňovací návrh 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý výrobce, dovozce a vývozce, který 
během předchozího kalendářního roku 
vyrobil, dovezl nebo vyvezl více než jednu 
metrickou tunu nebo 1 000 tun 
ekvivalentu CO2 fluorovaných 
skleníkových plynů a plynů uvedených 
v příloze II, nahlásí do 31. března 2014 
a následně každý rok Komisi údaje 
uvedené v příloze VII ke každé z těchto 
látek za daný kalendářní rok.

1. Každý podnik, který během předchozího 
kalendářního roku vyrobil, dovezl nebo 
vyvezl více než 1 000 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů, nahlásí 
do 31. března 2014 a následně každý rok 
Komisi údaje uvedené v příloze VII ke 
každé z těchto látek za daný kalendářní 
rok.

Or. it

Odůvodnění

Má-li být zajištěno řádné fungování mechanismu postupného snižování a má-li být možné 
sledovat jeho potenciální dopad na podniky se sídlem v EU, je nutné odlišit výrobky a zařízení 
vyrobené v EU, dovážené i vyvážené.

Pozměňovací návrh 292
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý výrobce, dovozce a vývozce,
který během předchozího kalendářního 
roku vyrobil, dovezl nebo vyvezl více než 
jednu metrickou tunu nebo 1 000 tun 
ekvivalentu CO2 fluorovaných 
skleníkových plynů a plynů uvedených 
v příloze II, nahlásí do 31. března 2014 
a následně každý rok Komisi údaje
uvedené v příloze VII ke každé z těchto 
látek za daný kalendářní rok.

1. Každý výrobce, dovozce a vývozce, 
který během předchozího kalendářního 
roku vyrobil, dovezl nebo vyvezl 
fluorované skleníkové plyny a plyny 
uvedené v příloze II, nahlásí do 31. března 
2014 a následně každý rok Komisi údaje 
uvedené v příloze VII ke každé z těchto 
látek za daný kalendářní rok.

Or. en
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Odůvodnění

Rozsah podávání zpráv by měl být rozšířen na všechny výrobce, dovozce a vývozce.

Pozměňovací návrh 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý výrobce, dovozce a vývozce, 
který během předchozího kalendářního 
roku vyrobil, dovezl nebo vyvezl více než 
jednu metrickou tunu nebo 1 000 tun
ekvivalentu CO2 fluorovaných 
skleníkových plynů a plynů uvedených 
v příloze II, nahlásí do 31. března 2014
a následně každý rok Komisi údaje 
uvedené v příloze VII ke každé z těchto 
látek za daný kalendářní rok.

1. Každý výrobce, dovozce a vývozce, 
který během předchozího kalendářního 
roku vyrobil, dovezl nebo vyvezl více než 
10 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných
skleníkových plynů a plynů uvedených 
v příloze II, nahlásí do 31. března 2014 
a následně každý rok Komisi údaje 
uvedené v příloze VII ke každé z těchto 
látek za daný kalendářní rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý podnik, který během předchozího 
kalendářního roku zneškodnil více než 
jednu metrickou tunu nebo 1 000 tun 
ekvivalentu CO2 fluorovaných 
skleníkových plynů a plynů uvedených 
v příloze II, nahlásí do 31. března 2014 
a následně každý rok Komisi údaje 
uvedené v příloze VII ke každé z těchto 
látek za daný kalendářní rok.

2. Každý podnik, který během předchozího 
kalendářního roku zneškodnil fluorované 
skleníkové plyny a plyny uvedené v příloze 
II, nahlásí do 31. března 2014 a následně 
každý rok Komisi údaje uvedené v příloze 
VII ke každé z těchto látek za daný 
kalendářní rok.

Or. en
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Odůvodnění

Rozsah podávání zpráv by měl být rozšířen na všechny výrobce, dovozce a vývozce.

Pozměňovací návrh 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý podnik, který během předchozího 
kalendářního roku uvedl na trh více než 
10 000 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných 
skleníkových plynů a plynů uvedených 
v příloze II a obsažených ve výrobcích 
nebo zařízeních, nahlásí do 31. března 
2014 a následně každý rok Komisi údaje 
uvedené v příloze VII ke každé z těchto 
látek za daný kalendářní rok.

3. Každý podnik, který během předchozího 
kalendářního roku vyrobil, dovezl nebo 
vyvezl více než 1 000 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů 
obsažených ve výrobcích nebo zařízeních, 
nahlásí do 31. března 2014 a následně 
každý rok Komisi údaje uvedené v příloze 
VII ke každé z těchto látek za daný 
kalendářní rok.

Or. it

Odůvodnění

Má-li být zajištěno řádné fungování mechanismu postupného snižování a má-li být možné 
sledovat jeho potenciální dopad na podniky se sídlem v EU, je nutné odlišit výrobky a zařízení 
vyrobené v EU, dovážené i vyvážené. Systém podávání zpráv, který vychází z množství
uvedeného na trh, by nebyl dostatečně podrobný.

Pozměňovací návrh 296
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Shromažďování údajů o emisích

1. Členské státy shromažďují údaje 
o emisích fluorovaných skleníkových 
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plynů.
K tomuto účelu zřídí podle potřeby jeden 
z následujících systémů:
a) systém, jímž je na vnitrostátní úrovni 
vedena databáze pro shromažďování 
údajů zaznamenávaných podle čl. 5 
odst. 1;
b) systém, jímž se provádějí průzkumy 
o emisích z reprezentativního vzorku 
provozovatelů, na které se vztahují 
ustanovení čl. 5 odst. 1, a jímž jsou 
z těchto průzkumů extrapolovány 
výsledky.
2. Údaje shromážděné podle odstavce 1 
musí být na požádání poskytnuty Komisi.
Komise může tyto údaje předat ostatním 
členským státům.
3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými určí požadavky na systémy 
shromažďování údajů uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci tohoto článku 
a stanoví, zda je pro určitá odvětví nutno 
zavést systém podle odst. 1 druhého 
pododstavce písm. a) nebo b) tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Shromažďování údajů o emisích
1. Členské státy shromažďují údaje 
o emisích fluorovaných skleníkových 
plynů.
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K tomuto účelu zřídí podle potřeby jeden 
z následujících systémů:
a) systém, jímž je na vnitrostátní úrovni 
vedena databáze pro shromažďování 
údajů zaznamenávaných podle čl. 5 
odst. 1;
b) systém, jímž se provádějí průzkumy 
o emisích z reprezentativního vzorku 
provozovatelů, na které se vztahují 
ustanovení čl. 5 odst. 1, a jímž jsou 
z těchto průzkumů extrapolovány 
výsledky.
2. Údaje shromážděné podle odstavce 1 
musí být na požádání poskytnuty Komisi.
Komise může tyto údaje předat ostatním 
členským státům.
3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými určí požadavky na systémy 
shromažďování údajů uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci tohoto článku 
a stanoví, zda je pro určitá odvětví nutno 
zavést systém podle odst. 1 druhého 
pododstavce písm. a) nebo b) tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek zavádí paralelní systémy podávání zpráv, čímž by vznikla zbytečná 
administrativní zátěž. Případně bude nutné navázat pozměňovacím návrhem k čl. 19 odst. 3, 
odkazujícím na čl. 18 odst.2.

Pozměňovací návrh 298
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Shromažďování údajů o emisích
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1. Členské státy shromažďují údaje 
o emisích fluorovaných skleníkových 
plynů.
K tomuto účelu zřídí podle potřeby jeden 
z následujících systémů:
a) systém, jímž je na vnitrostátní úrovni 
vedena databáze pro shromažďování 
údajů zaznamenávaných podle čl. 5 
odst. 1;
b) systém, jímž se provádějí průzkumy 
o emisích z reprezentativního vzorku 
provozovatelů, na které se vztahují 
ustanovení čl. 5 odst. 1, a jímž jsou 
z těchto průzkumů extrapolovány 
výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Shromažďování údajů o emisích

Evropská agentura pro životní prostředí 
shromažďuje údaje, s jejichž pomocí 
určuje množství fluorovaných 
skleníkových plynů v ovzduší a které 
následně zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje shromážděné podle odstavce 1 
musí být na požádání poskytnuty Komisi.
Komise může tyto údaje předat ostatním 
členským státům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými určí požadavky na systémy 
shromažďování údajů uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci tohoto článku 
a stanoví, zda je pro určitá odvětví nutno 
zavést systém podle odst. 1 druhého 
pododstavce písm. a) nebo b) tohoto 
článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Shromažďování údajů o emisích

Členské státy by měly zavést systém nebo 
případně použít systém již existující, který 
umožní sledovat využívání F-plynů a 
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skutečnou hladinu emisí v odvětvích, na 
něž se vztahuje toto nařízení. Součástí 
tohoto systému může být shromažďování 
a analýza údajů zaznamenaných 
provozovateli zařízení, jak je uvedeno v čl. 
5 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní nejpozději do 31. 
prosince 2020 zprávu o dostupnosti 
částečně fluorovaných uhlovodíků na trhu 
Unie, zejména pro lékařské aplikace.

Komise zveřejní nejpozději šest let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu o 
jeho provádění a o dostupnosti částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trhu Unie pro 
různá dotčená odvětví. Tato zpráva se 
bude týkat prvních pěti let provádění a 
zahrne výpočet množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, jak je 
stanoveno v příloze V na období 2021–
2030.

Or. fr

Odůvodnění

Každých pět let je třeba provést komplexní přezkum, který zajistí, že nařízení bude prováděno 
co nejefektivnějším způsobem a že proběhnou všechny příslušné změny.

Pozměňovací návrh 304
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní nejpozději do 31. Komise zveřejní nejpozději do 31. prosince 
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prosince 2020 zprávu o dostupnosti 
částečně fluorovaných uhlovodíků na trhu 
Unie, zejména pro lékařské aplikace.

2020 zprávu o dostupnosti částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trhu Unie, 
zejména pro lékařské aplikace, a o 
proveditelnosti plánu postupného 
snižování u pěn s obsahem fluorovaných 
skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise sleduje uplatňování a účinky 
tohoto nařízení na základě informací 
o uvádění na trh hlášených podle článku 17 
a o emisích fluorovaných skleníkových 
plynů zpřístupněných podle čl. 18 odst. 2.

3. Komise sleduje uplatňování a účinky 
tohoto nařízení na základě informací 
o uvádění na trh hlášených podle článku 
17.

Or. en

Odůvodnění

Toto souvisí s pozměňovacím návrhem o vypuštění článku 18, jedná se tedy o navazující 
pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 306
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2024 zveřejní 
komplexní zprávu o účincích tohoto 
nařízení včetně prognózy další poptávky po 
částečně fluorovaných uhlovodících po 
roce 2030.

Nejpozději do 11 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní úplnou a 
komplexní zprávu o účincích tohoto 
nařízení v prvních deseti letech jeho 
provádění, včetně prognózy další poptávky 
po částečně fluorovaných uhlovodících po 
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roce 2030.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit, aby byly zprávy o provádění tohoto nařízení
předkládány každých pět let.

Pozměňovací návrh 307
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2024 zveřejní 
komplexní zprávu o účincích tohoto 
nařízení včetně prognózy další poptávky po 
částečně fluorovaných uhlovodících po 
roce 2030.

Nejpozději do 31. prosince 2022 zveřejní 
komplexní zprávu o účincích tohoto 
nařízení včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prognózy další poptávky po částečně 
fluorovaných uhlovodících v letech 2024,
2027, 2030 a po roce 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Jo Leinen
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posouzení případného postupného 
snižování částečně fluorovaných 
uhlovodíků do roku 2030 nebo brzy poté, 
včetně výjimek a dalších opatření, která 
jsou k podpoře takového návrhu 
nezbytná;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přehledu evropských a mezinárodních 
norem, vnitrostátních bezpečnostních 
předpisů a stavebních předpisů, které v 
členských státech brání přechodu na 
hořlavá chladiva, jako jsou uhlovodíky;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přezkumu dostupnosti technicky 
proveditelných a z hlediska vynaložených 
nákladů efektivních alternativ 
k výrobkům a zařízením s obsahem 
fluorovaných skleníkových plynů ve 
prospěch výrobků a zařízení, které nejsou 
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uvedeny v příloze III, a to s ohledem na 
energetickou účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní nejpozději do 31. prosince 
2020 zprávu o dostupnosti částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trhu Unie a 
má pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 20, jimiž 
s ohledem na vývoj trhu s částečně 
fluorovanými uhlovodíky a souvisejícími 
emisemi změní maximální množství 
stanovená v příloze V.

Or. en

Odůvodnění

Díky tomuto pozměňovacímu návrhu by se přezkum a změna maximálních množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh staly součástí revize a nemusely by spadat do 
působnosti aktů v přenesené pravomoci podle článku 13.

Pozměňovací návrh 313
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2020 zveřejní 
zprávu, v níž posoudí, jaké administrativní 
a ekonomické náklady toto nařízení 
způsobuje podnikům, a rovněž uvede 
návrhy, jak docílit jejich snížení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 314
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 7 
odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 odst. 6, čl. 17 
odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od 
[dd/mm/rrrr] [vložte datum vstupu tohoto
nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 7 
odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 odst. 6, čl. 17 
odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let od 
[dd/mm/rrrr] [vložte datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. Komise vypracuje 
zprávu o přenesení pravomoci nejpozději 
devět měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. fr

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5. Přenesení 
pravomocí by v ideálním případě mělo platit pouze po omezenou dobu a o příslušných
opatřeních by měla být k dispozici zpráva.

Pozměňovací návrh 315
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
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odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 
odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 
odst. 1 a 2 může být kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 
odst. 1 a 2 může být kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určených.
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. fr

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5.

Pozměňovací návrh 316
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 
odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 
odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 
odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. fr

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5.



PE508.081v01-00 76/77 AM\931885CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Komise č. 1497/2007, 1516/2007, 
303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 
307/2008 a 3084/2008 však zůstávají v 
platnosti a používají se, dokud nebudou 
zrušena prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci nebo prováděcích aktů Komise 
přijatých v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, jímž jsou zachována stávající prováděcí nařízení Komise v oblasti 
školení a udělování osvědčení až do doby, než je Komise zruší.

Pozměňovací návrh 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkazy na zrušené nařízení se považují za 
odkazy na toto nařízení v souladu se 
srovnávací tabulkou obsaženou v příloze 
VIII.

Odkazy na zrušené nařízení č. 842/2006 se 
považují za odkazy na toto nařízení 
v souladu se srovnávací tabulkou 
obsaženou v příloze VIII.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, jímž jsou zachována stávající prováděcí nařízení Komise v oblasti 
školení a udělování osvědčení až do doby, než je Komise zruší.

Pozměňovací návrh 319
Giancarlo Scottà
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014. Použije se ode dne [...]1.
__________________
1 Vložte prosím datum: 1. ledna v roce 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. it


