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Módosítás 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
képzési programok keretében kibocsátott 
képesítési igazolásokat azzal a feltétellel 
kell kiállítani, hogy a kérelmező elvégzi az 
(1) és (2) bekezdés szerint létrehozott 
képzési programot.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
képzési programok keretében kibocsátott 
képesítési igazolásokat azzal a feltétellel 
kell kiállítani, hogy a kérelmező sikeresen 
teljesíti az (1) és (2) bekezdés szerint 
létrehozott értékelési programot.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosításra azért van szükség, hogy alátámassza a 8. cikk (19) bekezdéséhez 
kapcsolódó, a kötelező képzésre vonatkozó 4. módosítás szerinti változtatást. Az előírásnak 
arra kell irányulnia, hogy az emberek sikeresen teljesítsenek egy értékelési folyamatot, amit 
egyesek – meglévő tapasztalatuk és tudásuk alapján – képzés nélkül is teljesíthetnek. 

Módosítás 184
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
képzési programok keretében kibocsátott 
képesítési igazolásokat azzal a feltétellel 
kell kiállítani, hogy a kérelmező elvégzi az 
(1) és (2) bekezdés szerint létrehozott 
képzési programot.

törölve

Or. en
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Módosítás 185
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
képzési programok keretében kibocsátott 
képesítési igazolásokat azzal a feltétellel 
kell kiállítani, hogy a kérelmező elvégzi az 
(1) és (2) bekezdés szerint létrehozott 
képzési programot.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
képzési programok keretében kibocsátott 
képesítési igazolásokat azzal a feltétellel 
kell kiállítani, hogy a kérelmező letette a 
megfelelő vizsgát, amely az (1) és 
(2) bekezdés szerint igazolja a megszerzett 
tudást.

Or. pl

Módosítás 186
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok képesítési programokat 
hoznak létre az (1) bekezdés a)–
d) pontjában említett tevékenységeket más 
feleknek elvégző vállalkozások számára.

(4) A tagállamok képesítési programokat 
hoznak létre az (1) bekezdés a)–
e) pontjában említett tevékenységeket más 
feleknek elvégző vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok képesítési programokat 
hoznak létre az (1) bekezdés a)–
d) pontjában említett tevékenységeket más 

(4) A tagállamok képesítési programokat 
hoznak létre az (1) bekezdés a)–
c) pontjában említett tevékenységeket más 
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feleknek elvégző vállalkozások számára. feleknek elvégző vállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

A módosítás a vállalkozások számára a leginkább releváns ágazatokra korlátozza a képesítési 
hatókörét és helyreállítja a javaslat és a jelenlegi fluortartalmú gázokról szóló rendelet 
közötti összhangot. 

Módosítás 188
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások 
érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési 
igazolások érvényességét, amennyiben az 
érintett személy ötévente kötelező 
továbbképzésen vesz részt, hogy frissítse 
tudását a (2) bekezdésben említett 
témakörökben.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások 
érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A 
tagállamok meghosszabbítják az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési 
igazolások érvényességét, amennyiben az 
érintett személy ötévente kötelező 
továbbképzésen vesz részt, hogy frissítse 
tudását a (2) bekezdésben említett 
témakörökben.

Or. de

Indokolás

A képesítési igazolások meghosszabbítását nem a tagállamok megítélésére kell bízni.

Módosítás 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások 

(5) Az (1) - (3) bekezdésben meghatározott 
képesítési igazolások legalább a 
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érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési 
igazolások érvényességét, amennyiben az 
érintett személy ötévente kötelező 
továbbképzésen vesz részt, hogy frissítse 
tudását a (2) bekezdésben említett 
témakörökben.

következőket tartalmazzák:

a) a képesítő testület neve, a képesítés 
birtokosának teljes neve, és – adott 
esetben – a képesítés érvényességi ideje;
b) azon tevékenységek, amelyek végzésére 
a képesítés a birtokost feljogosítja;
c) a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

Or. en

Indokolás

A meglévő, fluortartalmú gázokról szóló rendeletek szerint a tagállamok választhatnak, hogy 
alkalmaznak-e érvényességi időt az igazolások esetében. A Bizottság által az igazolások 
érvényességét illető módosításnak jelentős hatása lenne a már kibocsátott igazolásokra. 
Azoknak, akiknek a meglévő rendeletek alapján adtak ki érvényességi idő nélküli igazolást, 
újra le kellene tenni a vizsgát, ami jelentős költséggel jár olyan személyek számára, akik a 
Bizottság minimumkövetelményeinek megfelelő, továbbfejlesztett képzési és vizsgáztatási 
programokat már elvégezték.

Módosítás 190
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások 
érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési 
igazolások érvényességét, amennyiben az 
érintett személy ötévente kötelező 
továbbképzésen vesz részt, hogy frissítse 
tudását a (2) bekezdésben említett 

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások 
érvényességi ideje legfeljebb 5 év. Az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési 
igazolások érvényessége 
meghosszabbodik, amennyiben az érintett 
személy ötévente kötelező továbbképzésen 
vesz részt, hogy frissítse tudását a 
(2) bekezdésben említett témakörökben.
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témakörökben.

Or. it

Módosítás 191
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások 
érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési 
igazolások érvényességét, amennyiben az 
érintett személy ötévente kötelező 
továbbképzésen vesz részt, hogy frissítse 
tudását a (2) bekezdésben említett 
témakörökben.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott 
képesítési igazolások érvényességi ideje 
legfeljebb 5 év. A tagállamok 
meghosszabbíthatják az (1) bekezdésben 
szereplő képesítési igazolások 
érvényességét, amennyiben az érintett 
személy ötévente kötelező továbbképzésen 
vesz részt, hogy frissítse tudását a 
(2) bekezdésben említett témakörökben.

Or. en

Módosítás 192
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások
érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési
igazolások érvényességét, amennyiben az 
érintett személy ötévente kötelező 
továbbképzésen vesz részt, hogy frissítse 
tudását a (2) bekezdésben említett 
témakörökben.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott új képesítési igazolásokat 
ötévente, a képesítési folyamatoknak 
megfelelően, meg kell újítani. A jelöltek 
akkor kapják meg a képesítési igazolást, 
ha a folyamatot sikeresen teljesítik.
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Or. en

Módosítás 193
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások
érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési 
igazolások érvényességét, amennyiben az 
érintett személy ötévente kötelező 
továbbképzésen vesz részt, hogy frissítse 
tudását a (2) bekezdésben említett 
témakörökben.

(5) A meglévő, a 842/2006/EU rendelettel 
összhangban kibocsátott képesítési 
igazolások azon feltételek szerint, amelyek 
alapján eredetileg kibocsátották őket, 
érvényesek maradnak.

Or. en

Módosítás 194
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott képesítési igazolások
érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
(1) bekezdésben szereplő képesítési 
igazolások érvényességét, amennyiben az 
érintett személy ötévente kötelező 
továbbképzésen vesz részt, hogy frissítse 
tudását a (2) bekezdésben említett 
témakörökben.

(5) A meglévő képesítési igazolások, 
amelyeket az EK 842/2006. szerint adtak 
ki, érvényben maradnak.

Or. fi
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Módosítás 195
Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 842/2006 sz. (EK) Rendelet alapján 
szerzett képesítési igazolások azzal a 
feltétellel érvényesek, hogy az ilyen 
képesítési igazolással rendelkező 
személyek 2020. január 1-ig az új rendelet 
által előírt eljárások szerint vizsgát 
tesznek.

Or. pl

Módosítás 196
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A meglévő, a 842/2006/EU 
rendelettel összhangban kibocsátott 
képesítési igazolások azon feltételek 
szerint, amelyek alapján eredetileg 
kibocsátották őket, érvényesek maradnak.

Or. en

Módosítás 197
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Legkésőbb január 1-jéig valamennyi, 
az (5) bekezdésben említett képesítési 
igazolással rendelkező személy teljesíti a 
(2) bekezdés e) pontjában említett 
technológiákra vonatkozó értékelési 
folyamatot.

Or. en

Módosítás 198
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok 2015. január 1-jéig 
tájékoztatják a Bizottságot képzési és
képesítési programjaikról. A tagállamok 
elismerik a más tagállamok által 
kibocsátott képesítési igazolásokat. 
A tagállamok nem korlátozzák 
a szolgáltatásnyújtás szabadságát vagy 
a letelepedési szabadságot amiatt, hogy a 
képesítési igazolást másik tagállamban 
állították ki.

(6) A tagállamok 2015. január 1-jéig 
tájékoztatják a Bizottságot a képesítési 
programjaikról. A tagállamok elismerik 
a más tagállamok által kibocsátott 
képesítési igazolásokat. A tagállamok nem 
korlátozzák a szolgáltatásnyújtás 
szabadságát vagy a letelepedési 
szabadságot amiatt, hogy a képesítési 
igazolást másik tagállamban állították ki.

Or. en

Módosítás 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok 2015. január 1-jéig 
tájékoztatják a Bizottságot képzési és
képesítési programjaikról. A tagállamok 

(6) A tagállamok 2017. január 1-jéig 
tájékoztatják a Bizottságot a képesítési 
programjaikról. A tagállamok elismerik 
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elismerik a más tagállamok által 
kibocsátott képesítési igazolásokat. 
A tagállamok nem korlátozzák 
a szolgáltatásnyújtás szabadságát vagy 
a letelepedési szabadságot amiatt, hogy a 
képesítési igazolást másik tagállamban 
állították ki.

a más tagállamok által kibocsátott 
képesítési igazolásokat. A tagállamok nem 
korlátozzák a szolgáltatásnyújtás 
szabadságát vagy a letelepedési 
szabadságot amiatt, hogy a képesítési 
igazolást másik tagállamban állították ki.

Or. en

Indokolás

Ez tükrözi a 4. módosítást és a 8. cikk (1) bekezdésének képzésre vonatkozó változtatási 
javaslatait. A módosítás újra megteremti az összhangot azzal, ami a fluortartalmú gázokról 
szóló, a harmonizált képzést és a kötelező képesítési igazolást előíró meglévő rendelet szerint 
történik. A dátum módosítása azt a célt szolgálja, hogy időt adjon a tagállamoknak, hogy –
ahol szükséges – kidolgozzák és végrehajtsák az új képesítési követelményeket, figyelembe 
véve azokat a területeket, ahol más ágazatokra is kiterjesztették a képesítési követelmények 
hatókörét.

Módosítás 200
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok 2015. január 1-jéig 
tájékoztatják a Bizottságot képzési és 
képesítési programjaikról. A tagállamok 
elismerik a más tagállamok által 
kibocsátott képesítési igazolásokat. A 
tagállamok nem korlátozzák a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát vagy a 
letelepedési szabadságot amiatt, hogy a 
képesítési igazolást másik tagállamban 
állították ki.

(6) A tagállamok 2018. január 1-jéig 
tájékoztatják a Bizottságot képzési és 
képesítési programjaikról. A tagállamok 
elismerik a más tagállamok által 
kibocsátott képesítési igazolásokat. A 
tagállamok nem korlátozzák a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát vagy a 
letelepedési szabadságot amiatt, hogy a 
képesítési igazolást másik tagállamban 
állították ki.

Or. fr

Módosítás 201
Christofer Fjellner
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben 
meghatározott képzésre és képesítésre 
vonatkozó minimumkövetelményekről és a 
képesítési igazolások kölcsönös 
elismerésének feltételeiről.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben 
meghatározott képesítésre vonatkozó 
minimumkövetelményekről és a képesítési 
igazolások kölcsönös elismerésének 
feltételeiről.

Or. en

Módosítás 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben 
meghatározott képzésre és képesítésre 
vonatkozó minimumkövetelményekről és a 
képesítési igazolások kölcsönös 
elismerésének feltételeiről.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben 
meghatározott képesítésre vonatkozó 
minimumkövetelményekről és a képesítési 
igazolások kölcsönös elismerésének 
feltételeiről.

Or. en

Indokolás

Ez tükrözi a 4. módosítást és a 8. cikk (1) bekezdésének képzésre vonatkozó javasolt 
változtatásait. A módosítás helyreállítja a javaslat és a közötti összhangot, ami a meglévő 
rendelet szerint történik, ami előírja, hogy a tagállamok értesítsék a Bizottságot a 
minimumkövetelményeknek megfelelő képesítési igazolásokról.

Módosítás 203
Jolanta Emilia Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bizonyos, a III. mellékletben felsorolt 
konkrét termékeket és berendezéseket tilos 
forgalomba hozni a mellékletben 
meghatározott időponttól, adott esetben az 
e termékekben vagy berendezésekben 
található fluortartalmú üvegházhatású gáz 
típusa vagy globális felmelegedési 
potenciálja szerinti megkülönböztetést 
alkalmazva.

(1) Bizonyos, a III. mellékletben felsorolt 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
vagy ezek származékait tartalmazó konkrét 
termékeket és berendezéseket tilos 
forgalomba hozni a mellékletben 
meghatározott időponttól, adott esetben az 
e termékekben vagy berendezésekben 
található fluortartalmú üvegházhatású gáz 
típusa vagy globális felmelegedési 
potenciálja szerinti megkülönböztetést 
alkalmazva.

Or. pl

Módosítás 204
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bizonyos, a III. mellékletben felsorolt 
konkrét termékeket és berendezéseket tilos 
forgalomba hozni a mellékletben 
meghatározott időponttól, adott esetben az 
e termékekben vagy berendezésekben 
található fluortartalmú üvegházhatású gáz 
típusa vagy globális felmelegedési 
potenciálja szerinti megkülönböztetést 
alkalmazva.

(1) Bizonyos, a III. mellékletben felsorolt 
konkrét termékeket és berendezéseket tilos 
forgalomba hozni és exportálni a 
mellékletben meghatározott időponttól, 
adott esetben az e termékekben vagy 
berendezésekben található fluortartalmú 
üvegházhatású gáz típusa vagy globális 
felmelegedési potenciálja szerinti 
megkülönböztetést alkalmazva.

Or. en

Indokolás

Azért, hogy biztosítani lehessen, hogy a HFC-ket tartalmazó, az EU piacán forgalomba nem 
hozható termékekkel és berendezésekkel ne „áraszthassák el” a fejlődő országokat.
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Módosítás 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bizonyos, a III. mellékletben felsorolt 
konkrét termékeket és berendezéseket tilos 
forgalomba hozni a mellékletben 
meghatározott időponttól, adott esetben az 
e termékekben vagy berendezésekben 
található fluortartalmú üvegházhatású gáz 
típusa vagy globális felmelegedési 
potenciálja szerinti megkülönböztetést 
alkalmazva.

(1) Bizonyos, a III. mellékletben felsorolt 
konkrét termékeket és berendezéseket tilos 
forgalomba hozni a mellékletben 
meghatározott időponttól, adott esetben az 
e termékekben vagy berendezésekben 
található fluortartalmú üvegházhatású gáz 
típusa vagy globális felmelegedési 
potenciálja szerinti megkülönböztetést 
alkalmazva.

A tagállamok tovább nem korlátozzák a 
III. mellékletben fel nem sorolt termékek 
és berendezések forgalomba hozatalát és 
üzembe állítását.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 206
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem korlátozzák a III. 
mellékletben fel nem sorolt termékek és 
berendezések forgalomba hozatalát és 
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üzembe állítását.

Or. en

Módosítás 207
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem 
vonatkozik olyan berendezésekre, 
amelyekről a 2009/125/EK 
irányelvértelmében elfogadott 
környezetbarát tervezési követelmények 
kimondják, hogy – mivel üzemelésük 
során nagyobb energiahatékonyság érhető 
el – teljes életciklusukra számított szén-
dioxid-kibocsátásuk alacsonyabb, mint 
azon egyenértékű berendezések 
kibocsátása, amelyek megfelelnek a 
vonatkozó környezetbarát tervezési 
követelményeknek és nem tartalmaznak 
fluorozott szénhidrogéneket.

törölve

Or. en

Módosítás 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem 
vonatkozik olyan berendezésekre, 
amelyekről a 2009/125/EK irányelv
értelmében elfogadott környezetbarát 
tervezési követelmények kimondják, hogy 
– mivel üzemelésük során nagyobb 
energiahatékonyság érhető el – teljes 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem 
vonatkozik a gyorshűtőkre és 
gyorsfagyasztókra, valamint az olyan 
berendezésekre, amelyekről a 
2009/125/EK irányelv értelmében 
elfogadott környezetbarát tervezési 
követelmények kimondják, hogy – mivel 
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életciklusukra számított szén-dioxid-
kibocsátásuk alacsonyabb, mint azon 
egyenértékű berendezések kibocsátása, 
amelyek megfelelnek a vonatkozó 
környezetbarát tervezési 
követelményeknek és nem tartalmaznak 
fluorozott szénhidrogéneket.

üzemelésük során nagyobb 
energiahatékonyság érhető el – teljes 
életciklusukra számított szén-dioxid-
kibocsátásuk alacsonyabb, mint azon 
egyenértékű berendezések kibocsátása, 
amelyek megfelelnek a vonatkozó 
környezetbarát tervezési 
követelményeknek és nem tartalmaznak 
fluorozott szénhidrogéneket.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 209
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról olyan termékek és 
berendezések felvétele érdekében, amelyek 
150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak vagy működésükhöz 
ilyen gázok szükségesek, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy rendelkezésre 
állnak a fluortartalmú üvegházhatású 
gázoknak vagy azok bizonyos fajtáinak 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról olyan termékek és 
berendezések felvétele érdekében, amelyek 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmaznak vagy működésükhöz ilyen 
gázok szükségesek, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy rendelkezésre 
állnak a fluortartalmú üvegházhatású 
gázoknak vagy azok bizonyos fajtáinak 
alternatívái, és azok alkalmazása a teljes 



AM\931885HU.doc 17/83 PE508.081v01-00

HU

alternatívái, és azok alkalmazása a teljes 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését 
eredményezné, illetve annak érdekében, 
hogy a listáról kizárásra kerüljenek – adott 
esetben csak meghatározott időtartamra –
termékek vagy berendezések azon egyes 
kategóriái, amelyek esetében technikai, 
gazdasági vagy biztonsági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok.

üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését 
eredményezné, illetve annak érdekében, 
hogy a listáról kizárásra kerüljenek – adott 
esetben csak meghatározott időtartamra –
termékek vagy berendezések azon egyes 
kategóriái, amelyek esetében technikai, 
gazdasági vagy biztonsági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok.

Or. de

Módosítás 210
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról olyan termékek és 
berendezések felvétele érdekében, amelyek 
150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak vagy működésükhöz 
ilyen gázok szükségesek, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy rendelkezésre 
állnak a fluortartalmú üvegházhatású 
gázoknak vagy azok bizonyos fajtáinak 
alternatívái, és azok alkalmazása a teljes 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését 
eredményezné, illetve annak érdekében, 
hogy a listáról kizárásra kerüljenek – adott 
esetben csak meghatározott időtartamra –
termékek vagy berendezések azon egyes 
kategóriái, amelyek esetében technikai, 
gazdasági vagy biztonsági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról annak érdekében, hogy 
a listáról ideiglenesen kizárásra kerüljenek 
– adott esetben csak meghatározott 
időtartamra – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriái, amelyek esetében 
technikai, gazdasági vagy biztonsági 
okokból nem állnak rendelkezésre a 
globális felmelegedési potenciál 
meghatározott határértéke alá eső alternatív 
anyagok
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határértéke alá eső alternatív anyagok.

Or. en

Indokolás

A III. mellékletnek közvetlen hatása van a rendelet hatókörére. Emiatt további tételekkel csak 
együttdöntési eljárásában kellene bővíteni, ami lehetővé teszi az Európai Parlament számára, 
hogy teljes körűen vállalja jogalkotási felelősségét. Egyes tételek III. mellékletből való 
kizárásának csupán ideiglenesnek kell lennie, gazdasági, technikai és biztonsági jellegű 
indokok alapján.

Módosítás 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról olyan termékek és 
berendezések felvétele érdekében, amelyek 
150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak vagy működésükhöz 
ilyen gázok szükségesek, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy rendelkezésre 
állnak a fluortartalmú üvegházhatású 
gázoknak vagy azok bizonyos fajtáinak 
alternatívái, és azok alkalmazása a teljes 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését 
eredményezné, illetve annak érdekében, 
hogy a listáról kizárásra kerüljenek –
adott esetben csak meghatározott 
időtartamra – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriái, amelyek esetében
technikai, gazdasági vagy biztonsági 
okokból nem állnak rendelkezésre a 
globális felmelegedési potenciál 
meghatározott határértéke alá eső 
alternatív anyagok.

(3) Valamely tagállam illetékes 
hatóságának kérésére a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási 
aktusokkal időben korlátozott mentességet 
adjon a III. mellékletben felsorolt
termékek vagy berendezések egyes 
kategóriáinak kizárása érdekében, 
amennyiben alternatív anyagok nem állnak 
rendelkezésre vagy technikai, gazdasági 
vagy biztonsági okok miatt nem 
használhatók. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 21. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.
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Or. en

Indokolás

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. 

Módosítás 212
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról olyan termékek és 
berendezések felvétele érdekében, amelyek 
150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak vagy működésükhöz 
ilyen gázok szükségesek, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy rendelkezésre 
állnak a fluortartalmú üvegházhatású 
gázoknak vagy azok bizonyos fajtáinak 
alternatívái, és azok alkalmazása a teljes 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését 
eredményezné, illetve annak érdekében,
hogy a listáról kizárásra kerüljenek – adott 
esetben csak meghatározott időtartamra –
termékek vagy berendezések azon egyes 
kategóriái, amelyek esetében technikai, 
gazdasági vagy biztonsági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról olyan termékek és 
berendezések felvétele érdekében, amelyek 
150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak vagy működésükhöz 
ilyen gázok szükségesek, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy rendelkezésre 
állnak a fluortartalmú üvegházhatású 
gázoknak vagy azok bizonyos fajtáinak 
alternatívái, és azok alkalmazása a teljes 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését 
eredményezné. A Bizottságot 
hasonlóképpen fel kell hatalmazni arra is, 
hogy a listáról kizárja – adott esetben csak 
meghatározott időtartamra – termékek 
vagy berendezések azon egyes kategóriáit, 
amelyek esetében már nem állnak 
rendelkezésre a globális felmelegedési 
potenciál meghatározott határértéke alá eső 
alternatív anyagok, ideértve azokat az 
eseteket is, amikor az alternatív anyagok 
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biztonságosságával kapcsolatos új 
tudományos vagy műszaki ismeretek azok 
alkalmazását elővigyázatossági okokból 
kizárják.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról olyan termékek és 
berendezések felvétele érdekében, amelyek 
150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak vagy működésükhöz 
ilyen gázok szükségesek, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy rendelkezésre 
állnak a fluortartalmú üvegházhatású 
gázoknak vagy azok bizonyos fajtáinak 
alternatívái, és azok alkalmazása a teljes 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését 
eredményezné, illetve annak érdekében, 
hogy a listáról kizárásra kerüljenek – adott 
esetben csak meghatározott időtartamra –
termékek vagy berendezések azon egyes 
kategóriái, amelyek esetében technikai, 
gazdasági vagy biztonsági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról olyan termékek és 
berendezések felvétele érdekében, amelyek 
150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak vagy működésükhöz 
ilyen gázok szükségesek, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy rendelkezésre 
állnak a fluortartalmú üvegházhatású 
gázoknak vagy azok bizonyos fajtáinak 
alternatívái, és azok alkalmazása a teljes 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését 
eredményezné, illetve annak érdekében, 
hogy a listáról kizárásra kerüljenek – adott 
esetben csak meghatározott időtartamra –
termékek vagy berendezések azon egyes 
kategóriái, amelyek esetében technikai, 
gazdasági vagy biztonsági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
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határértéke alá eső alternatív anyagok. határértéke alá eső alternatív anyagok vagy 
a működése során elért 
energiahatékonyság miatt, ha az 
üvegházhatású gázok életciklus alatti 
kibocsátása – ideértve a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok, bármilyen 
nyersanyag és a folyamatban alkalmazott 
hatóanyag gyártása során keletkező 
melléktermék kibocsátásokat is –
alacsonyabb, mint az egyenértékű 
berendezés esetében.

Or. en

Módosítás 214
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Csak olyan vállalkozások 
értékesíthetnek, illetve vásárolhatnak F-
gázokat, amelyek rendelkeznek 
igazolással, kivéve azokat az eseteket, 
amikor az F-gáz beszerzés valamely 
berendezés eladó általi, ilyen gázok 
felhasználásával történő telepítésére, 
karbantartására vagy szervizelésére 
irányuló tranzakció része.

Or. en

Módosítás 215
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a következő tevékenységekre:
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– alkalmazások az egészségügyi 
ágazatban (ideértve különösen az orvosi 
és gyógyszerészeti alkalmazásokat);
– repülésügyi alkalmazások (ideértve 
különösen a repülőgépek tűzvédelmi 
rendszereit és tűzoltó berendezéseit); 
– villamos energia előállítási és átviteli 
alkalmazások;
– kriogén alkalmazások;
– ipari gázok előállítása.

Or. en

Módosítás 216
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 8. cikk (1) bekezdés a) – d) 
pontjában említett tevékenységek 
végzésének céljára csak olyan 
vállalkozások és személyek 
értékesíthetnek, illetve vásárolhatnak 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat, 
amelyek/akik rendelkeznek a 8. cikk 
szerinti vonatkozó képesítési igazolással.

Or. en

Módosítás 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 8. cikk (1) bekezdés a) – d) 
pontjában említett tevékenységek 
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végzésének céljára csak olyan 
vállalkozások értékesíthetnek, illetve 
vásárolhatnak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, amelyek 
rendelkeznek a vonatkozó képesítési 
igazolással, adott esetben a 8. cikk (4) 
bekezdése szerint, és csak olyan 
személyek, akik rendelkeznek a 8. cikk (1) 
bekezdése szerinti képesítési igazolással.
Ez a bekezdés nem akadályozza meg a 
képesítési igazolással nem rendelkező, 
mert a 8. cikk (1) bekezdés a) - d) 
pontjában felsorolt tevékenységek egyikét 
sem végző személyeket a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok begyűjtésében, 
szállításában vagy leszállításában.

Or. en

Indokolás

Ez olyan vállalkozásokra és olyan személyekre korlátozza az F-gázok értékesítését és 
vásárlását, amelyek/akik rendelkeznek a vonatkozó képesítési igazolással és ezzel 
megakadályozza, hogy az ilyen igazolással nem rendelkező személyek és vállalkozások 
F-gázokat tartalmazó, vagy arra szánt berendezéseken tevékenységet végezzenek.

Módosítás 218
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) [2016. január 1-jéig] valamennyi 
tagállam közzéteszi és a Bizottságnak 
megküldi jelentését a helyi, regionális 
vagy nemzeti szinten alkalmazandó olyan 
kódexekről, szabványokról vagy 
jogszabályokról, amelyek korlátozzák 
gyúlékony hűtőközegeket – többek között 
a szénhidrogéneket – felhasználó, felváltó 
technológiák bevezetését hűtő- és 
légkondicionáló berendezésekben és 
habokban. A jelentésben javaslatot kell 
tenni azokra az e korlátozásokra 
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vonatkozó intézkedésekre annak 
érdekében, hogy a III. mellékletben 
felsorolt piaci tilalmak hatályba 
léphessenek, vagy adott esetben részletezni 
kell azokat az alkalmazási területeket, 
ahol jogos biztonsági okokból 
diszkrecionális kivételekre lehet szükség. 
A Bizottság [2017. január 1-jéig] 
közzéteszi összegző jelentését, amelyet az 
1367/2006/EK rendelettel összhangban, az 
aktív és szisztematikus terjesztés 
érdekében, elektronikus formátumban a 
nyilvánosság számára elérhetővé tesz.

Or. en

Módosítás 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok illetékes hatóságai –
egyes tevékenységek stratégiai jellegének 
és a helyi klíma sajátosságainak megfelelő 
figyelembevétele alapján – jogosultak 
legfeljebb 12 hónapos időtartamra 
engedélyezni a III. mellékletben 
megállapított tilalmaktól való ideiglenes 
eltéréseket. Valamennyi eltérés esetében 
az illetékes hatóság tájékoztatja az 
Európai Bizottságot döntése indokairól.

Or. en

Módosítás 220
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A címkejelölés kötelme alá tartoznak azon 
fluortartalmú gázok, amelyek rendeltetése 
a vegyi folyamatban nyersanyagként 
történő alkalmazás, megsemmisítés, 
export, vagy átcsomagolás.

Or. pl

Módosítás 221
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) habformájú poliol előkeverékek és 
oldószerek

Or. pl

Módosítás 222
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó habok csak abban az esetben 
hozhatók forgalomba, ha a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat megnevezi az 
elfogadott ipari megnevezést, vagy ilyen 
megnevezés hiányában a kémiai nevet 
tartalmazó címke. A címkén egyértelműen 
fel kell tüntetni, hogy a hab fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmaz.

(4) A fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó habok csak abban az esetben 
hozhatók forgalomba, ha el vannak látva 
címkével, amely egyértelműen jelzi, hogy a
hab a hatályos uniós jogszabályoknak 
megfelelően fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaz.

Or. en
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Módosítás 223
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) és (3) bekezdésben említett 
információknak az érintett termékek és 
berendezések használati útmutatójában is 
szerepelniük kell. A 150-es vagy annál 
nagyobb GWP-vel rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések 
esetében ezeket az információkat a 
reklámozáshoz használt leírásokban is fel 
kell tüntetni.

(5) A (2) és (3) bekezdésben említett 
információknak az érintett termékek és 
berendezések használati útmutatójában is 
szerepelniük kell. A 150-es vagy annál 
nagyobb GWP-vel rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések 
esetében.

Or. en

Módosítás 224
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az SF6 magnézium-fröccsöntésben és a 
magnézium-fröccsöntési ötvözetek 
újrahasznosításában való használata tilos. 
Az évente kevesebb mint 850 kg SF6-ot 
felhasználó létesítményekre ez a tilalom 
csak 2015. január 1-jétől vonatkozik.

(1) Az SF6 magnézium-fröccsöntésben és a 
magnézium-fröccsöntési ötvözetek 
újrahasznosításában való használata tilos. 
Az évente kevesebb mint 850 kg SF6-ot 
felhasználó létesítményekre ez a tilalom 
csak [...]-tól/-től1 vonatkozik.
__________________
1 Kérjük, a dátumot illessze be: három 
évvel e rendelet hatálybalépését követően.

Or. it
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Módosítás 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2018. január 1-jéig 
megvizsgálja, hogy rendelkezésre áll-e 
olyan hatékony és biztonságos alternatíva, 
amelynek révén elfogadható áron 
helyettesíthető az SF6 alkalmazása az új, 
középfeszültségű másodlagos 
kapcsolóberendezésekben, valamint 
megvizsgálja az SF6 új berendezésekben 
való alkalmazásának lehetséges betiltását.

Or. fr

Indokolás

Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre az SF6 kellően biztonságos és hatékony alternatívája, 
veszélyes és gazdaságilag célszerűtlen lenne a betiltása. Ezért az SF6 új berendezésekben 
való betiltása előtt a Bizottságnak meg kell vizsgálnia ezen alternatívák előnyeit és hátrányait.

Módosítás 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es 
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es 
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 40 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni. Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a < - 50°C-os alkalmazásokra 
tervezett berendezésekre, vagy az 
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ózonréteget lebontó anyagokról szóló 
rendeletek szerint vállalt kötelezettségek 
teljesítése érdekében a 2500 feletti GWP-
vel rendelkező F-gázok alkalmazására 
átalakított berendezésekre.

E rendelkezés alkalmazásában a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó keverékek globális 
felmelegedési potenciálját a IV. melléklet
szerint kell kiszámítani.

2025. január 1-jéig ez a rendelkezés nem 
alkalmazható azokra a 2500 vagy nagyobb
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező regenerált üvegházhatású 
gázokra, amelyeket meglévő 
hűtőberendezések karbantartásához vagy 
szervizeléséhez használnak fel, feltéve, 
hogy azokat a 10. cikk (5) bekezdése
szerint címkével látták el.

2025. január 1-jéig ez a rendelkezés nem 
alkalmazható azokra a 2500 vagy nagyobb 
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező újrahasznosított 
üvegházhatású gázokra, amelyeket 
meglévő hűtőberendezések 
karbantartásához vagy szervizeléséhez 
használnak fel, feltéve, hogy azokat az 
ilyen berendezésekből nyerték vissza. Az 
ilyen újrahasznosított gázokat csak az a 
vállalkozás használhatja fel, amely 
karbantartás vagy szervizelés részeként 
azokat visszanyerte, vagy amely részére a 
visszanyerést karbantartás vagy 
szervizelés részként elvégezték.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 227
Erik Bánki
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a következő felhasználó 
ágazatokra:
– alkalmazások az egészségügyi 
ágazatban (ideértve különösen az orvosi 
és gyógyszerészeti alkalmazásokat);
– repülésügyi alkalmazások (ideértve 
különösen a repülőgépek tűzelfojtó 
rendszereit és tűzoltó berendezéseit); 
– villamos energia előállítási és átviteli 
alkalmazások;
– kriogén alkalmazások;
– ipari gázok előállítása. 

Or. en

Módosítás 228
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Valamely tagállam illetékes 
hatóságának kérésére a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
végrehajtási aktusokkal időben korlátozott 
mentességet adjon a III. mellékletben 
felsorolt termékek vagy berendezések 
egyes kategóriáinak kizárása érdekében, 
amennyiben alternatív anyagok nem 
állnak rendelkezésre vagy technikai, 
gazdasági vagy biztonsági okok miatt az 
adott termékekben vagy berendezésekben 
nem használhatók. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 21. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
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kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a III. mellékletben foglalt tilalmak alól meghatározott időtartamra a kritikus 
felhasználáshoz kapcsolódó mentességeket bevezető 11. módosításhoz kapcsolódik. 
Következményes módosítás, amely lehetővé teszi berendezések 2500 feletti GWP-vel 
rendelkező F-gázokkal történő karbantartását és szervizelését a továbbiakban is, a 9. cikk 
(3) bekezdése szerint meghatározott időre mentesített berendezések esetében.

Módosítás 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok illetékes hatóságai –
egyes tevékenységek stratégiai jellegének 
és a helyi klíma sajátosságainak megfelelő 
figyelembevétele alapján – jogosultak 
legfeljebb 12 hónapos időtartamra 
engedélyezni a (3) bekezdésben említett 
globális felmelegedési potenciál 2500-as 
küszöbértékét meghaladó fluortartalmú 
üvegházhatású gázok, vagy ilyen 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékek ideiglenes használatát. Az 
illetékes hatóságok tájékoztatják a 
Bizottságot döntésük indokairól.

Or. en

Módosítás 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020. január 1-jétől tilos a 2500-es vagy 
annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó keverékeket a legalább 5 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő 
hűtőközeget tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

törölve

Or. en

Módosítás 231
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2025. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 40 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó, -50°C-os vagy azt meghaladó
hőmérsékleten való működésre tervezett
hűtőberendezések szervizeléséhez vagy 
karbantartásához használni.

Or. pl

Módosítás 232
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2030. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 50 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

Or. de

Indokolás

A fluorozott szénhidrogének felhasználásának megszüntetésével kapcsolatban néhány éve 
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az átállás 6 évnél hosszabb időt vesz igénybe. A 
hűtőberendezések komplex rendszerek, amelyekben a hűtőközeget nem lehet minden további 
nélkül kicserélni úgy, hogy ne kellene az energiahatékonysággal és a biztonsággal 
(gyúlékonyság) kapcsolatban jelentős hátrányokat számításba venni, amelyek meghiúsítják az 
üvegházhatású gázok csökkentését. Kisebb berendezések esetén, 50 tonna CO2-egyenérték 
alatt, az átállítás költségei aránytalanul magasak.

Módosítás 233
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2015. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

Or. de
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Módosítás 234
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 50 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

Or. fr

Indokolás

Az 5 tonna egyenértéknek megfelelő berendezések szervizelésének és karbantartásának 
tilalma azzal a kockázattal járna, hogy a közlekedési ágazat és különösen a kis- és 
középvállalkozások számára túl magas költségeket eredményez, mivel az alternatív gáztól 
függően meglévő berendezéseik cseréjére vagy módosítására kényszerülnek. A hűtőközegként 
alkalmazott gáz megváltoztatása az energiateljesítményt is befolyásolhatná. A 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott kategóriákhoz hasonlóan 50 tonna értéket kell megállapítani.

Módosítás 235
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 50 tonna CO2-
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egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

Meglévő, 2500-as vagy annál nagyobb 
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal működő berendezések regenerált 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
felhasználásával karbantarthatók és 
szervizelhetők, feltéve, hogy a gázokat az 
ilyen berendezésekből nyerték vissza.

Or. en

Módosítás 236
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 50 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó, -50 °C-os vagy azt meghaladó 
üzemi hőmérsékletre szánt helyhez kötött
hűtőberendezések szervizeléséhez vagy 
karbantartásához használni.

Or. en

Módosítás 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) [...]-tól/-től1 tilos a 2500-as vagy annál 
nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 40 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni. Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a visszanyert vagy regenerált 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
használatára, sem pedig a -50°C alatti 
hőmérsékleten való működésre tervezett
berendezésekre.
__________________
1 Kérjük, a dátumot illessze be: nyolc 
évvel e rendelet hatálybalépését követően.

Or. it

Módosítás 238
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2015. január 1-jétől tilos a 2150-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 40 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó, -50 °C-os vagy azt meghaladó 
üzemi hőmérsékleten való működésre 
tervezett hűtőberendezések szervizeléséhez 
vagy karbantartásához használni.

Or. en
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Módosítás 239
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 11 kg CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

Or. en

Indokolás

A kis berendezések – ami a méret, és nem a CO2-egyenérték függvénye – üzemeltetőinek 
aránytalan megterhelését elkerülendő, a szervizelési tilalom küszöbértéket kilogrammban kell 
kifejezni.

Módosítás 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 

(3) 2025. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 40 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó, -50°C-os vagy azt meghaladó
üzemi hőmérsékleten való működésre 
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használni. tervezett hűtőberendezések szervizeléséhez 
vagy karbantartásához használni, a 
hasznosított vagy újrahasznosított 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
alkalmazásának kivételével.

Or. fr

Indokolás

Az eredeti szövegben javasolt határidő nem teljesíthető, és különösen súlyos hatást 
gyakorolhat a kis- és középvállalkozásokra. Ezért módosítani kell az átmeneti határidőket, és 
ki kell zárni e tilalom hatálya alól a kisebb méretű berendezéseket, valamint engedélyezni kell 
az újrahasznosított hűtőközegek alkalmazását.

Módosítás 241
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2025. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 40 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni. Ezt az előírást 2025. január 1-ig 
nem kell újrahasznosított és regenerált 
fluortartalmú üvegházhatású gázokra 
alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A berendezések üzemeltetői a fluorozott szénhidrogének felhasználási tilalmának 
következtében beruházásokat eszközöltek az F-gázokra történő átalakítás érdekében. Ezért 
épp a kisebb berendezésekre tekintettel biztosítani kell a megszerzett jogok fenntartását. 
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Módosítás 242
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2025. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 50 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni. Ez a rendelet nem 
alkalmazandó:
– a -50°C alatti hőmérsékleten való 
működésre tervezett berendezésekre;
– a meglévő hűtőberendezések 
karbantartására vagy szervizelésére 
használt, 2500 vagy azt meghaladó 
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező regenerált fluortartalmú 
üvegházhatású gázokra;
– a meglévő hűtőberendezések 
karbantartására vagy szervizelésére 
használt, 2500 vagy azt meghaladó 
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező újrahasznosított fluortartalmú 
üvegházhatású gázokra; vagy
– azokra a berendezésekre, amelyeknél az 
energiával kapcsolatos termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapítási kereteinek 
létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv 
szerint elfogadott környezetbarát tervezési 
követelményekben megállapították, hogy 
üzemeltetésük során a nagyobb 
energiahatékonyság miatt az életciklus 
alatti CO2-kibocsátásuk alacsonyabb 
lenne, mint más olyan egyenértékű 
berendezésé, ami megfelel a vonatkozó 
környezetbarát tervezési 
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követelményeknek és nem tartalmaz 
fluorozott szénhidrogéneket

Or. en

Módosítás 243
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2030. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 50 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

Ez a rendelkezés nem alkalmazható 
azokra a 2500-as vagy nagyobb globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
visszanyert vagy regenerált 
üvegházhatású gázokra, amelyeket 
meglévő hűtőberendezések 
karbantartásához vagy szervizeléséhez 
használnak fel, feltéve, hogy azokat az 
ilyen berendezésekből nyerték vissza.

Or. en

Indokolás

Az olyan hűtőberendezések használói, akik a közelmúltban beruházásokat hajtottak végre, 
hogy alternatívára cseréljék az R22 hűtőközeget, most utólagos módosításra kényszerülnének, 
vagy olyan berendezések cseréjére, amelyek még nem érték el élettartamuk végét. Ezért 
jobbnak tűnik az új berendezések esetében tilalomról, a meglévő berendezések 
karbantartásánál pedig átmeneti időszakról rendelkezni.
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Módosítás 244
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 5 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni.

(3) 2018. január 1-jétől tilos a 2150-es
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 40 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó hűtőberendezések 
szervizeléséhez vagy karbantartásához 
használni. Ez a rendelkezés nem 
alkalmazható a termékek -50°C alá 
történő hűtésére tervezett berendezésekre, 
illetve az ózonréteget lebontó anyagokról 
szóló rendelet (1005/2009/EK rendelet) 
szerint vállalt kötelezettségek teljesítése 
érdekében a 2150 feletti globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
alkalmazására átalakított berendezésekre.

Or. en

Indokolás

Független szakértők és iparági tanácsadók szerint lehetséges a 2150-es globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokkal való szervizelés tilalma. Ennek 
eléréséhez azonban engedményt kell tenni az ózonrendeletnek megfelelően átalakított HCFC-
rendszereknek. Rendelkezés született a tilalom által aránytalanul sújtott kisberendezések 
kizárásáról is.

Módosítás 245
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tiltás hatálya alól a regenerált és 
újrahasznosításból származó 
fluortartalmú gázzal működő 
hűtőberendezések szervizelése és 
állagmegóvása 2030. január 1-ig kivételt 
képez.

Or. pl

Módosítás 246
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2027. január 1-jéig ez a rendelkezés nem 
alkalmazható azokra a 2500-as vagy 
nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező újrahasznosított 
fluortartalmú üvegházhatású gázokra, 
amelyeket meglévő hűtőberendezések 
karbantartásához vagy szervizeléséhez 
használnak fel, feltéve, hogy azokat az 
ilyen berendezésekből nyerték vissza.
2027. január 1-jéig ez a rendelkezés nem 
alkalmazható azokra a 2500-as vagy 
nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező regenerált 
üvegházhatású gázokra, amelyeket 
meglévő hűtőberendezések 
karbantartásához vagy szervizeléséhez 
használnak fel, feltéve, hogy azokat a 10. 
cikk (5) bekezdése szerint címkével látták 
el.

Or. en

Módosítás 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelkezés alkalmazásában a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó keverékek globális 
felmelegedési potenciálját a IV. melléklet 
szerint kell kiszámítani.

törölve

Or. en

Módosítás 248
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2017. január 1-jétől a 2150-es vagy annál 
nagyobb GWP-vel rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kizárólag abban az esetben használhatók 
az első albekezdésben említettektől eltérő 
hűtőberendezések szervizelésére vagy 
karbantartására, ha az Unión belül lévő
más berendezésből nyerték vissza azokat.

Or. en

Módosítás 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelet nem vonatkozik kritikus 
felhasználású orvosi berendezésekre, 
amelyeknek nincs alkalmas alternatívája, 
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vagy az ilyen alternatíva műszaki, 
gazdasági vagy biztonsági okokból nem 
használható. 

Or. en

Indokolás

A biztonságos és hatásos alapvető egészségügyi ellátás érdekében fenn kell tartani fluorozott 
üvegházhatású gázokat tartalmazó orvosi alkalmazásoknál a kritikus felhasználást ott, ahol 
nincs alkalmas alternatíva.

Módosítás 250
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 cikk törölve
Berendezések előtöltése

(1) [éééé/hh/nn – három évvel e rendelet 
hatályba lépését követően]-tól/-től hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések a forgalomba hozatal vagy a 
végfelhasználó részére első üzembe 
helyezésre való átadás előtt nem tölthetők 
fel fluorozott szénhidrogénekkel.
A berendezést a rendeltetésszerű 
használat helyén a 8. cikk szerinti 
képesítéssel rendelkező személynek kell 
feltöltenie.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 
hermetikusan zárt berendezésekre és 
azokra a berendezésekre sem, amelyekben 
a fluorozott szénhidrogének mennyisége a 
tervezett maximális kapacitásnak 
kevesebb mint 2 %-a.

Or. fr
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Indokolás

A Bizottságnak az előtöltés megtiltására vonatkozó javaslata gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból egyaránt káros hatásokat gyakorolna, különösen azon kötelezettség előírása 
miatt, amely szerint az eszközt a kezelés valamennyi szakaszában el kell távolítani és fel kell 
tölteni, ami számos hibához, például szivárgáshoz vagy esetlegesen az eszköz túltöltéséhez 
vezethet.

Módosítás 251
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 cikk törölve
Berendezések előtöltése

(4) [éééé/hh/nn – három évvel e rendelet 
hatályba lépését követően]-tól/-től hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések a forgalomba hozatal vagy a 
végfelhasználó részére első üzembe 
helyezésre való átadás előtt nem tölthetők 
fel fluorozott szénhidrogénekkel.
A berendezést a rendeltetésszerű 
használat helyén a 8. cikk szerinti 
képesítéssel rendelkező személynek kell 
feltöltenie.
(5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 
hermetikusan zárt berendezésekre és 
azokra a berendezésekre sem, amelyekben 
a fluorozott szénhidrogének mennyisége a 
tervezett maximális kapacitásnak 
kevesebb mint 2 %-a.

Or. de

Indokolás

Az előtöltés tiltása kevéssé alkalmas az F-gáz-kibocsátás elkerülésére. A gyártóknak a 
tesztelési célokra feltöltött készülékeket a szállításhoz ismét ki kell üríteniük. A felhasználás 
helyén a készüléket ismét fel kell tölteni, amely további kockázatot jelentene a nem szándékos 
kibocsátásra nézve.
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Módosítás 252
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [éééé/hh/nn – három évvel e rendelet 
hatályba lépését követően]-tól/-től hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések a forgalomba hozatal vagy a 
végfelhasználó részére első üzembe 
helyezésre való átadás előtt nem tölthetők 
fel fluorozott szénhidrogénekkel.

(1) [éééé/hh/nn – két évvel e rendelet 
hatálybalépését követően]-tól/-től hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések a forgalomba hozatal vagy a 
végfelhasználó részére első üzembe 
helyezésre való átadás előtt nem tölthetők 
fel fluorozott szénhidrogénekkel.

Or. fr

Módosítás 253
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) [éééé/hh/nn – három évvel e rendelet 
hatályba lépését követően]-tól/-től hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések a forgalomba hozatal vagy a 
végfelhasználó részére első üzembe 
helyezésre való átadás előtt nem tölthetők 
fel fluorozott szénhidrogénekkel.

(1) [éééé/hh/nn – három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően]-tól/-től a 
fluorozott szénhidrogénekkel feltöltött 
termékeket és felszereléseket nem lehet 
forgalomba hozni, amennyiben a gyártót 
vagy az importőrt előzetesen nem vették 
nyilvántartásba a 15. cikk szerinti 
adatbázisban..

Or. de

Indokolás

A berendezések előtöltésének tilalma nem áll összhangban a rendelet azon céljával, hogy 
korlátozzák az F-gázok felhasználását és minimalizálják a szivárgást.
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Módosítás 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) [éééé/hh/nn – három évvel e rendelet 
hatályba lépését követően]-tól/-től hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések a forgalomba hozatal vagy a 
végfelhasználó részére első üzembe 
helyezésre való átadás előtt nem tölthetők 
fel fluorozott szénhidrogénekkel.

(1) [éééé/hh/nn – három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően]-tól/-től a 
fluorozott szénhidrogénekkel működő 
berendezések és termékek fluorozott 
szénhidrogénekkel való feltöltés után nem 
hozhatók be az Európai Unióba, kivéve ha 
az importőr szerepel a 15. cikk szerinti 
kvótanyilvántartásban.

Or. it

Módosítás 255
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) [éééé/hh/nn – három évvel e rendelet 
hatályba lépését követően]-tól/-től hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések a forgalomba hozatal vagy a 
végfelhasználó részére első üzembe 
helyezésre való átadás előtt nem tölthetők 
fel fluorozott szénhidrogénekkel.

(1) [éééé/hh/nn – egy évvel e rendelet 
hatálybalépését követően]-tól/-től az Unió 
piacán forgalomba hozott termékek és 
berendezések nem tölthetők fel fluorozott 
szénhidrogénekkel, kivéve, ha a fluorozott 
szénhidrogéneket [éééé/hh/nn] [a 
kvótarendszer indulásának napja] előtt
hozták forgalomba az Unió piacán, vagy 
ha a 14. cikkben említett fluorozott 
szénhidrogén kvótán belül elszámolják.

Or. en

Indokolás

Az EU-n belüli és kívüli berendezésgyártókkal való egyenlő bánásmód érdekében figyelembe 
kell venni az importált berendezésekben lévő hűtőközeg-mennyiségeket is, szükségtelen 
adminisztrációs terhek nélkül. A termékek/berendezések gyártóinak megfelelőségi 
nyilatkozattal kell bizonyítaniuk, hogy csak az uniós kvóta szerinti HCFC-ket használják fel 
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(vagy olyat, amelyet a kvótarendszer bevezetése előtt már forgalomba hoztak az EU piacán). 
Betekintésre meg kell őrizniük a szükséges dokumentumokat (például a HFC-gáz szállítójának 
„számláit”). A részleteket végrehajtási aktussal kell rendezni.

Módosítás 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A berendezést a rendeltetésszerű 
használat helyén a 8. cikk szerinti 
képesítéssel rendelkező személynek kell 
feltöltenie.

törölve

Or. it

Módosítás 257
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A berendezést a rendeltetésszerű 
használat helyén a 8. cikk szerinti 
képesítéssel rendelkező személynek kell 
feltöltenie.

törölve

Or. en

Módosítás 258
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A berendezést a rendeltetésszerű használat 
helyén a 8. cikk szerinti képesítéssel 
rendelkező személynek kell feltöltenie.

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott berendezések kivételével a 
berendezést a rendeltetésszerű használat 
helyén a 8. cikk szerinti képesítéssel 
rendelkező személynek kell feltöltenie.

Or. fr

Indokolás

E cikk rendelkezései a Bizottság által javasolt formában nem érintik a hűtőjárműveket és -
konténereket.

Módosítás 259
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott berendezések feltöltését a 
8. cikk szerinti képesítéssel rendelkező 
személynek kell végeznie abban a 
tagállamban, amelyben a járművet 
nyilvántartásba vették és az üzemeltető 
rendelkezésére bocsátották.

Or. fr

Indokolás

A közlekedési ágazat esetében figyelembe kell venni az előtöltés sajátos jellegét.

Módosítás 260
Holger Krahmer

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

(5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 
hermetikusan zárt berendezésekre és 
azokra a berendezésekre sem, amelyekben 
a fluorozott szénhidrogének mennyisége a 
tervezett maximális kapacitásnak kevesebb 
mint 2 %-a.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a berendezésekre, amelyekben a 
fluorozott szénhidrogének mennyisége a 
tervezett maximális kapacitásnak kevesebb 
mint 2 %-a.

Or. de

Indokolás

A berendezések előtöltésének tilalma nem áll összhangban a rendelet azon céljával, hogy 
korlátozzák az F-gázok felhasználását és minimalizálják a szivárgást.

Módosítás 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 
hermetikusan zárt berendezésekre és
azokra a berendezésekre sem, amelyekben 
a fluorozott szénhidrogének mennyisége a 
tervezett maximális kapacitásnak kevesebb 
mint 2%-a.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a berendezésekre sem, amelyekben 
a fluorozott szénhidrogének mennyisége a 
tervezett maximális kapacitásnak kevesebb 
mint 2%-a.

Or. it

Módosítás 262
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a
hermetikusan zárt berendezésekre és

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a berendezésekre, amelyekben a 



PE508.081v01-00 50/83 AM\931885HU.doc

HU

azokra a berendezésekre sem, amelyekben 
a fluorozott szénhidrogének mennyisége a 
tervezett maximális kapacitásnak kevesebb
mint 2%-a.

fluorozott szénhidrogének mennyisége a 
tervezett maximális kapacitásnak kevesebb 
mint 2%-a.

Or. en

Módosítás 263
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
gyártók és az importőrök által az Unión 
belül évente forgalomba hozható fluorozott 
szénhidrogének mennyisége az adott évben 
ne haladja meg az V. melléklet szerint 
kiszámított maximális mennyiséget. 
Minden gyártó és importőr gondoskodik 
arról, hogy az általa forgalomba hozott 
fluorozott szénhidrogének V. melléklet 
szerint kiszámított mennyisége ne haladja 
meg a számára a 14. cikk (5) bekezdése 
szerint kiosztott vagy rá a 16. cikk szerint 
átruházott kvótát.

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
gyártók és az importőrök által az Unión 
belül évente forgalomba hozható fluorozott 
szénhidrogének mennyisége az adott évben 
ne haladja meg az V. melléklet szerint 
kiszámított maximális mennyiséget. 
Fluorozott szénhidrogének minden 
gyártója és importőre, valamint fluorozott
szénhidrogéneket tartalmazó termékek 
minden gyártója és importőre
gondoskodik arról, hogy az általa közvetve 
vagy közvetlenül forgalomba hozott 
fluorozott szénhidrogének V. melléklet 
szerint kiszámított mennyisége ne haladja 
meg a számára a 14. cikk (5) bekezdése 
szerint kiosztott vagy rá a 16. cikk szerint 
átruházott kvótát.

Or. de

Indokolás

A fokozatos csökkentési mechanizmust ki kell terjeszteni az F-gázokkal feltöltött termékek 
gyártóira és importőreire is.

Módosítás 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
gyártók és az importőrök által az Unión 
belül évente forgalomba hozható fluorozott 
szénhidrogének mennyisége az adott évben 
ne haladja meg az V. melléklet szerint 
kiszámított maximális mennyiséget. 
Minden gyártó és importőr gondoskodik 
arról, hogy az általa forgalomba hozott 
fluorozott szénhidrogének V. melléklet 
szerint kiszámított mennyisége ne haladja 
meg a számára a 14. cikk (5) bekezdése 
szerint kiosztott vagy rá a 16. cikk szerint 
átruházott kvótát.

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
fluorozott szénhidrogének és a fluorozott 
szénhidrogéneket tartalmazó termékek 
gyártói és importőrei által az Unión belül 
évente forgalomba hozható – az I. és a II. 
mellékletben felsorolt – fluorozott 
szénhidrogének mennyisége az adott évben 
ne haladja meg az V. melléklet szerint 
kiszámított maximális mennyiséget. A 
fluorozott szénhidrogének és a fluorozott 
szénhidrogéneket tartalmazó termékek 
minden gyártója és importőre gondoskodik 
arról, hogy az általa forgalomba hozott 
fluorozott szénhidrogének V. melléklet 
szerint kiszámított mennyisége ne haladja 
meg a számára a 14. cikk (5) bekezdése 
szerint kiosztott vagy rá a 16. cikk szerint 
átruházott kvótát.

Or. it

Indokolás

Az európai székhelyű vállalkozások versenyképességének védelme érdekében rendkívül fontos, 
hogy a HFC-ket tartalmazó berendezések importőrei is részt vegyenek a fokozatos kivonási és 
kvótakiosztási mechanizmusban.

Módosítás 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
gyártók és az importőrök által az Unión 
belül évente forgalomba hozható fluorozott 
szénhidrogének mennyisége az adott évben 
ne haladja meg az V. melléklet szerint 
kiszámított maximális mennyiséget. 

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy –
biztonságos, valamint műszakilag és 
gazdaságilag életképes olyan alternatívák 
elérhetősége esetén, amelyek figyelembe 
veszik az uniós tagállamok eltérő éghajlati 
viszonyait – a gyártók és az importőrök 
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Minden gyártó és importőr gondoskodik 
arról, hogy az általa forgalomba hozott 
fluorozott szénhidrogének V. melléklet 
szerint kiszámított mennyisége ne haladja 
meg a számára a 14. cikk (5) bekezdése 
szerint kiosztott vagy rá a 16. cikk szerint 
átruházott kvótát.

által az Unión belül évente forgalomba 
hozható fluorozott szénhidrogének 
mennyisége az adott évben ne haladja meg 
az V. melléklet szerint kiszámított 
maximális mennyiséget. Minden gyártó és 
importőr gondoskodik arról, hogy az általa 
forgalomba hozott fluorozott 
szénhidrogének V. melléklet szerint 
kiszámított mennyisége ne haladja meg a 
számára a 14. cikk (5) bekezdése szerint 
kiosztott vagy rá a 16. cikk szerint 
átruházott kvótát.

Or. fr

Indokolás

A szövegnek tükröznie kell a tényleges piaci helyzetet. A szakaszoknak a valós helyzethez kell 
igazodniuk, valamint egészségügyi, biztonsági, energiahatékonysági és gazdasági 
szempontból megvalósíthatóaknak kell lenniük.

Módosítás 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a cikk nem vonatkozik az Unióba 
importált, ártalmatlanítandó fluorozott 
szénhidrogénekre.

(2) Ez a cikk nem vonatkozik a 
következőkre:

Ez a cikk az évente kevesebb mint 
1 000 tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő fluorozott szénhidrogént 
gyártókra vagy importálókra sem terjed 
ki.

a) ártalmatlanítás céljából az Unióba 
behozott fluorozott szénhidrogének;
b) az Unión kívüli közvetlen kivitel 
céljából szállított fluorozott 
szénhidrogének;
c) nyersanyag alkalmazásokban történő 
felhasználásra szállított fluorozott 
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szénhidrogének;
d) Átcsomagolásra, majd ezt követően az 
Unión kívüli kivitel céljából szállított 
fluorozott szénhidrogének;
e) orvosi alkalmazásokban történő 
felhasználás céljára gyártott vagy az 
Unióba behozott fluorozott 
szénhidrogének.

Or. en

Indokolás

Az orvosi alkalmazások egyértelmű mentessége biztosítja a rendelkezésre állást ehhez a 
kritikus felhasználáshoz. Az ártalmatlanításra behozott HFC-ket nem kell számításba venni, 
és a nyersanyag-alkalmazásokban a HFC-k hatása ugyanaz, mint ártalmatlanítás esetén, 
mivel ilyenkor az anyagot más anyagokká alakítják át. Ugyancsak nem kell számításba venni 
a kivitel céljára szállított HFC-ket, mivel azok nem kerülnek az EU piacára.

Módosítás 267
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a cikk nem vonatkozik az Unióba 
importált, ártalmatlanítandó fluorozott 
szénhidrogénekre.

(2) Ez a cikk nem vonatkozik

a) az Unióba importált, ártalmatlanítandó 
fluorozott szénhidrogénekre.
b) az Unióban a következő ágazati 
felhasználásokra forgalomba hozott 
fluorozott szénhidrogénekre:
- alkalmazások az egészségügyi ágazatban 
(ideértve különösen az orvosi és 
gyógyszerészeti alkalmazásokat);
- repülésügyi alkalmazások (ideértve 
különösen a repülőgépek tűzvédelmi 
rendszereit és tűzoltó berendezéseit); 
- villamos energia előállítási és átviteli 
alkalmazások;
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- kriogén alkalmazások;
- ipari gázok előállítása.

Or. en

Módosítás 268
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk az évente kevesebb mint 
1 000 tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő fluorozott szénhidrogént 
gyártókra vagy importálókra sem terjed 
ki.

törölve

Or. en

Indokolás

A jelenlegi mentesség nagy potenciális kiskaput jelenthet, ami kvótán kívül tenné lehetővé a 
HFC-k behozatalát, aláásva ezzel a kivezetés környezeti integritását. Semmilyen kvótán kívüli 
importot nem szabad megengedni.

Módosítás 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk az évente kevesebb mint 
1000 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 
fluorozott szénhidrogént gyártókra vagy 
importálókra sem terjed ki.

Ez a cikk az évente kevesebb mint 
10 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 
fluorozott szénhidrogént gyártókra vagy 
importálókra sem terjed ki.

Or. en
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Módosítás 270
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság legkésőbb 2014. 
december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
arról, hogy a műszaki fejlődés mennyiben 
haladt előre tekintettel arra, hogy a létező 
fluorozott szénhidrogének biztonságos, 
valamint műszaki és gazdasági 
szempontból megvalósítható, piacképes 
alternatíváját bocsássák rendelkezésre.

Or. de

Indokolás

A fluorozott szénhidrogének maximális éves mennyiségének meghatározásakor a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie, hogy a piacon mennyiben elérhetők már biztonságos, valamint 
műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható, kisebb globális felmelegedési potenciállal 
(GWP) rendelkező alternatívák.

Módosítás 271
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az V. mellékletben meghatározott 
maximális mennyiségek módosítása a 
fluorozott szénhidrogének piacán és a 
kapcsolódó kibocsátás terén mutatkozó 
fejlemények figyelembevételével; és

a) az V. mellékletben meghatározott 
maximális mennyiségek módosítása a 
fluorozott szénhidrogének piacán és a 
kapcsolódó kibocsátás terén mutatkozó 
fejlemények figyelembevételével, 
amennyiben a piacon kaphatók 
biztonságos, valamint műszaki és 
gazdasági szempontból megvalósítható 
alternatívák; és

Or. de
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Indokolás

A fluorozott szénhidrogének maximális éves mennyiségének lehetséges módosításakor a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie, hogy a piacon mennyiben elérhetők már kisebb globális 
felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező alternatívák.

Módosítás 272
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az V. mellékletben meghatározott 
maximális mennyiségek módosítása a 
fluorozott szénhidrogének piacán és a 
kapcsolódó kibocsátás terén mutatkozó 
fejlemények figyelembevételével; és

a) az V. mellékletben meghatározott 
maximális mennyiségek csökkentése a 
fluorozott szénhidrogének piacán és a 
kapcsolódó kibocsátás terén mutatkozó 
fejlemények figyelembevételével; és

Or. de

Módosítás 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az V. mellékletben meghatározott 
maximális mennyiségek módosítása a 
fluorozott szénhidrogének piacán és a 
kapcsolódó kibocsátás terén mutatkozó 
fejlemények figyelembevételével; és

a) az V. mellékletben meghatározott 
maximális mennyiségek módosítása a 
fluorozott szénhidrogének piacán és a 
kapcsolódó kibocsátás terén mutatkozó 
fejlemények figyelembevételével, amint 
rendelkezésre áll egy megvalósítható, 
biztonságos, műszakilag és gazdaságilag 
életképes piaci alternatíva, figyelembe 
véve az Unió tagállamainak eltérő 
éghajlati viszonyait; és

Or. fr



AM\931885HU.doc 57/83 PE508.081v01-00

HU

Indokolás

Nyilvánvaló okok miatt biztosítanunk kell, hogy biztonságos és életképes piaci alternatívák 
álljanak rendelkezésre, mielőtt betiltanák a szövegben említett fluorozott szénhidrogének 
alkalmazását.

Módosítás 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az alábbiak vonatkozásában:

(4) A Bizottság valamely tagállam 
illetékes hatóságának kérésére 
végrehajtási aktussal időben korlátozott 
mentességet engedélyezhet egyes, a III. 
mellékletben felsorolt termék- vagy 
berendezéskategóriáknak az 1. cikkben 
meghatározott kvótaelőírásainak 
kizárására, amennyiben a fluorozott 
szénhidrogének használata egészségügyi 
vagy biztonsági okból szükséges, és 
ellenkező esetben nem lenne biztosított az 
elegendő ellátás. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 21. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(a) az V. mellékletben meghatározott 
maximális mennyiségek módosítása a 
fluorozott szénhidrogének piacán és a 
kapcsolódó kibocsátás terén mutatkozó 
fejlemények figyelembevételével; továbbá
(b) a forgalomba hozatal mentesítése a 
(1) bekezdésben meghatározott, kvótára 
vonatkozó követelmény alól bizonyos 
felhasználási módok esetén, amennyiben 
a fluorozott szénhidrogének használata 
egészségügyi vagy biztonsági okból 
szükséges, és ellenkező esetben nem lenne 
biztosított az elegendő ellátás. 

Or. en
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Indokolás

A módosítás a forgalomba hozott HFC-k maximális mennyiségének felülvizsgálatát és 
módosítását a felülvizsgálattal foglalkozó cikk (19. cikk) részévé tenné, nem pedig valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus tárgyává és ii) a kvótaelőírások alóli minden mentességet 
közvetlenül a rendeletbe foglalna bele ahelyett, hogy később, felhatalmazáson alapuló 
aktussal vezessék be. 

Módosítás 275
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a meglévő gyártók és 
importőrök akik félvezetők gyártásához 
folyamatgázként HFC-ket használó 
gyártók ellátása érdekében fluorozott 
szénhidrogéneket hoznak forgalomba az 
Unió piacán, kizárásra kerülnek a 13. 
cikk (1) bekezdése szerinti kivezetésből 
mindaddig, amíg a HFC-ket kizárólag 
félvezetők gyártásában történő 
felhasználáshoz hozzák forgalomba és ezt 
a felhasználást alátámasztó 
dokumentációval igazolják.

Or. en

Módosítás 276
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Kiosztási díj

(1) Valamennyi gyártó és importőr, 
mielőtt hozzáférhetne a számára kiosztott 
kvótához vagy annak bármely részéhez, 
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átutalja a következő évben forgalomba 
hozni kívánt fluorozott szénhidrogének 
utáni kiosztási díjat.
(2) A Bizottság a fluorozott 
szénhidrogének CO2 -egyenértékben 
kifejezett tonnánkénti mennyiségére 
vetített rögzített ráta mellett évente 
kiszámítja a kiosztási díjat. Evégett azok a 
gyártók és importőrök, akik hozzá 
kívánnak férni a számukra kiosztott 
kvótához vagy annak bármely részéhez, a 
Bizottságnak címzett nyilatkozatot 
nyújtanak be, meghatározva a következő 
évben felhasználni kívánt fluorozott 
szénhidrogén mennyiségét.
(3) A Bizottság határozza meg a kiosztási 
díjakból származó bevételek 
felhasználását. Az adminisztrációs 
költségek levonása után e bevételeket a 
következő célok közül egyre vagy többre 
kell fordítani:
a) a bevételek legalább 60%-át a LIFE 
program finanszírozásának bővítésére; 
ezzel lehetővé téve használatból való 
kivonáskor végzett kezeléssel, képzéssel, 
piacfelügyelettel, vagy az alternatív
technológiáknak különösen a magas 
környezeti hőmérsékletek melletti 
elterjesztésének előmozdításával 
foglalkozó projektek fedezetét;

b) a fluorozott szénhidrogénekről szóló 
nemzetközi egyezmény elősegítése és 
végrehajtása;
(4) A Bizottság a bevételek 
felhasználásáról [2017. január 1-jén] 
jelentést tesz. A összegző jelentést az 
1367/2006/EK rendelettel összhangban, az 
aktív és szisztematikus terjesztés 
érdekében, elektronikus formátumban a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni.
(5) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokkal határozza meg a (3) 
bekezdésben említett bevételek 
beszedésének és elosztásának módját, vagy 
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a (4) bekezdésben említett bejelentés 
formátumát. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 21. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 277
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. október 31-ig 
végrehajtási határozatok útján 
meghatározza a 842/2006/EK rendelet 
6. cikke szerint adatokat közlő gyártókra és 
importőrökre vonatkozó referenciaértéket a 
2008 és 2011 között a gyártó által 
előállított vagy az importőr által behozott
fluorozott szénhidrogének mennyiségének 
éves átlaga alapján. A referenciaérték 
meghatározásához nem kell figyelembe 
venni a bejelentett, kvótát meghaladó 
mennyiséget. A referenciaértéket e rendelet 
V. mellékletének megfelelően kell 
kiszámítani.

(1) A Bizottság 2014. október 31-ig 
végrehajtási határozatok útján 
meghatározza a 842/2006/EK rendelet 
6. cikke szerint adatokat közlő gyártókra és 
importőrökre vonatkozó referenciaértéket a 
2008 és 2011 között a gyártó vagy az 
importőr által az EU piacán forgalomba 
hozott fluorozott szénhidrogének 
mennyiségének éves átlaga alapján. A 
referenciaérték meghatározásához nem kell 
figyelembe venni a bejelentett, kvótát 
meghaladó mennyiséget. A 
referenciaértéket e rendelet 
V. mellékletének megfelelően kell 
kiszámítani.

Or. en

Indokolás

A termelés és a behozatal nem határozza meg a forgalomba hozott mennyiséget, mert 
figyelmen kívül hagyja a kivitelt.

Módosítás 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azok a gyártók vagy importőrök, 
amelyek a 842/2006/EK rendelet 6. cikke 
szerint az (1) bekezdésben említett 
referencia-időszakra vonatkozóan nem 
jelentettek gyártást vagy behozatalt, 
nyilatkozhatnak arról, hogy a következő 
évben szándékoznak-e fluorozott 
szénhidrogéneket előállítani vagy 
importálni.

(2) Azoknak a gyártóknak vagy 
importőröknek, amelyek a 842/2006/EK 
rendelet 6. cikke szerint az (1) bekezdésben 
említett referencia-időszakra vonatkozóan 
nem jelentettek gyártást vagy behozatalt,
továbbá a fluorozott szénhidrogéneket 
tartalmazó berendezések importőreinek
nyilatkozniuk kell arról, hogy a következő 
évben szándékoznak-e fluorozott 
szénhidrogéneket előállítani vagy 
importálni vagy termékekben lévő 
fluorozott szénhidrogéneket importálni.

Or. it

Indokolás

Az európai székhelyű vállalkozások versenyképességének védelme érdekében rendkívül fontos, 
hogy a HFC-ket tartalmazó berendezések importőrei is részt vegyenek a fokozatos kivonási és 
kvótakiosztási mechanizmusban.

Módosítás 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó 
berendezések exportőreinek nyilatkozniuk 
kell arról, hogy a következő évben 
exportált mennyiség alapján 
szándékoznak-e kvótajóváírást igényelni.

Or. it

Módosítás 280
Theodoros Skylakakis
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a VI. mellékletben előírt 
kiosztási mechanizmust alkalmazva 
kiosztja a fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalára vonatkozó kvótákat 
az egyes gyártók és importőrök számára 
2015-től kezdve minden évre.

(5) A Bizottság a VI. mellékletben előírt 
kiosztási mechanizmust alkalmazva 
kiosztja a fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalára vonatkozó kvótákat 
az egyes gyártók és importőrök számára 
2015-től kezdve minden évre. 2018. január 
1-jétől a gyártók és importőrök a kiosztott 
kvóta minden része után a fluorozott 
szénhidrogének CO2 -egyenértékben 
kifejezett tonnánkénti mennyisége után 10 
EUR összegű éves kiosztási díjat fizetnek. 
A beszedett bevételeket e rendelet 
végrehajtásának támogatására kell 
fordítani, illetve arra, hogy 
foglalkozzanak a regionális eltérésekkel 
különös tekintettel a magas hőmérsékletű 
országokban az egy főre jutó 
fluortartalmú gázok felhasználásának 
mértékére, a kiváltó technológiák 
éghajlati feltételek miatti költségeire, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
megfelelő visszanyerését szolgáló 
ösztönzők megteremtésére, valamint az 
illegális kereskedelem elleni fellépés 
érdekében a piacfelügyeletre.

Or. en

Módosítás 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a VI. mellékletben előírt 
kiosztási mechanizmust alkalmazva 
kiosztja a fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalára vonatkozó kvótákat 
az egyes gyártók és importőrök számára 

(5) A Bizottság a VI. mellékletben előírt 
kiosztási mechanizmust alkalmazva 
kiosztja a fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalára vonatkozó kvótákat 
az egyes gyártók és importőrök, valamint a 
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2015-től kezdve minden évre. fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó 
termékek importőrei számára 2015-től 
kezdve minden évre.

Or. it

Indokolás

Az európai székhelyű vállalkozások versenyképességének védelme érdekében rendkívül fontos, 
hogy a HFC-ket tartalmazó berendezések importőrei is részt vegyenek a fokozatos kivonási és 
kvótakiosztási mechanizmusban.

Módosítás 282
Theodoros Skylakakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) 2014. augusztus 31-ig a Bizottság 
javaslatot tesz az (5) bekezdésben említett 
bevételek beszedésének és elosztásának 
részletes mechanizmusára.

Or. en

Módosítás 283
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ez a cikk nem vonatkozik a következő 
felhasználó ágazatok számára az EU 
piacon forgalomba hozott fluorozott 
szénhidrogénekre:
- alkalmazások az egészségügyi ágazatban 
(ideértve különösen az orvosi és 
gyógyszerészeti alkalmazásokat);
- repülésügyi alkalmazások (ideértve 
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különösen a repülőgépek tűzvédelmi 
rendszereit és tűzoltó berendezéseit); 
- villamos energia előállítási és átviteli 
alkalmazások;
- kriogén alkalmazások;
- ipari gázok előállítása.

Or. en

Módosítás 284
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus nyilvántartásba kérésre fel 
kell venni a következőket:

Az elektronikus nyilvántartásba fel kell 
venni a következőket:

Or. de

Módosítás 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus nyilvántartásba kérésre 
fel kell venni a következőket:

Az elektronikus nyilvántartás a következő 
információt tartalmazza:

Or. en

Módosítás 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fluorozott szénhidrogéneket 
tartalmazó termékek vagy berendezések 
azon importőrei, amelyek vállalják, hogy 
csatlakoznak a kvótakiosztási 
mechanizmushoz, valamint a 14. cikk (2) 
bekezdésével összhangban nyilatkozatot 
nyújtanak be;

Or. it

Módosítás 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a fluorozott szénhidrogéneket 
tartalmazó termékek vagy berendezések 
azon exportőrei, amelyek vállalják, hogy 
csatlakoznak a kvótakiosztási 
mechanizmushoz, valamint a 14. cikk (2) 
bekezdésével összhangban nyilatkozatot 
nyújtanak be;

Or. it

Módosítás 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus nyilvántartást az 
1367/2006/EK rendeletnek megfelelően 
elektronikus formátumban a nyilvánosság 
számára elérhetővé kell tenni.
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Or. en

Módosítás 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékek valamennyi – a 15. 
cikk (1) bekezdése szerinti 
nyilvántartásban szereplő – exportőre 
átveheti egy másik, nyilvántartásban 
szereplő – Unión belüli – vállalkozás
számára megállapított kvótából a 
megelőző évben az Unióból általa 
exportált mennyiséget.

Or. it

Módosítás 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ellenőrzi az (1a) bekezdés 
szerint megvalósított ügyletet, és az 
átruházási rendszer működéséről minden 
évben jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. it

Módosítás 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan gyártó, importőr és 
exportőr, amely az előző naptári évben egy 
metrikus tonnánál vagy 1000 tonna CO2-
egyenértéknél több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt és a II. mellékletben 
felsorolt gázt állított elő, importált vagy 
exportált, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 
anyagokra vonatkozó adatokat.

(1) Minden olyan vállalkozás, amely az 
előző naptári évben 1000 tonna CO2-
egyenértéknél több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt állított elő, importált 
vagy exportált, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 
anyagokra vonatkozó adatokat.

Or. it

Indokolás

A fokozatos kivonási mechanizmus megfelelő működésének, valamint az Európai Unióban 
székhellyel rendelkező vállalkozásokra gyakorolt hatásának ellenőrzése érdekében a 
közlésnek különbséget kell tennie az Unióban előállított, az importált és az exportált termékek 
és berendezések között.

Módosítás 292
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan gyártó, importőr és 
exportőr, amely az előző naptári évben egy 
metrikus tonnánál vagy 1 000 tonna CO2-
egyenértéknél több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt és a II. mellékletben 
felsorolt gázt állított elő, importált vagy 
exportált, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 
anyagokra vonatkozó adatokat.

(1) Minden olyan gyártó, importőr és 
exportőr, amely az előző naptári évben 
fluortartalmú üvegházhatású gázt és a 
II. mellékletben felsorolt gázt állított elő, 
importált vagy exportált, 2014. március 31-
ig és azt követően évente köteles 
jelentésben közölni a Bizottsággal a 
VII. mellékletben meghatározott, az adott 
évben az egyes anyagokra vonatkozó 
adatokat.
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Or. en

Indokolás

A jelentéstétel hatókörét ki kell terjeszteni minden gyártóra, importőrre és exportőrre.

Módosítás 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan gyártó, importőr és 
exportőr, amely az előző naptári évben egy 
metrikus tonnánál vagy 1 000 tonna CO2-
egyenértéknél több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt és a II. mellékletben 
felsorolt gázt állított elő, importált vagy 
exportált, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 
anyagokra vonatkozó adatokat.

(1) Minden olyan gyártó, importőr és 
exportőr, amely az előző naptári évben 
10 tonna CO2-egyenértéknél több 
fluortartalmú üvegházhatású gázt és a 
II. mellékletben felsorolt gázt állított elő, 
importált vagy exportált, 2014. március 31-
ig és azt követően évente köteles 
jelentésben közölni a Bizottsággal a 
VII. mellékletben meghatározott, az adott 
évben az egyes anyagokra vonatkozó 
adatokat.

Or. en

Módosítás 294
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan vállalkozás, amely az 
előző naptári évben egy metrikus tonnánál 
vagy 1 000 tonna CO2-egyenértéknél több
fluortartalmú üvegházhatású gázt és a 
II. mellékletben felsorolt gázt 
ártalmatlanított, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 

(2) Minden olyan gyártó, importőr és 
exportőr, amely az előző naptári évben 
fluortartalmú üvegházhatású gázt és a 
II. mellékletben felsorolt gázt 
ártalmatlanított, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 



AM\931885HU.doc 69/83 PE508.081v01-00

HU

anyagokra vonatkozó adatokat. anyagokra vonatkozó adatokat.

Or. en

Indokolás

A jelentéstétel hatókörét ki kell terjeszteni minden gyártóra, importőrre és exportőrre.

Módosítás 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden olyan vállalkozás, amely az 
előző naptári évben 10 000 tonna CO2-
egyenértéknél több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt és a II. mellékletben 
felsorolt, termékekben és berendezésekben 
tárolt gázt hozott forgalomba, 
2014. március 31-ig és azt követően évente 
köteles jelentésben közölni a Bizottsággal a 
VII. mellékletben meghatározott, az adott 
évben az egyes anyagokra vonatkozó 
adatokat.

(3) Minden olyan vállalkozás, amely az 
előző naptári évben 1 000 tonna CO2-
egyenértéknél több, termékekben és 
berendezésekben tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázt állított elő, importált 
vagy exportált, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 
anyagokra vonatkozó adatokat.

Or. it

Indokolás

A fokozatos kivonási mechanizmus megfelelő működésének, valamint az Európai Unióban 
székhellyel rendelkező vállalkozásokra gyakorolt hatásának ellenőrzése érdekében a 
közlésnek különbséget kell tennie az Unióban előállított, az importált és az exportált termékek 
és berendezések között. A forgalomba hozatalon alapuló közlés nem nyújt elegendő 
információt.

Módosítás 296
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
A kibocsátási adatok összegyűjtése

(1) A tagállamok adatgyűjtést végeznek a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátására vonatkozóan.

E célból létrehozzák a megfelelő rendszert 
az alábbiak közül:
a) az 5. cikk (1) bekezdése szerint rögzített 
adatok gyűjtésére szolgáló nemzeti szintű 
adatbázist magában foglaló rendszer;
b) olyan rendszer, amelynek keretében az 
5. cikk (1) bekezdésének hatálya alá 
tartozó üzemeltetőkből álló reprezentatív 
mintán alapuló, kibocsátással kapcsolatos 
felméréseket végeznek, az eredményeket 
pedig e felmérésekből nyerik ki. 
(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
gyűjtött adatokba kérésre betekintést kell 
biztosítani a Bizottság számára. A 
Bizottság ezeket az adatokat más 
tagállamok körében terjesztheti.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében meghatározott 
adatgyűjtési rendszerekre vonatkozó 
követelményekről, és annak 
megállapításáról, hogy adott ágazatokban 
az e cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének a) vagy b) pontja szerint 
kell-e létrehozni rendszert. 

Or. en

Módosítás 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
A kibocsátási adatok összegyűjtése
(1) A tagállamok adatgyűjtést végeznek a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátására vonatkozóan.
E célból létrehozzák a megfelelő rendszert 
az alábbiak közül:
a) az 5. cikk (1) bekezdése szerint rögzített 
adatok gyűjtésére szolgáló nemzeti szintű 
adatbázist magában foglaló rendszer;
b) olyan rendszer, amelynek keretében az 
5. cikk (1) bekezdésének hatálya alá 
tartozó üzemeltetőkből álló reprezentatív 
mintán alapuló, kibocsátással kapcsolatos 
felméréseket végeznek, az eredményeket 
pedig e felmérésekből nyerik ki. 
(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
gyűjtött adatokba kérésre betekintést kell 
biztosítani a Bizottság számára. A 
Bizottság ezeket az adatokat más 
tagállamok körében terjesztheti.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében meghatározott 
adatgyűjtési rendszerekre vonatkozó 
követelményekről, és annak 
megállapításáról, hogy adott ágazatokban 
az e cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének a) vagy b) pontja szerint 
kell-e létrehozni rendszert. 

Or. en

Indokolás

Ez párhuzamos jelentéstételi rendszereket vezet be, ami szükségtelen adminisztrációs terheket 
eredményezne. A 19. cikk (3) bekezdése következményes módosítására volna szükség, törölni 
kellene a 18. cikk (2) bekezdésére történő hivatkozást.
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Módosítás 298
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
A kibocsátási adatok összegyűjtése

(1) A tagállamok adatgyűjtést végeznek a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátására vonatkozóan.
E célból létrehozzák a megfelelő rendszert 
az alábbiak közül:
a) az 5. cikk (1) bekezdése szerint rögzített 
adatok gyűjtésére szolgáló nemzeti szintű 
adatbázist magában foglaló rendszer;
b) olyan rendszer, amelynek keretében az 
5. cikk (1) bekezdésének hatálya alá 
tartozó üzemeltetőkből álló reprezentatív 
mintán alapuló, kibocsátással kapcsolatos 
felméréseket végeznek, az eredményeket 
pedig e felmérésekből nyerik ki. 

Or. en

Módosítás 299
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A kibocsátási adatok összegyűjtése

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
a légkörben lévő fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
mérésére adatokat gyűjt, és azokat 
nyilvánossága hozza.
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Or. en

Módosítás 300
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
gyűjtött adatokba kérésre betekintést kell 
biztosítani a Bizottság számára. A 
Bizottság ezeket az adatokat más 
tagállamok körében terjesztheti.

törölve

Or. en

Módosítás 301
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében meghatározott 
adatgyűjtési rendszerekre vonatkozó 
követelményekről, és annak 
megállapításáról, hogy adott ágazatokban 
az e cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének a) vagy b) pontja szerint 
kell-e létrehozni rendszert. 

törölve

Or. en

Módosítás 302
Jolanta Emilia Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A kibocsátási adatok összegyűjtése

A tagállamok létrehoznak egy rendszert, 
vagy, ha rendelkezésre áll, meglévő 
rendszert használnak fel, amely lehetővé 
tenné az F-gázok felhasználásának és 
tényleges kibocsátásának figyelemmel 
kísérését az e rendelet szerinti 
ágazatokban. Az ilyen rendszer magában 
foglalhatja az 5. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott berendezések üzemeltetői 
által felvett adatok összegyűjtését és 
elemzését.

Or. en

Módosítás 303
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság legkésőbb 
2020. december 31-ig jelentést tesz közzé a 
fluorozott szénhidrogének uniós piacon 
való elérhetőségéről, különös tekintettel a 
gyógyászati alkalmazásokra.

A Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatálybalépése után hat évvel jelentést tesz 
közzé e rendelet végrehajtásáról és a 
fluorozott szénhidrogéneknek az uniós 
piacon a különböző érintett ágazatok 
számára való elérhetőségéről. A jelentés a 
végrehajtás első öt évére terjed ki, és a 
2021–2030 közötti időszakra vonatkozóan 
értékelést tartalmaz az V. mellékletben 
meghatározott fluorozott szénhidrogének 
mennyiségéről.

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 304
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2020. december 31-
ig jelentést tesz közzé a fluorozott 
szénhidrogének uniós piacon való 
elérhetőségéről, különös tekintettel a 
gyógyászati alkalmazásokra.

A Bizottság legkésőbb 2020. december 31-
ig jelentést tesz közzé a fluorozott 
szénhidrogének uniós piacon való 
elérhetőségéről, különös tekintettel a 
gyógyászati alkalmazásokra, valamint a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó habok kivezetési tervének 
megvalósíthatóságáról.

Or. en

Módosítás 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 17. cikknek megfelelően bejelentett, 
forgalomba hozatallal és a 18. cikk 
(2) bekezdése szerint rendelkezésre 
bocsátott fluortartalmú üvegházhatású 
gázok kibocsátásával kapcsolatos 
információk alapján a Bizottság 
figyelemmel kíséri e rendelet alkalmazását 
és hatásait. 

(3) A 17. cikknek megfelelően bejelentett, 
forgalomba hozatallal kapcsolatos 
információk alapján a Bizottság 
figyelemmel kíséri e rendelet alkalmazását 
és hatásait.

Or. en
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Indokolás

Ez kapcsolódik az én, a 18. cikk törlését javasló módosításomhoz, ezért következményes 
módosítás. 

Módosítás 306
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatásairól 
legkésőbb 2024. december 31-ig átfogó 
jelentést tesz közzé, amely előrejelzést 
tartalmaz a fluorozott szénhidrogének iránt 
2030 után jelentkező keresletről.

A Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatálybalépése után tizenegy évvel 
mindenre kiterjedő, átfogó jelentést tesz 
közzé az e rendelet által a végrehajtás első 
tíz évében kifejtett hatásokról; a jelentés 
emellett előrejelzést tartalmaz a fluorozott 
szénhidrogének iránt 2030 után jelentkező 
keresletről.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja, hogy a rendelet végrehajtásával kapcsolatban biztosítsa, hogy ötévente 
jelentés készüljön.

Módosítás 307
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatásairól legkésőbb 
2024. december 31-ig átfogó jelentést tesz 
közzé, amely előrejelzést tartalmaz a 
fluorozott szénhidrogének iránt 2030 után 
jelentkező keresletről.

A Bizottság e rendelet hatásairól legkésőbb 
2024. december 31-ig átfogó jelentést tesz 
közzé, amely tartalmazza:

Or. en
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Módosítás 308
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fluorozott szénhidrogének iránti 
kereslet előrejelzését 2024-ben, 2027-ben, 
2030-ban és 2030 után;

Or. en

Módosítás 309
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fluorozott szénhidrogének lehetséges 
kivezetésének értékelését 2030-ban vagy 
röviddel az után, beleértve az ilyen 
javaslat támogatásához szükséges 
eltéréseket és más intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyúlékony hűtőközegekre, például 
szénhidrogénekre való átállást akadályozó 
európai és nemzetközi szabványok, 
nemzeti biztonsági szabályok és tagállami 
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építési kódexek áttekintését;

Or. en

Módosítás 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az energiahatékonyság figyelembe 
vételével a III. mellékletben fel nem sorolt 
termékekre és berendezésekre a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések 
műszakilag megvalósítható és 
költséghatékony alternatívái 
rendelkezésre állásának áttekintését;

Or. en

Módosítás 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020. december 31-ig a Bizottság jelentést 
tesz közzé a fluorozott szénhidrogének 
elérhetőségéről az Unió piacán és 
felhatalmazást kap, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 20. 
cikk szerint és a fluorozott szénhidrogének 
piacának fejleményei és a kapcsolódó 
kibocsátások fényében módosítsa az V. 
mellékletben foglalt maximális 
mennyiségeket;

Or. en
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Indokolás

Ez a forgalomba hozott HFC-k maximális mennyiségeinek felülvizsgálatát és módosítását a 
felülvizsgálat részévé tenné, és nem a 13. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
tárgyává.

Módosítás 313
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2020. december 31-ig jelentést 
tesz közzé, amelyben értékeli e rendelet 
adminisztrációs és gazdasági költségeit a 
vállalkozások számára, és ami 
javaslatokat tartalmaz e költségek 
csökkentésére.

Or. en

Módosítás 314
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3. 
cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében a 10. cikk (7) 
bekezdésében, a 13. cikk (5) bekezdésében, 
a 14. cikk (6) bekezdésében, a 17. cikk (5) 
bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 19. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására; ez a felhatalmazás 
[éééé/hh/nn – e rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/-től határozatlan
időtartamra szól.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3. 
cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében a 10. cikk (7) 
bekezdésében, a 13. cikk (4) bekezdésében, 
a 14. cikk (6) bekezdésében, a 17. cikk (5) 
bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 19. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására; ez a felhatalmazás 
[éééé/hh/nn – e rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/-től ötéves időtartamra szól. 
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
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ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb 3 hónappal 
az egyes időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. fr

Indokolás

A hatáskörök átruházása a 13. cikk (4) – és nem (5) – bekezdésében szerepel. Másfelől 
kívánatos, hogy a hatáskör-átruházás időben korlátozott legyen, és hogy az átruházásról 
jelentés készüljön.

Módosítás 315
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében a 10. cikk (7) 
bekezdésében, a 13. cikk (5) bekezdésében, 
a 14. cikk (6) bekezdésében, a 17. cikk (5) 
bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében 
és a 19. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében a 10. cikk (7) 
bekezdésében, a 13. cikk (4) bekezdésében, 
a 14. cikk (6) bekezdésében, a 17. cikk (5) 
bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében 
és a 19. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
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Or. fr

Indokolás

A hatáskörök átruházása a 13. cikk (4) – és nem (5) – bekezdésében szerepel.

Módosítás 316
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk 
(2) bekezdése, a 8. cikk (7) bekezdése, a 
9. cikk (3) bekezdése, a 10. cikk 
(7) bekezdése, a 13. cikk (5) bekezdése, a 
14. cikk (6) bekezdése, a 17. cikk 
(5) bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, 
valamint a 19. cikk (1) és (2) bekezdése 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács az 
aktusról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül nem emel 
ellene kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére két 
hónappal meghosszabbítható.

(5) A 3. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk 
(2) bekezdése, a 8. cikk (7) bekezdése, a 
9. cikk (3) bekezdése, a 10. cikk 
(7) bekezdése, a 13. cikk (4) bekezdése, a 
14. cikk (6) bekezdése, a 17. cikk 
(5) bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, 
valamint a 19. cikk (1) és (2) bekezdése 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács az 
aktusról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül nem emel 
ellene kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére két 
hónappal meghosszabbítható.

Or. fr

Indokolás

A hatáskörök átruházása a 13. cikk (4) – és nem (5) – bekezdésében szerepel.

Módosítás 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban az 1497/2007/EK, az 
1516/2007/EK, a 303/2008/EK, a 
304/2008/EK, a 305/2008/EK, a 
306/2008/EK, a 307/2008/EK és a 
3084/2008/EK bizottsági rendelet 
hatályban marad és továbbra is 
alkalmazandó, ameddig a Bizottság e 
rendelettel összhangban elfogadott 
[felhatalmazáson alapuló vagy] 
végrehajtási jogi aktusokkal azokat 
hatályon kívül nem helyezi. 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a meglévő, képzésre és képesítési igazolásra vonatkozó bizottsági 
végrehajtási rendeletek megtartása mindaddig, amíg a Bizottság egy későbbi időpontban 
hatályon kívül nem helyezi őket.

Módosítás 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatályon kívül helyezett rendeletre 
történő hivatkozások erre a rendeletre való
hivatkozásnak tekintendők, és azokat a 
VIII. mellékletben szereplő megfelelési
táblázattal összhangban kell értelmezni.

A hatályon kívül helyezett 842/2006/EK
rendeletre történő hivatkozásokat az e
rendeletre történő hivatkozásnak kell 
tekinteni a VIII. mellékletben foglalt
megfelelési táblázatnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a meglévő, képzésre és képesítési igazolásra vonatkozó bizottsági 
végrehajtási rendeletek megtartása mindaddig, amíg a Bizottság egy későbbi időpontban 
hatályon kívül nem helyezi őket.



AM\931885HU.doc 83/83 PE508.081v01-00

HU

Módosítás 319
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet [...]-tól/-től1 kell 
alkalmazni.
__________________
1 E rendelet hatálybalépését követő év 
január 1-jétől.

Or. it


