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Poprawka 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Certyfikaty przyznawane w ramach 
programów certyfikacji przewidzianych w 
ust. 1 są wydawane pod warunkiem, że 
kandydat ukończył program szkoleń
ustanowiony zgodnie z ust. 1 i 2.

3. Certyfikaty przyznawane w ramach 
programów certyfikacji przewidzianych w 
ust. 1 są wydawane pod warunkiem, że 
kandydat pomyślnie ukończył proces 
oceny ustanowiony zgodnie z ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka wynika z potrzeby wsparcia zmian dokonanych w poprawce 4 
odnoszącej się do art. 8 ust. 1 dotyczącego obowiązkowego szkolenia. Wymóg powinien 
obowiązywać osoby, które z powodzeniem ukończyły proces oceny, czego, w niektórych 
wypadkach, ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę pewne osoby będą mogły dokonać 
bez szkolenia. 

Poprawka 184
Christofer Fjellner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Certyfikaty przyznawane w ramach 
programów certyfikacji przewidzianych w 
ust. 1 są wydawane pod warunkiem, że 
kandydat ukończył program szkoleń 
ustanowiony zgodnie z ust. 1 i 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 185
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Certyfikaty przyznawane w ramach 3. Certyfikaty przyznawane w ramach 
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programów certyfikacji przewidzianych w 
ust. 1 są wydawane pod warunkiem, że 
kandydat ukończył program szkoleń 
ustanowiony zgodnie z ust. 1 i 2.

programów certyfikacji przewidzianych w 
ust. 1 są wydawane pod warunkiem, że 
kandydat zdał stosowny egzamin zgodnie z 
ust. 1 i 2 potwierdzający nabytą wiedzę.

Or. pl

Poprawka 186
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy certyfikacji dla przedsiębiorstw 
wykonujących zadania, o których mowa w 
ust. 1 lit. a)-d), dla innych stron.

4. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy certyfikacji dla przedsiębiorstw 
wykonujących zadania, o których mowa w 
ust. 1 lit. a)-e), dla innych stron.

Or. en

Poprawka 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy certyfikacji dla przedsiębiorstw 
wykonujących zadania, o których mowa w 
ust. 1 lit. a)-d), dla innych stron.

4. Państwa członkowskie ustanawiają 
programy certyfikacji dla przedsiębiorstw 
wykonujących zadania, o których mowa w 
ust. 1 lit. a)-c), dla innych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ogranicza zakres certyfikacji dla przedsiębiorstw do sektorów najistotniejszych i z 
powrotem dostosowuje wniosek do obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie gazów 
fluorowanych. 

Poprawka 188
Holger Krahmer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie mogą przedłużyć
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o 
których mowa w ust. 2.

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie przedłużają
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o 
których mowa w ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Przedłużenie certyfikatów nie powinno pozostawać w gestii państw członkowskich.

Poprawka 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o 
których mowa w ust. 2.

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 - 3 
zawierają przynajmniej następujące 
informacje:

a) nazwa instytucji certyfikującej, pełna 
nazwa posiadacza, numer certyfikatu oraz 
data wygaśnięcia ważności certyfikatu, 
jeśli podano;
b) działalność, którą może wykonywać 
posiadacz certyfikatu;
c) data wystawienia i podpis wystawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych zezwalają państwom członkowskim 
na wybór, czy stosować datę wygaśnięcia ważności certyfikatu. Proponowana przez Komisję 
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zmiana dotycząca ważności certyfikatu w znaczący sposób wpłynęłaby na certyfikaty już 
wystawione. Przedsiębiorstwa, którym zgodnie z obecnymi rozporządzeniami wystawiono 
certyfikaty bez daty wygaśnięcia ważności musiałyby ponownie przejść przez procedurę 
sprawdzającą, co wiązałoby się ze znacznym kosztem ponoszonym przez osoby, które 
wcześniej brały udział w poszerzonym szkoleniu i programie certyfikowania, spełniającym 
minimalne wymagania Komisji. 

Poprawka 190
Giancarlo Scottà
 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie mogą przedłużyć
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o 
których mowa w ust. 2.

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1 zostaje przedłużona, jeśli dana osoba 
odbędzie obowiązkowe szkolenie 
okresowe co pięć lat w celu aktualizacji 
wiedzy na tematy, o których mowa w ust. 
2.

Or. it

Poprawka 191
Christofer Fjellner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o 
których mowa w ust. 2.

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o 
których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 192
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o 
których mowa w ust. 2.

5. Nowe certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 
3 odnawia się co 5 lat, zgodnie z procesem 
certyfikacji. Kandydaci otrzymują 
certyfikaty po pomyślnym ukończeniu 
procesu certyfikacji.

Or. en

Poprawka 193
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o
których mowa w ust. 2.

5. Istniejące certyfikaty wydane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 842/2006
pozostają ważne na warunkach, na jakich 
zostały pierwotnie wystawione.

Or. en

Poprawka 194
Riikka Manner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikaty przewidziane w ust. 1 i 3 są 
ważne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ważność certyfikatów przewidzianych w 
ust. 1, jeśli dana osoba odbędzie 
obowiązkowe szkolenie okresowe co pięć 
lat w celu aktualizacji wiedzy na tematy, o 
których mowa w ust. 2.

5. Obowiązujące certyfikaty wydane
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
842/2006/WE zachowują swoją ważność.
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Or. fi

Poprawka 195
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Certyfikaty uzyskane na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 są 
ważne pod warunkiem, że do 1 stycznia 
2020 r. osoby posiadające taki certyfikat 
zdadzą egzamin zgodnie z procedurami 
określonymi w nowym rozporządzeniu.

Or. pl

Poprawka 196
Pilar Ayuso
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Istniejące certyfikaty, wydane zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 842/2006, 
pozostają ważne na warunkach, na 
których zostały pierwotnie wystawione. 

Or. en

Poprawka 197
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. 
wszyscy posiadacze certyfikatów, o 
których mowa w ustępie 5, muszą poddać 
się procesowi oceny w odniesieniu do 
technologii, o których mowa w ust. 2 lit. 
e).

Or. en
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Poprawka 198
Christofer Fjellner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich programach szkoleń i
certyfikacji do dnia 1 stycznia 2015 r. 
Uznają one certyfikaty wydane w innym 
państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie nie mogą ograniczać 
swobody świadczenia usług lub swobody 
przedsiębiorczości z powodu wydania 
certyfikatu w innym państwie 
członkowskim.

6. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich programach certyfikacji 
do dnia 1 stycznia 2015 r. Uznają one 
certyfikaty wydane w innym państwie 
członkowskim. Państwa członkowskie nie 
mogą ograniczać swobody świadczenia 
usług lub swobody przedsiębiorczości z 
powodu wydania certyfikatu w innym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich programach szkoleń i
certyfikacji do dnia 1 stycznia 2015 r. 
Uznają one certyfikaty wydane w innym 
państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie nie mogą ograniczać 
swobody świadczenia usług lub swobody 
przedsiębiorczości z powodu wydania 
certyfikatu w innym państwie 
członkowskim.

6. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich programach certyfikacji 
do dnia 1 stycznia 2017 r. Uznają one 
certyfikaty wydane w innym państwie 
członkowskim. Państwa członkowskie nie 
mogą ograniczać swobody świadczenia 
usług lub swobody przedsiębiorczości z 
powodu wydania certyfikatu w innym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Odzwierciedlenie poprawki nr 4 i proponowanych zmian do art. 8 ust. 1 dotyczącym szkoleń. 
Poprawka ponownie dostosowuje wniosek do obecnego rozporządzenia w sprawie gazów 
fluorowanych, które określa zharmonizowane szkolenie i obowiązkową certyfikację. Zmiana 
daty pozwoli państwom członkowskim rozwinąć i wdrożyć, tam gdzie to potrzebne, nowe 
wymogi certyfikacyjne, aby wziąć pod uwagę obszary, gdzie zakres wymogów 
certyfikacyjnych został poszerzony o kolejne sektory. 
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Poprawka 200
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich programach szkoleń i 
certyfikacji do dnia 1 stycznia 2015 r. 
Uznają one certyfikaty wydane w innym 
państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie nie mogą ograniczać 
swobody świadczenia usług lub swobody 
przedsiębiorczości z powodu wydania 
certyfikatu w innym państwie 
członkowskim.

6. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich programach szkoleń i 
certyfikacji do dnia 1 stycznia 2018 r. 
Uznają one certyfikaty wydane w innym 
państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie nie mogą ograniczać 
swobody świadczenia usług lub swobody 
przedsiębiorczości z powodu wydania 
certyfikatu w innym państwie 
członkowskim.

Or. fr

Poprawka 201
Christofer Fjellner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych określających minimalne 
wymagania dotyczące szkoleń i
certyfikacji przewidziane w ust. 1 oraz 
określających warunki wzajemnego 
uznawania certyfikatów.

7. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych określających minimalne 
wymagania dotyczące certyfikacji 
przewidziane w ust. 1 oraz określających 
warunki wzajemnego uznawania 
certyfikatów.

Or. en

Poprawka 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych określających minimalne 
wymagania dotyczące szkoleń i

7. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych określających minimalne 
wymagania dotyczące certyfikacji 
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certyfikacji przewidziane w ust. 1 oraz 
określających warunki wzajemnego 
uznawania certyfikatów.

przewidziane w ust. 1 oraz określających 
warunki wzajemnego uznawania 
certyfikatów.

Or. en

Uzasadnienie

Odzwierciedlenie poprawki nr 4 i proponowanych zmian do art. 8 ust. 1 dotyczącym szkoleń. 
Poprawka dostosowuje wniosek do obecnego rozporządzenia, które zobowiązuje państwa 
członkowskie do powiadamiania Komisji o certyfikatach spełniających wymagania 
minimalne.

Poprawka 203
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzanie do obrotu określonych 
produktów i urządzeń wymienionych w 
załączniku III jest zakazane od dnia 
określonego w tym załączniku przy 
dokonaniu w stosownych przypadkach 
rozróżnienia w zależności od rodzaju lub 
współczynnika ocieplenia globalnego 
fluorowanych gazów cieplarnianych.

1. Wprowadzanie do obrotu określonych 
produktów i urządzeń zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane oraz od 
nich uzależnionych, wymienionych w 
załączniku III jest zakazane od dnia 
określonego w tym załączniku przy 
dokonaniu w stosownych przypadkach 
rozróżnienia w zależności od rodzaju lub 
współczynnika ocieplenia globalnego 
fluorowanych gazów cieplarnianych.

Or. pl

Poprawka 204
Bas Eickhout
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzanie do obrotu określonych 
produktów i urządzeń wymienionych w 
załączniku III jest zakazane od dnia 
określonego w tym załączniku przy 
dokonaniu w stosownych przypadkach 
rozróżnienia w zależności od rodzaju lub 
współczynnika ocieplenia globalnego 
fluorowanych gazów cieplarnianych.

1. Wprowadzanie do obrotu i wywóz
określonych produktów i urządzeń 
wymienionych w załączniku III jest 
zakazane od dnia określonego w tym 
załączniku przy dokonaniu w stosownych
przypadkach rozróżnienia w zależności od 
rodzaju lub współczynnika ocieplenia 
globalnego fluorowanych gazów 
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cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że te produkty i urządzenia zawierające HFC, co do których istnieje 
zakaz wprowadzania na rynek UE, nie zostaną "rzucone" na rynki krajów trzeciego świata.

Poprawka 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzanie do obrotu określonych 
produktów i urządzeń wymienionych w 
załączniku III jest zakazane od dnia 
określonego w tym załączniku przy 
dokonaniu w stosownych przypadkach 
rozróżnienia w zależności od rodzaju lub 
współczynnika ocieplenia globalnego 
fluorowanych gazów cieplarnianych.

1. Wprowadzanie do obrotu określonych 
produktów i urządzeń wymienionych w 
załączniku III jest zakazane od dnia 
określonego w tym załączniku przy 
dokonaniu w stosownych przypadkach 
rozróżnienia w zależności od rodzaju lub 
współczynnika ocieplenia globalnego 
fluorowanych gazów cieplarnianych.

Państwa członkowskie nie będą w jeszcze 
większym stopniu ograniczać 
wprowadzania na rynek ani 
wprowadzania do użytku produktów i 
urządzeń nie wymienionych w załączniku 
III.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 206
Pilar Ayuso
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie będą 
ograniczać wprowadzania na rynek ani 
też wprowadzania do użytku produktów i 
urządzeń nie wymienionych w załączniku 
III. 

Or. en

Poprawka 207
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakaz określony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do urządzeń, w odniesieniu 
do których określono w wymogach 
dotyczących ekoprojektu przyjętych 
dyrektywą 2009/125/WE , że ze względu 
na wyższą efektywność energetyczną w 
ciągu ich eksploatacji, emisje CO2 w 
całym ich cyklu eksploatacyjnym będą 
niższe od emisji z podobnych urządzeń, 
które spełniają odpowiednie wymogi 
dotyczące ekoprojektu i nie zawierają 
fluorowęglowodorów.

skreślony

Or. en

Poprawka 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakaz określony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do urządzeń, w odniesieniu 
do których określono w wymogach 
dotyczących ekoprojektu przyjętych 
dyrektywą 2009/125/WE , że ze względu 
na wyższą efektywność energetyczną w 
ciągu ich eksploatacji, emisje CO2 w całym 
ich cyklu eksploatacyjnym będą niższe od 

2. Zakaz określony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do chłodziarek 
podmuchowych, zamrażarek 
podmuchowych ani urządzeń, w 
odniesieniu do których określono w 
wymogach dotyczących ekoprojektu 
przyjętych dyrektywą 2009/125/WE, że ze 
względu na wyższą efektywność 
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emisji z podobnych urządzeń, które 
spełniają odpowiednie wymogi dotyczące 
ekoprojektu i nie zawierają 
fluorowęglowodorów.

energetyczną w ciągu ich eksploatacji, 
emisje CO2 w całym ich cyklu 
eksploatacyjnym będą niższe od emisji z 
podobnych urządzeń, które spełniają 
odpowiednie wymogi dotyczące 
ekoprojektu i nie zawierają 
fluorowęglowodorów.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 209
Matthias Groote
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
zawarty w załączniku III w celu włączenia 
innych produktów i urządzeń, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym lub których 
działanie od nich zależy, jeżeli ustalono, że 
dostępne są alternatywne rozwiązania dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub stosowania 
szczególnego rodzaju tych gazów, a ich 
stosowanie spowoduje zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych oraz 
w celu wyłączenia, w stosownych 

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
zawarty w załączniku III w celu włączenia 
innych produktów i urządzeń, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub 
których działanie od nich zależy, jeżeli 
ustalono, że dostępne są alternatywne 
rozwiązania dla stosowania fluorowanych 
gazów cieplarnianych lub stosowania 
szczególnego rodzaju tych gazów, a ich 
stosowanie spowoduje zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych oraz 
w celu wyłączenia, w stosownych 
przypadkach na określony czas, niektórych 
kategorii produktów lub urządzeń, w 
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przypadkach na określony czas, niektórych 
kategorii produktów lub urządzeń, w 
przypadku których alternatywne 
substancje, których współczynnik 
ocieplenia globalnego nie przekracza 
określonego limitu, nie są dostępne z 
powodów technicznych, ekonomicznych 
lub ze względów bezpieczeństwa.

przypadku których alternatywne 
substancje, których współczynnik 
ocieplenia globalnego nie przekracza 
określonego limitu, nie są dostępne z 
powodów technicznych, ekonomicznych 
lub ze względów bezpieczeństwa.

Or. de

Poprawka 210
Erik Bánki
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
zawarty w załączniku III w celu włączenia 
innych produktów i urządzeń, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane o
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym lub których 
działanie od nich zależy, jeżeli ustalono, 
że dostępne są alternatywne rozwiązania 
dla stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub stosowania 
szczególnego rodzaju tych gazów, a ich 
stosowanie spowoduje zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych 
oraz w celu wyłączenia, w stosownych 
przypadkach na określony czas, niektórych 
kategorii produktów lub urządzeń, w 
przypadku których alternatywne 
substancje, których współczynnik 
ocieplenia globalnego nie przekracza 
określonego limitu, nie są dostępne z 
powodów technicznych, ekonomicznych 
lub ze względów bezpieczeństwa.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
zawarty w załączniku III w celu 
wyłączenia, w stosownych przypadkach na 
określony czas, niektórych kategorii 
produktów lub urządzeń, w przypadku 
których alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, są 
tymczasowo niedostępne z powodów 
technicznych, ekonomicznych lub ze 
względów bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik III ma bezpośredni wpływ na zakres rozporządzenia. Z tego powodu, następne 
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pozycje powinny być dodawane tylko na podstawie procedury współdecyzji, umożliwiającej 
Parlamentowi Europejskiemu w pełni przyjąć odpowiedzialność ustawodawczą. Wykluczenie 
pewnych pozycji z załącznika III powinno mieć charakter jedynie tymczasowy i opierać się na 
względach ekonomicznych, technicznych i związanych zbezpieczeństwem. 

Poprawka 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
zawarty w załączniku III w celu włączenia 
innych produktów i urządzeń, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym lub których 
działanie od nich zależy, jeżeli ustalono, 
że dostępne są alternatywne rozwiązania 
dla stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub stosowania 
szczególnego rodzaju tych gazów, a ich 
stosowanie spowoduje zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych 
oraz w celu wyłączenia, w stosownych 
przypadkach na określony czas, 
niektórych kategorii produktów lub 
urządzeń, w przypadku których 
alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych, 
ekonomicznych lub ze względów 
bezpieczeństwa.

3. Komisja może, na wniosek właściwego 
organu państwa członkowskiego, w drodze
aktów wykonawczych przyznać 
ograniczone czasowo wyłączenie w celu 
wykluczenia niektórych kategorii
produktów lub urządzeń wymienionych w 
załączniku III, gdy alternatywne 
substancje nie są dostępne lub nie mogą 
zostać użyte ze względów technicznych, 
ekonomicznych lub bezpieczeństwa. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts. 

Poprawka 212
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
zawarty w załączniku III w celu włączenia 
innych produktów i urządzeń, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym lub których 
działanie od nich zależy, jeżeli ustalono, że 
dostępne są alternatywne rozwiązania dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub stosowania 
szczególnego rodzaju tych gazów, a ich 
stosowanie spowoduje zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych oraz 
w celu wyłączenia, w stosownych 
przypadkach na określony czas, niektórych 
kategorii produktów lub urządzeń, w 
przypadku których alternatywne 
substancje, których współczynnik 
ocieplenia globalnego nie przekracza 
określonego limitu, nie są dostępne z 
powodów technicznych, ekonomicznych 
lub ze względów bezpieczeństwa.

3. Komisja jest upoważniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 20, aktów delegowanych 
dotyczących zmiany wykazu zawartego w 
załączniku III w celu włączenia innych 
produktów i urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym lub, których 
działanie od nich zależy, jeżeli ustalono, że 
dostępne są alternatywne rozwiązania dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub stosowania 
szczególnego rodzaju tych gazów, a ich 
stosowanie spowoduje zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych.
Komisja powinna również zostać 
upoważniona do wyłączenia, w 
stosownych przypadkach na określony 
czas, niektórych kategorii produktów lub 
urządzeń, w przypadku których 
alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są już
dostępne lub ze względu na nowe dane 
naukowe lub techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa rozwiązań 
alternatywnych, niepozwalające na ich 
zastosowanie zgodnie z zasadą 
ostrożności.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
zawarty w załączniku III w celu włączenia 
innych produktów i urządzeń, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym lub których 
działanie od nich zależy, jeżeli ustalono, że 
dostępne są alternatywne rozwiązania dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub stosowania 
szczególnego rodzaju tych gazów, a ich 
stosowanie spowoduje zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych oraz 
w celu wyłączenia, w stosownych 
przypadkach na określony czas, niektórych 
kategorii produktów lub urządzeń, w 
przypadku których alternatywne 
substancje, których współczynnik 
ocieplenia globalnego nie przekracza 
określonego limitu, nie są dostępne z 
powodów technicznych, ekonomicznych 
lub ze względów bezpieczeństwa.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
zawarty w załączniku III w celu włączenia 
innych produktów i urządzeń, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym lub których 
działanie od nich zależy, jeżeli ustalono, że 
dostępne są alternatywne rozwiązania dla 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub stosowania 
szczególnego rodzaju tych gazów, a ich 
stosowanie spowoduje zmniejszenie 
łącznych emisji gazów cieplarnianych oraz 
w celu wyłączenia, w stosownych 
przypadkach na określony czas, niektórych 
kategorii produktów lub urządzeń, w 
przypadku których alternatywne 
substancje, których współczynnik 
ocieplenia globalnego nie przekracza 
określonego limitu, nie są dostępne z 
powodów technicznych, ekonomicznych 
lub ze względów bezpieczeństwa, lub ze 
względu na efektywność energetyczną w 
ciągu ich eksploatacji, jeśli emisja gazów 
cieplarnianych w całym cyklu 
eksploatacyjnym, w tym emisja produktów 
ubocznych towarzysząca procesom 
produkcji fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub jakichkolwiek 
surowców lub czynników ułatwiających 
procesy chemiczne, jest niższa od emisji z 
podobnych urządzeń.

Or. en
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Poprawka 214
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Fluorowane gazy cieplarniane 
sprzedaje się jedynie tym 
przedsiębiorstwom i kupuje od tych 
przedsiębiorstw, które posiadają 
certyfikaty, poza sytuacjami, gdy zakup 
tych gazów stanowi część transakcji 
dotyczącej instalacji urządzeń, 
konserwowania lub serwisowania przy 
wykorzystaniu tych gazów 
przeprowadzanej przez sprzedawcę.

Or. 

Poprawka 215
Erik Bánki
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do następujących rodzajów 
działalności:
- stosowanie w sektorze ochrony zdrowia 
(włączając w to szczególnie zastosowanie 
medyczne i farmaceutyczne),
- stosowanie w technice lotniczej 
(włączając w to szczególnie systemy 
gaszenia ognia i gaśnice w samolotach),
- stosowanie w wytwarzaniu i przesyłaniu 
energii elektrycznej,
- stosowanie w kriogenice,
- produkcja gazów przemysłowych.

Or. en

Poprawka 216
Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu prowadzenia działalności, o 
której mowa w art. 8 ust. 1 lit. a-d, gazy 
cieplarniane muszą być sprzedawane i 
kupowane wyłącznie przez 
przedsiębiorstwa i osoby posiadające 
odpowiednie certyfikaty zgodne z art. 8.

Or. en

Poprawka 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu prowadzenia działalności, o 
której mowa w art. 8 ust. 1 lit. a-d, 
fluorowane gazy cieplarniane muszą być 
sprzedawane i kupowane wyłącznie przez 
przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie 
certyfikaty, w stosownych przypadkach, 
zgodnie z art. 8 ust. 4 oraz osoby 
posiadające odpowiednie certyfikaty, 
zgodnie z art. 8 ust. 1. 

Zapisy zawarte w tym ustępie nie 
uniemożliwiają odbierania, transportu i 
dostarczania fluorowanych gazów 
cieplarnianych osobom nie posiadającym 
certyfikatów ze względu na to, że nie 
prowadzą działalności z art. 8 ust. 1 lit. a-
d.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczy to sprzedaż i zakup gazów fluorowanych do przedsiębiorstw i osób, które 
posiadają odpowiednie certyfikaty, tym samym uniemożliwiając prowadzenie działalności 
związanej z urządzeniami zawierającymi lub zaprojektowanymi, aby zawierać gazy 
fluorowane osobom i przedsiębiorcom niecertyfikowanym. 
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Poprawka 218
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie publikuje 
i przesyła do Komisji, do dnia [1 stycznia 
2016 r.], sprawozdanie dotyczące kodów, 
standardów i ustawodawstwa 
obowiązującego na poziomie lokalnym, 
regionalnym i narodowym, które 
ogranicza wprowadzenie technologii 
zastępczych wykorzystujących łatwopalne 
czynniki chłodzące, w tym węglowodory, w 
produktach z branży chłodniczej i 
klimatyzacyjnej oraz urządzeniach i 
pianach. Sprawozdanie proponuje 
działania odnoszące się do tych restrykcji, 
aby umożliwić wejście w życie zakazów 
rynkowych wymienionych w załączniku 
III lub, w stosownym przypadku, 
wyszczególnić te zastosowania, w których 
z zasadnych względów bezpieczeństwa 
mogą być potrzebne dyskretne wyjątki.
Komisja publikuje syntetyczne 
sprawozdanie do dnia [1 stycznia 2017 r.], 
dostępne publicznie, w formie 
elektronicznej, w celu jego aktywnego i 
systematycznego dystrybuowania zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006.

Or. en

Poprawka 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Po odpowiednim rozważeniu 
strategicznego charakteru pewnych 
rodzajów działalności i specyfiki 
lokalnego klimatu, odpowiednie organy
państw członkowskich są uprawnione do 
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zatwierdzenia czasowych odstępstw od 
zakazów ustanowionych w załączniku III 
na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W 
przypadku każdego odstępstwa, 
odpowiedni organ informuje Komisję 
Europejską o przyczynach leżących u 
podstaw ich decyzji.

Or. en

Poprawka 220
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązkowi etykietowania podlegają 
gazy fluorowane przeznaczone do 
zastosowania jako surowiec w procesie 
chemicznym, do destrukcji, na eksport i 
do przepakowywania.

Or. pl

Poprawka 221
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) przedmieszki poliolowe do pianek oraz 
rozpuszczalniki.

Or. pl

Poprawka 222
Erik Bánki
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pianki, które zawierają fluorowane gazy 
cieplarniane, nie są wprowadzane do 
obrotu, chyba że gazy te są określone na 
etykiecie za pomocą przyjętego 

4. Pianki, które zawierają fluorowane gazy 
cieplarniane, nie są wprowadzane do 
obrotu, chyba że na etykiecie wyraźnie 
wskazuje się, że pianka zawiera 
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powszechnie oznakowania przemysłowego 
lub, jeżeli brak takiego oznakowania, 
nazwy chemicznej. Na etykiecie należy 
wyraźnie wskazać, że pianka zawiera 
fluorowane gazy cieplarniane.

fluorowane gazy cieplarniane zgodne z 
obowiązującym ustawodawstwem  UE.

Or. en

Poprawka 223
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, 
należy zamieścić w instrukcjach obsługi 
takich produktów i urządzeń. W przypadku 
produktów i urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym, informacje te 
należy również zamieścić w opisach 
produktów wykorzystywanych do reklamy.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, 
należy zamieścić w instrukcjach obsługi 
takich produktów i urządzeń. W przypadku 
produktów i urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym.

Or. en

Poprawka 224
Giancarlo Scottà
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Stosowanie SF6 w procesie odlewania 
ciśnieniowego magnezu i w recyklingu 
stopów magnezu odlewanych ciśnieniowo 
jest zabronione. W odniesieniu do 
instalacji wykorzystujących SF6 w ilości 
poniżej 850 kg rocznie, zakaz ten stosuje 
się dopiero od dnia 1 stycznia 2015 r.

1. Stosowanie SF6 w procesie odlewania 
ciśnieniowego magnezu i w recyklingu 
stopów magnezu odlewanych ciśnieniowo 
jest zabronione. W odniesieniu do 
instalacji wykorzystujących SF6 w ilości 
poniżej 850 kg rocznie, zakaz ten stosuje 
się dopiero od dnia [...]1.
__________________
1 Należy wstawić datę – 3 lata od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it
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Poprawka 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ocenia do 1 stycznia 2018 r. 
czy istnieje skuteczna i sprawdzona 
alternatywa, która pozwoli, w 
akceptowalnych ramach finansowych, 
zastąpić użycie SF6 w nowych 
rozdzielnicach elektrycznych średniego 
napięcia rozdziału wtórnego, a także 
możliwość wprowadzenia zakazu użycia 
SF6 w nowych rozdzielnicach;

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ obecnie nie istnieje alternatywa na tyle sprawdzona i skuteczna, jak SF6, byłoby 
niebezpieczne i ekonomicznie bezcelowe wprowadzanie zakazu jego użycia. Komisja powinna 
więc ocenić zalety i wady nowych alternatyw zanim wprowadzi zakaz użycia SF6 w nowych 
rozdzielnicach.

Poprawka 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 40 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r. Te postanowienia nie mają 
zastosowania do urządzeń przeznaczonych
do stosowania w temperaturach niższych 
niż -50°C oraz urządzeń przekształconych 
do używania gazów fluorowanych o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
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powyżej 2500, aby wypełnić zobowiązania 
wynikające z rozporządzenia dotyczącego
substancji zubożających warstwę 
ozonową.

Do celów niniejszego przepisu
współczynnik ocieplenia globalnego 
mieszanin zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane oblicza się zgodnie z 
załącznikiem IV.

Do dnia 1 stycznia 2025 r., postanowień 
tych nie stosuje się do wtórnych 
fluorowanych gazów cieplarnianych o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 2500 lub wyższym do 
serwisowania lub konserwacji istniejących 
urządzeń chłodniczych, pod warunkiem, 
że zostały oznakowane zgodnie z art. 10 
ust. 5.
Do dnia 1 stycznia 2025 r., postanowień 
tych nie stosuje się do wtórnych 
fluorowanych gazów cieplarnianych o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 2500 lub wyższym do 
serwisowania lub konserwacji istniejących 
urządzeń chłodniczych, pod warunkiem, 
że zostały odzyskane z tego rodzaju 
urządzenia. Takie wtórne gazy mogą być 
wykorzystane tylko przez przedsiębiorstwa, 
które przeprowadzają ich odzysk jako 
część konserwacji lub serwisowania, lub 
przedsiębiorstwa, dla którego odzysk 
został przeprowadzony w ramach 
konserwacji lub serwisowania. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 227
Erik Bánki
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do następujących rodzajów 
działalności:
- stosowanie w sektorze ochrony zdrowia 
(włączając w to szczególnie zastosowanie 
medyczne i farmaceutyczne),
- stosowanie w technice lotniczej 
(włączając w to szczególnie systemy 
gaszenia ognia i gaśnice w samolotach),
- stosowanie w wytwarzaniu i przesyłaniu 
energii elektrycznej,
- stosowanie w kriogenice,
- produkcja gazów przemysłowych.

Or. en

Poprawka 228
Martin Callanan
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja może, na wniosek 
odpowiedniego organu państwa 
członkowskiego, poprzez akty wykonawcze 
zatwierdzić ograniczone czasowo 
wyłączenie, aby wykluczyć pewne 
kategorie produktów lub urządzeń 
wymienionych w załączniku III, tam gdzie 
substancje alternatywne nie są dostępne 
lub nie mogą być używane ze względów 
technicznych, ekonomicznych lub 
bezpieczeństwa. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest połączona z poprawką 11, która wprowadza związane z zastosowaniem 
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krytycznymwyłączenia od zakazów określonych w załączniku III na określony okres czasu. Ta 
poprawka jest jej konsekwencją pozwalającą na stałe serwisowanie i konserwację urządzeń 
przy użyciu gazów o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 2500 dla urządzeń 
wyłączonych zgodnie z art. 9 ust. 3 na określony okres czasu.

Poprawka 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Po odpowiednim rozważeniu 
strategicznego charakteru pewnych 
rodzajów działalności i specyfiki 
lokalnego klimatu, odpowiednie organy
państw członkowskich są uprawnione do 
zatwierdzenia tymczasowego użytkowania
fluorowanych gazów cieplarnianych lub 
mieszanin zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane, o współczynniku ocieplenia 
globalnego powyżej progu 2500, określone 
w ust. 3, przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. Odpowiednie organy informują 
Komisję Europejską o przyczynach 
leżących u podstaw takich decyzji.

Or. en

Poprawka 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

skreślony

Or. en
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Poprawka 231
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych 
zaprojektowanych do utrzymywania 
temperatury roboczej - 50°C lub więcej o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 40 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2025 r.

Or. pl

Poprawka 232
Holger Krahmer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 50 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2030 r.

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenia sprzed paru lat związane z wycofaniem HCFC pokazały, że na taką zmianę
potrzeba okresu dłuższego niż 6 lat. Urządzenia chłodnicze to kompleksowe systemy, w 
których trudno jest od razu wymienić czynniki chłodnicze, bez ryzyka zmniejszenia wydajności 
energetycznej i bezpieczeństwa (palność), które utrudnia redukcję emisji gazów 
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cieplarnianych. W przypadku mniejszych urządzeń, poniżej 50 ton ekwiwalentu CO2, koszty 
przestawienia są nieproporcjonalnie wysokie.

Poprawka 233
Matthias Groote
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2015 r.

Or. de

Poprawka 234
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 50 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie zakazu serwisowania i konserwacji urządzeń o ładunku równym 5 tonom 
ekwiwalentu CO2 groziłoby spowodowaniem zbyt wysokich kosztów dla sektora transportu, 
zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w zależności od gazu zastępczego 
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byłyby zmuszone wymienić lub zmodyfikować dotychczasowe urządzenia. Zmiana gazu 
chłodniczego mogłaby również odbyć się ze szkodą dla charakterystyki energetycznej. 
Wartość referencyjna 50 ton jest ustalona przez analogię do kategorii określonych w art. 3 
ust. 2.

Poprawka 235
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 50 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

Urządzenia obecnie funkcjonujące 
wykorzystujące fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku ocieplenia 
globalnego wynoszącym 2500 lub 
wyższym, mogą być serwisowane lub 
konserwowane z wykorzystaniem 
odzyskanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych, o ile gazy te zostały 
odzyskane z innych tego typu urządzeń.

Or. en

Poprawka 236
Erik Bánki
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji stacjonarnych urządzeń 
chłodniczych zaprojektowanych do 
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równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

utrzymywania temperatury roboczej -50°C 
lub wyższej oraz o wielkości ładunku 
czynnika chłodniczego równej 50 ton 
ekwiwalentu CO2 lub większej jest 
zakazane od dnia 1 stycznia 2020 r.

Or. en

Poprawka 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 40 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia [...]1

Niniejszy przepis nie ma zastosowania w 
przypadku użycia fluorowanych gazów 
cieplarnianych odzyskanych lub 
poddanych regeneracji oraz urządzeń 
pracujących w temperaturze poniżej -
50°C.
__________________
1 Należy wstawić datę – 8 lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 238
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
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ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

ocieplenia globalnego równym 2150 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych 
zaprojektowanych do utrzymywania 
temperatury roboczej -50°C lub wyższej 
oraz o wielkości ładunku czynnika 
chłodniczego równej 40 ton ekwiwalentu 
CO2 lub większej jest zakazane od dnia 1 
stycznia 2015 r.

Or. en

Poprawka 239
Sabine Wils
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 11 kg lub większej jest zakazane od 
dnia 1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia nałożenia nieproporcjonalnego obciążenia na operatorów niewielkich 
urządzeń, w znaczeniu rozmiaru, nie emisji CO2, próg zakazu serwisowania powinien być 
wyrażony w kilogramach. 

Poprawka 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
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ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych 
zaprojektowanych do utrzymywania 
temperatury roboczej -50°C lub wyższej
oraz o wielkości ładunku czynnika 
chłodniczego równej 40 ton ekwiwalentu 
CO2 lub większej, z wyjątkiem stosowania 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
odzyskanych lub pochodzących z 
recyklingu, jest zakazane od dnia 1 
stycznia 2025 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Termin zaproponowany w tekście oryginalnym jest nieosiągalny i może mieć wyjątkowo silny 
wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego też należy zaplanować okresy przejściowe 
i wykluczyć z zakresu tego zakazu zastosowania na małą skalę, oraz zezwolić na używanie 
chłodnic pochodzących z recyklingu.

Poprawka 241
Anja Weisgerber
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 40 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2025 r. Tego przepisu nie stosuje się do 1 
stycznia 2025 roku w przypadku 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
poddanych regeneracji i recyklingowi.

Or. de

Uzasadnienie

W wyniku zakazu używania wodorochlorofluorowęglowodorów, operatorzy urządzeń
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przeprowadzili inwestycje w celu modernizacji i przestawienia się na fluorowane gazy 
cieplarniane. Zapewnienie wystarczającej ochrony stanu faktycznego jest szczególnie istotne 
biorąc pod uwagę mniejsze urządzenia.

Poprawka 242
Pilar Ayuso
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 50 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2025 r. Niniejsze postanowienia nie mają 
zastosowania do:
- urządzeń przeznaczonych do 
utrzymywania temperatury poniżej -50°C,
- zregenerowanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych o współczynniku 
ocieplenia globalnego wynoszącym 2500 
lub wyższym, wykorzystywanych do 
konserwacji i serwisowania istniejących 
urządzeń chłodzących,
- odzyskanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych o współczynniku 
ocieplenia globalnego wynoszącym 2500 
lub wyższym, wykorzystywanych do 
konserwacji i serwisowania istniejących 
urządzeń chłodzących, lub
- urządzeń, w odniesieniu do których 
określono w wymogach dotyczących 
ekoprojektu przyjętych dyrektywą 
2009/125/WE, dotyczącą ekoprojektów dla 
produktów związanych z energią, że ze 
względu na wyższą efektywność 
energetyczną w ciągu ich eksploatacji, 
emisje CO2 w całym ich cyklu 
eksploatacyjnym będą niższe od emisji z 
podobnych urządzeń, które spełniają 
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odpowiednie wymogi dotyczące 
ekoprojektu i nie zawierają 
fluorowęglowodorów.

Or. en

Poprawka 243
Ivo Belet
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 50 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2030 r.

Niniejsze postanowienie nie ma 
zastosowania do odzyskanych lub 
zregenerowanych fluorowanych gazów
cieplarnianych o współczynniku 
ocieplenia globalnego wynoszącym 2500 
lub wyższym, wykorzystywanych do 
konserwacji lub serwisowania istniejących 
urządzeń chłodzących, o ile zostały 
odzyskane z innych tego typu urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Użytkownicy urządzeń chłodzących, którzy niedawno dokonali inwestycji w celu zastąpienia 
czynnika chłodniczego R22 substancjami alternatywnymi zostaliby zmuszeni do modernizacji 
lub wymienienia urządzeń, które mogą jeszcze służyć. Dlatego wydaje się lepsze, aby 
przewidzieć zakaz dotyczący nowych urządzeń oraz okres przejściowy na konserwację 
istniejących urządzeń. 

Poprawka 244
Chris Davies
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2150 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 40 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2018 r. To postanowienie nie ma 
zastosowania w przypadku urządzeń 
przeznaczonych do zastosowania do 
chłodzenia produktów do temperatury 
poniżej -50°C lub urządzeń 
przekształconych do korzystania z 
fluorowanych gazów cieplarnianych o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
przekraczającym 2150 w celu wypełnienia 
zobowiązań wynikających z 
rozporządzenia dotyczącego substancji 
zubażających warstwę ozonową 
(rozporządzenie (WE) nr 1005/2009).

Or. en

Uzasadnienie

Niezależni eksperci i doradcy branżowi sugerują, że zakaz serwisowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego wynoszącym 2150 jest możliwy, 
jednakże, aby to osiągnąć należy uwzględnić systemy HCFC przekształcone zgodnie z 
rozporządzeniem ozonowym. Przepisy te mają również na celu wykluczenie małych urządzeń
nieproporcjonalnie dotkniętych przez zakaz.

Poprawka 245
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit  pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spod zakazu wyłącza się do 1 stycznia 
2030 r. serwisowanie oraz konserwację 
urządzeń chłodniczych gazami 
fluorowanymi regenerowanymi i 
pochodzącymi z recyklingu.
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Or. pl

Poprawka 246
Riikka Manner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2027 r. przepisy te nie 
będą miały zastosowania do odzyskanych 
fluorowanych gazów cieplarnianych o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 2500 lub wyższym, 
wykorzystywanych do konserwowania lub 
serwisowania istniejących urządzeń 
chłodzących, o ile zostały odzyskane z 
innych tego typu urządzeń.
Do dnia 1 stycznia 2027 r. przepisy te nie 
będą miały zastosowania do odzyskanych 
fluorowanych gazów cieplarnianych o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 2500 lub wyższym, 
wykorzystywanych do konserwowania lub 
serwisowania istniejących urządzeń 
chłodzących, o ile zostały oznaczone 
zgodnie z art. 10 ust. 5.

Or. en

Poprawka 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego przepisu 
współczynnik ocieplenia globalnego 
mieszanin zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane oblicza się zgodnie z 
załącznikiem IV.

skreślony

Or. en

Poprawka 248
Jo Leinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od 1 stycznia 2017 r. fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku ocieplenia 
globalnego 2150 lub wyższym mogą być 
jedynie używane do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych 
innych, niż te wymienione w akapicie 
pierwszym, o ile zostały odzyskane z 
innych urządzeń na terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Tego rozporządzenia nie stosuje się do 
zastosowań medycznych, które mają 
krytyczne zastosowanie, gdy nie istnieją 
odpowiednie alternatywy, lub gdy takie 
alternatywy nie mogą zostać zastosowane 
ze względów technicznych, 
ekonomicznych lub bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Krytyczne zastosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych dla celów medycznych musi 
zostać utrzymane w przypadku braku dostępnych alternatyw, w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa i efektywnego dostarczenia podstawowej opieki medycznej.

Poprawka 250
Françoise Grossetête
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
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Fabryczne napełnianie urządzeń

1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3 
years after entry into force of this 
regulation] urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nie 
można napełniać fluorowęglowodorami 
przed wprowadzeniem ich do obrotu lub 
przed ich udostępnieniem użytkowniku
końcowemu do pierwszej instalacji.
Urządzenia są napełniane w miejscu, 
gdzie mają być używane, przez osoby 
posiadające certyfikaty zgodnie z art. 8.
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
hermetycznie zamkniętych urządzeń lub 
urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory w ilości 
odpowiadającej mniej niż 2 %
przewidzianej maksymalnej pojemności 
urządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Propozycja Komisji zakazująca wstępnego napełniania urządzeń mogłaby mieć negatywne 
skutki z ekonomicznego i środowiskowego punku widzenia, w szczególności z powodu 
tworzonego w ten sposób obowiązku opróżniania i napełniania urządzenia na każdym etapie 
obróbki, co może spowodować pojawienie się błędów, np. wycieku substancji lub 
ewentualnego przepełnienia urządzenia.

Poprawka 251
Anja Weisgerber
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Fabryczne napełnianie urządzeń

1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3 
years after entry into force of this 
regulation] urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nie 
można napełniać fluorowęglowodorami 
przed wprowadzeniem ich do obrotu lub 
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przed ich udostępnieniem użytkowniku
końcowemu do pierwszej instalacji.
Urządzenia są napełniane w miejscu, 
gdzie mają być używane, przez osoby 
posiadające certyfikaty zgodnie z art. 8.
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
hermetycznie zamkniętych urządzeń lub 
urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory w ilości 
odpowiadającej mniej niż 2 % 
przewidzianej maksymalnej pojemności 
urządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Zakaz fabrycznego napełniania nie przyczyni się do uniknięcia emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Producenci musieliby, dla celów testowych, opróżnić wcześniej napełnione 
urządzenia na czas transportu. Urządzenie musiałoby zostać ponownie napełnione w miejscu 
docelowym, co wiązałoby się z dodatkowym ryzykiem niezamierzonych emisji.

Poprawka 252
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3
years after entry into force of this 
regulation] urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nie 
można napełniać fluorowęglowodorami 
przed wprowadzeniem ich do obrotu lub 
przed ich udostępnieniem użytkowniku
końcowemu do pierwszej instalacji.

1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 2
years after entry into force of this 
regulation] urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nie 
można napełniać fluorowęglowodorami 
przed wprowadzeniem ich do obrotu lub 
przed ich udostępnieniem użytkownikowi
końcowemu do pierwszej instalacji.

Or. fr

Poprawka 253
Holger Krahmer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3
years after entry into force of this 
regulation] urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nie 
można napełniać fluorowęglowodorami 
przed wprowadzeniem ich do obrotu lub 
przed ich udostępnieniem użytkowniku
końcowemu do pierwszej instalacji.

1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3
years after entry into force of this 
regulation] nie będzie można wprowadzać
do obrotu produktów i elementów 
wyposażenia, które dotychczas były 
napełniane fluorowęglowodorami, jeśli 
producent albo importer, nie będzie 
zarejestrowany w bazie danych, zgodnie z 
art.. 15.

Or. de

Uzasadnienie

Zakaz fabrycznego napełniania urządzeń stoi w sprzeczności z celem rozporządzenia, jakim 
jest ograniczenie użycia fluorowanych gazów cieplarnianych i zminimalizowanie wycieków.

Poprawka 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3 
years after entry into force of this 
regulation] urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nie 
można napełniać fluorowęglowodorami 
przed wprowadzeniem ich do obrotu lub 
przed ich udostępnieniem użytkowniku
końcowemu do pierwszej instalacji.

1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3 
years after entry into force of this 
regulation] nie można przywozić do Unii
urządzeń i produktów, których działanie 
opiera się na fluorowęglowodorach, 
napełnionych fluorowęglowodorami, 
chyba że importer jest zarejestrowany w 
rejestrze kontyngentów w myśl art. 15.

Or. it

Poprawka 255
Ivo Belet
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3 
years after entry into force of this 
regulation] urządzeń chłodniczych, 

1. Od dnia [dd/mm/yy] [insert date 1 year
after entry into force of this regulation] 
produktów i urządzeń wprowadzonych na 
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klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nie 
można napełniać fluorowęglowodorami 
przed wprowadzeniem ich do obrotu lub 
przed ich udostępnieniem użytkowniku
końcowemu do pierwszej instalacji.

rynek Unii nie można napełniać 
fluorowęglowodorami chyba, że 
fluorowęglowodory zostały wprowadzone 
do obrotu na rynku unijnym przed 
[dd/mm/yy] [insert starting date of quota 
system] lub zaliczają się do kontyngentów 
fluorowęglowodorów, o których mowa w 
art. 14.

Or. en

Uzasadnienie

Ilość czynnika chłodniczego w importowanych urządzeniach musi być brana pod uwagę bez 
tworzenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, aby zapewnić takie samo traktowanie 
producentów urządzeń z UE i spoza UE. Producenci urządzeń/produktów będą musieli 
udowodnić, że wykorzystują jedynie HFC uwzględnione w kontyngentach UE (lub te, które 
zostały już wprowadzone na rynek przed wprowadzeniem kontyngentów), składając 
deklarację zgodności. Będą musieli zachować wymagane dokumenty do celów inspekcji (na 
przykład „faktury” od dostawców gazu HFC). Dla ustalenia szczegółów konieczny jest akt
wykonawczy.

Poprawka 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia są napełniane w miejscu, 
gdzie mają być używane, przez osoby 
posiadające certyfikaty zgodnie z art. 8.

skreślony

Or. it

Poprawka 257
Ivo Belet
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia są napełniane w miejscu, 
gdzie mają być używane, przez osoby 
posiadające certyfikaty zgodnie z art. 8.

skreślony

Or. en
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Poprawka 258
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia są napełniane w miejscu, gdzie 
mają być używane, przez osoby 
posiadające certyfikaty zgodnie z art. 8.

Z wyjątkiem urządzeń, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 lit. e), urządzenia są 
napełniane w miejscu, gdzie mają być 
używane, przez osoby posiadające 
certyfikaty zgodnie z art. 8.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy tego artykułu w formie proponowanej przez Komisję nie są stosowne w odniesieniu 
do pojazdów i kontenerów chłodni.

Poprawka 259
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. e), są napełniane w państwie 
członkowskim, w którym pojazd jest 
zarejestrowany i udostępniany 
operatorowi, przez osoby posiadające 
certyfikaty zgodnie z art. 8.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględnić specyfikę fabrycznego napełniania w przypadku sektora transportu.

Poprawka 260
Holger Krahmer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do (2) Ustęp 1 nie ma zastosowania do
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hermetycznie zamkniętych urządzeń lub
urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory w ilości 
odpowiadającej mniej niż 2 %
przewidzianej maksymalnej pojemności 
urządzenia.

urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory w ilości 
odpowiadającej mniej niż 2%
przewidzianej maksymalnej pojemności 
urządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Zakaz fabrycznego napełniania urządzeń stoi w sprzeczności z celem rozporządzenia, jakim 
jest ograniczenie użycia fluorowanych gazów cieplarnianych i zminimalizowanie wycieków.

Poprawka 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do
hermetycznie zamkniętych urządzeń lub
urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory w ilości 
odpowiadającej mniej niż 2 %
przewidzianej maksymalnej pojemności 
urządzenia.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory w ilości 
odpowiadającej mniej niż 2% 
przewidzianej maksymalnej pojemności 
urządzenia.

Or. it

Poprawka 262
Ivo Belet
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
hermetycznie zamkniętych urządzeń lub
urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory w ilości 
odpowiadającej mniej niż 2 %
przewidzianej maksymalnej pojemności 
urządzenia.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory w ilości 
odpowiadającej mniej niż 2%
przewidzianej maksymalnej pojemności 
urządzenia.

Or. en
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Poprawka 263
Holger Krahmer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zapewnia, by ilość 
fluorowęglowodorów, jaką producenci i 
importerzy mogą wprowadzić do obrotu w 
Unii każdego roku, nie przekraczała 
maksymalnej ilości na dany rok, obliczonej 
zgodnie z załącznikiem V. Każdy 
producent i importer dopilnowuje, aby 
ilość fluorowęglowodorów, jaką 
wprowadził do obrotu, obliczona zgodnie z 
załącznikiem V, nie przekroczyła kwoty 
kontyngentu przydzielonej mu na 
podstawie art. 14 ust. 5 lub przeniesionej 
na niego zgodnie z art. 16.

1. Komisja zapewnia, by ilość 
fluorowęglowodorów, jaką producenci i 
importerzy mogą wprowadzić do obrotu w 
Unii każdego roku, nie przekraczała 
maksymalnej ilości na dany rok, obliczonej 
zgodnie z załącznikiem V. Każdy 
producent i importer fluorowęglowodorów,
jak i każdy producent i importer 
produktów, które zawierają 
fluorowęglowodory, zapewnia, że każda, 
obliczona zgodnie z załącznikiem V, 
bezpośrednio lub pośrednio przez niego 
wprowadzona do obrotu ilość 
fluorowęglowodorów nie przekroczyła 
kwoty przydzielonej mu na podstawie art. 
14 ust. 5 lub przeniesionej na niego 
zgodnie z art. 16.

Or. de

Uzasadnienie

Mechanizm stopniowego wycofywania powinien zostać poszerzony o producentów i 
importerów produktów napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

Poprawka 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zapewnia, by ilość 
fluorowęglowodorów, jaką producenci i 
importerzy mogą wprowadzić do obrotu w
Unii każdego roku, nie przekraczała 
maksymalnej ilości na dany rok, obliczonej 
zgodnie z załącznikiem V. Każdy 
producent i importer dopilnowuje, aby 
ilość fluorowęglowodorów, jaką 
wprowadził do obrotu, obliczona zgodnie z 

1. Komisja zapewnia, by ilość 
fluorowęglowodorów, wymienionych w 
załącznikach I i II, jaką producenci i 
importerzy fluorowęglowodorów i 
produktów zawierających 
fluorowęglowodory mogą wprowadzić do 
obrotu na rynku Unii każdego roku, nie 
przekraczała maksymalnej ilości na dany 
rok, obliczonej zgodnie z załącznikiem V. 
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załącznikiem V, nie przekroczyła kwoty 
kontyngentu przydzielonej mu na 
podstawie art. 14 ust. 5 lub przeniesionej 
na niego zgodnie z art. 16.

Każdy producent i importer 
fluorowęglowodorów i produktów 
zawierających fluorowęglowodory
dopilnowuje, aby ilość 
fluorowęglowodorów, jaką wprowadził do 
obrotu, obliczona zgodnie z załącznikiem 
V, nie przekroczyła kwoty kontyngentu 
przydzielonej mu na podstawie art. 14 ust. 
5 lub przeniesionej na niego zgodnie z art. 
16.

Or. it

Uzasadnienie

W celu ochrony konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich konieczne jest objęcie 
importerów urządzeń zawierających HFC mechanizmem stopniowego wycofywania i 
przydziału kontyngentów.

Poprawka 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zapewnia, by ilość 
fluorowęglowodorów, jaką producenci i 
importerzy mogą wprowadzić do obrotu w 
Unii każdego roku, nie przekraczała 
maksymalnej ilości na dany rok, obliczonej 
zgodnie z załącznikiem V. Każdy 
producent i importer dopilnowuje, aby 
ilość fluorowęglowodorów, jaką 
wprowadził do obrotu, obliczona zgodnie z 
załącznikiem V, nie przekroczyła kwoty 
kontyngentu przydzielonej mu na 
podstawie art. 14 ust. 5 lub przeniesionej 
na niego zgodnie z art. 16.

1. Komisja zapewnia, w przypadku gdy 
istnieją na rynku sprawdzone alternatywy, 
możliwe do zastosowania z technicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia, które 
uwzględniają różne warunki klimatyczne 
państw członkowskich Unii, by ilość 
fluorowęglowodorów, jaką producenci i 
importerzy mogą wprowadzić do obrotu w 
Unii każdego roku, nie przekraczała 
maksymalnej ilości na dany rok, obliczonej 
zgodnie z załącznikiem V. Każdy 
producent i importer dopilnowuje, aby 
ilość fluorowęglowodorów, jaką 
wprowadził do obrotu, obliczona zgodnie z 
załącznikiem V, nie przekroczyła kwoty 
kontyngentu przydzielonej mu na
podstawie art. 14 ust. 5 lub przeniesionej 
na niego zgodnie z art. 16.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy odzwierciedlać rzeczywistość rynkową. Kolejne etapy powinny być realistyczne i 
osiągalne z punktu widzenia zdrowia, bezpieczeństwa, wydajności energetycznej i 
perspektywy gospodarczej.

Poprawka 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do fluorowęglowodorów przywożonych do 
Unii w celu ich zniszczenia.

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do poniższych:

Nie ma on zastosowania do producentów 
lub importerów fluorowęglowodorów w 
ilości mniejszej niż 1 000 ton ekwiwalentu 
CO2 rocznie.

a) fluorowęglowodorów przywożonych do 
Unii w celu ich zniszczenia;
b) fluorowęglowodorów dostarczanych w 
celu bezpośredniego eksportu poza Unię;
c) fluorowęglowodorów dostarczanych w 
celu użycia w charakterze surowców;
d) fluorowęglowodorów dostarczanych w 
celu przepakowania i dalszego eksportu 
poza Unię;
e) fluorowęglowodorów produkowanych 
lub importowanych do Unii w celu użycia 
do celów medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźne wyłączenie zastosowania dla celów medycznych zapewnia dostępność w przypadku 
krytycznego zastosowania. Wykorzystanie HFC importowanego w celu zniszczenia nie 
powinno być brane pod uwagę, a HFC w charakterze surowca ma taki sam skutek jak 
zniszczenie, ponieważ substancja jest przekształcana w inną substancję. HFC dostarczane w 
celach dalszego eksportowania nigdy nie trafiają na rynek unijny i dlatego, nie powinny być 
brane pod uwagę.

Poprawka 267
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do fluorowęglowodorów przywożonych do 
Unii w celu ich zniszczenia.

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do:

a) fluorowęglowodorów przywożonych do 
Unii w celu ich zniszczenia;
b) fluorowęglowodorów wprowadzanych 
na rynek UE w celu wykorzystania w 
następujących sektorach: 
- stosowanie w sektorze ochrony zdrowia 
(włączając w to szczególnie zastosowanie 
medyczne i farmaceutyczne),
- stosowanie w technice lotniczej
(włączając w to szczególnie systemy 
gaszenia ognia i gaśnice w samolotach),
- stosowanie w wytwarzaniu i przesyłaniu 
energii elektrycznej,
- stosowanie w kriogenice,
- produkcja gazów przemysłowych.

Or. en

Poprawka 268
Bas Eickhout
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie ma on zastosowania do producentów 
lub importerów fluorowęglowodorów w 
ilości mniejszej niż 1 000 ton ekwiwalentu 
CO2 rocznie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące obecnie wyłączenia mogą potencjalnie stanowić dużą lukę pozwalającą na import 
HFC bez kontyngentów, w ten sposób podważając integralność środowiskową wycofania 
fluorowęglowodorów. Nie powinno się zezwolić na import HFC poza kontyngentami.
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Poprawka 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Nie ma on zastosowania do producentów
lub importerów fluorowęglowodorów w 
ilości mniejszej niż 1 000 ton ekwiwalentu 
CO2 rocznie.

Nie ma on zastosowania do producentów 
lub importerów fluorowęglowodorów w 
ilości mniejszej niż 10 ton ekwiwalentu 
CO2 rocznie.

Or. en

Poprawka 270
Holger Krahmer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. 
Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie raport o tym, jak 
dalece zaawansowany jest techniczny 
rozwój dotyczący przygotowania 
bezpiecznych, jak i technicznie i 
gospodarczo możliwych do zrealizowania, 
cieszących się popytem alternatyw dla już 
istniejących fluorowęglowodorów.

Or. de

Uzasadnienie

Przy określeniu rocznych maksymalnych wartości fluorowęglowodorów, Komisja musi wziąć 
pod uwagę, w jakim stopniu dostępne na rynku alternatywy o małym współczynniku 
ocieplenia globalnego są bezpieczne, jak i technicznie i gospodarczo możliwe do 
zrealizowania.

Poprawka 271
Holger Krahmer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmieniających maksymalne ilości a) zmieniających maksymalne ilości 
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określone w załączniku V w świetle zmian 
na rynku fluorowęglowodorów i
związanych z nimi emisji; oraz

określone w załączniku V w świetle zmian 
na rynku fluorowęglowodorów i 
związanych z nimi emisji, jeśli na rynku 
będą dostępne bezpiecznie, jak i 
technicznie i gospodarczo możliwe do 
zrealizowania alternatywy; oraz

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku możliwej zmiany maksymalnych wartości fluorowęglowodorów, Komisja musi 
wziąć pod uwagę, w jakim stopniu są dostępne na rynku alternatywy o małym współczynniku 
ocieplenia globalnego.

Poprawka 272
Matthias Groote
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmieniających maksymalne ilości 
określone w załączniku V w świetle zmian 
na rynku fluorowęglowodorów i 
związanych z nimi emisji; oraz

a) obniżających maksymalne ilości 
określone w załączniku V w świetle zmian 
na rynku fluorowęglowodorów i 
związanych z nimi emisji; oraz

Or. de

Poprawka 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmieniających maksymalne ilości 
określone w załączniku V w świetle zmian 
na rynku fluorowęglowodorów i 
związanych z nimi emisji; oraz

a) zmieniających maksymalne ilości 
określone w załączniku V w świetle zmian 
na rynku fluorowęglowodorów i 
związanych z nimi emisji, do momentu 
gdy powstanie na rynku sprawdzona, 
wykonalna alternatywa, możliwa do 
zastosowania z technicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia, która 
uwzględnia różnorodne warunki 
klimatyczne państw członkowskich; oraz

Or. fr
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Uzasadnienie

Z oczywistych powodów, należy upewnić się, że na rynku istnieją sprawdzone i wykonalne 
alternatywy, zanim zostanie wprowadzony zakaz stosowania flurowęglowodorów, o których 
mowa w tym tekście.

Poprawka 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych

4. Komisja może, na wniosek właściwego 
organu państwa członkowskiego, w drodze 
aktów wykonawczych, przyznać 
ograniczone czasowo wyłączenie w celu 
wykluczenia z wymogów kontyngentowych 
ustanowionych w art. 1 pewnych kategorii 
produktów lub urządzeń wymienionych w 
załączniku III, gdy użycie 
fluorowęglowodorów jest konieczne ze 
względów zdrowotnych i bezpieczeństwa, a 
odpowiednia podaż nie może być 
zapewniona w inny sposób. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą w art. 21.

a) zmieniających maksymalne ilości 
określone w załączniku V w świetle zmian 
na rynku fluorowęglowodorów i 
związanych z nimi emisji; oraz
b) przewidujących wyłączenia z 
określonych w ust. 1 wymogów 
kontyngentowych wprowadzania do 
obrotu do celów szczególnych zastosowań, 
jeżeli zastosowanie fluorowęglowodorów 
jest konieczne ze względu na ochronę 
zdrowia lub bezpieczeństwa i nie można w 
inny sposób zapewnić wystarczających 
dostaw. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powoduje to, że przegląd i zmiana maksymalnych ilości HFC wprowadzonych na 
rynek, staną się częścią art. 19 (artykułu dotyczącego przeglądu) zamiast aktu delegowanego 
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i ii) i obejmą wszystkie wyłączenia z wymogów kontyngentu bezpośrednio w rozporządzeniach
zamiast wprowadzać później w drodze aktu delegowanego. 

Poprawka 275
Mairead McGuinness
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Obecni producenci i importerzy, którzy 
już wprowadzili fluorowęglowodory na 
rynek Unii w celu zaopatrywania 
producentów, którzy używają HFC w 
charakterze gazu procesowego w 
produkcji półprzewodników, zostają 
wykluczeni ze stopniowego wyłączania 
fluorowęglowodorów określonego w art. 
13 ust. 1, dopóki HFC są wyłącznie 
wprowadzane do obrotu w celu produkcji 
półprzewodników i można to 
zweryfikować przy pomocy dostępnej 
dokumentacji.

Or. en

Poprawka 276
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Opłata przydziałowa

1. Każdy producent i każdy importer 
przekazuje, przed uzyskaniem dostępu do 
przyznanego kontyngentu lub jego części, 
opłatę za ilość fluorowęglowodorów, które 
zamierza wprowadzić na rynek w 
nadchodzącym roku.
2. Komisja oblicza opłatę roczną na 
podstawie zryczałtowanej stawki za tonę 
ekwiwalentu CO2 fluorowęglowodorów. W 
tym celu producenci i importerzy chcący 
uzyskać dostęp do przyznanych 
kontyngentów lub ich części muszą 
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dostarczyć skierowaną do Komisji 
deklarację, w której określają ilość 
fluorowęglowodorów, którą wykorzystają 
w nadchodzącym roku.
3. Komisja określi, w jaki sposób zostaną 
wykorzystane dochody uzyskane z opłat. 
Po potrąceniu kosztów administracyjnych, 
dochody wykorzystane zostaną na jeden 
lub kilka z poniższych celów:
a) dodatkowe wsparcie finansowe w 
wysokości przynajmniej 60% dochodów 
na cele LIFE, w ten sposób umożliwiając 
finansowanie projektów dotyczących 
przetwarzania pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, szkoleń, badań rynkowych 
oraz wspierania absorpcji alternatywnych 
technologii w szczególności związanych z 
wysokimi temperaturami;
b) ułatwienia i wdrażanie 
międzynarodowych porozumień w sprawie 
fluorowęglowodorów.
4. Komisja złoży sprawozdanie z 
wykorzystania środków w dniu [1 stycznia 
2017 r.]. Sprawozdanie zbiorcze zostanie 
upublicznione w formie elektronicznej w 
celu jego aktywnego i systematycznego 
rozpowszechniania zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006.
5. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, określi sposoby odbioru i 
dystrybucji dochodów, o których mowa w 
ust. 3, oraz formę notyfikacji, o której 
mowa w ust. 4. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 21.

Or. en

Poprawka 277
Erik Bánki
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2014 r. 
Komisja ustala, w drodze decyzji 
wykonawczych, dla każdego producenta 
lub importera, który przesłał dane zgodnie 
z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, 
wartość odniesienia na podstawie średniej 
rocznej ilości fluorowęglowodorów, jakie 
producent lub importer, według swojego 
sprawozdania, wyprodukował lub 
przywiózł w okresie od 2008 do 2011 r. Do 
celów ustalenia wartości referencyjnej nie 
uwzględnia się zgłoszonych ilości 
przewyższających kontyngent. Wartości 
referencyjne oblicza się zgodnie z 
załącznikiem V do niniejszego 
rozporządzenia.

1. Do dnia 31 października 2014 r. 
Komisja ustala, w drodze decyzji 
wykonawczych, dla każdego producenta 
lub importera, który przesłał dane zgodnie 
z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, 
wartość odniesienia na podstawie średniej 
rocznej ilości fluorowęglowodorów, jakie 
producent lub importer, według swojego 
sprawozdania, wprowadził na rynek UE w 
okresie od 2008 do 2011 r. Do celów 
ustalenia wartości referencyjnej nie 
uwzględnia się zgłoszonych ilości 
przewyższających kontyngent. Wartości 
referencyjne oblicza się zgodnie z 
załącznikiem V do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja i import nie określają ilości wprowadzanej na rynek, nie biorą bowiem pod uwagę 
eksportu.

Poprawka 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producenci i importerzy, którzy nie 
przekazali informacji dotyczących 
produkcji lub przywozu zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 dla 
okresu referencyjnego, o którym mowa w 
ust. 1, mogą zgłosić swój zamiar 
wyprodukowania lub przywozu 
fluorowęglowodorów w roku następnym.

2. Producenci i importerzy, którzy nie 
przekazali informacji dotyczących 
produkcji lub przywozu zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 dla 
okresu referencyjnego, o którym mowa w 
ust. 1, oraz importerzy urządzeń 
zawierających fluorowęglowodory, muszą 
zgłosić swój zamiar wyprodukowania lub 
przywozu fluorowęglowodorów lub 
przywozu fluorowęglowodorów zawartych 
w produktach w roku następnym.

Or. it
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Uzasadnienie

W celu ochrony konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich konieczne jest objęcie 
importerów urządzeń zawierających HFC mechanizmem stopniowego wycofywania i 
przydziału kwot.

Poprawka 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Eksporterzy urządzeń zawierających 
fluorowęglowodory muszą zgłosić zamiar 
złożenia wniosku o kredyty odpowiadające 
kwotom na podstawie wywiezionych ilości 
w roku poprzednim.

Or. it

Poprawka 280
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przydziela kontyngenty na 
wprowadzanie fluorowęglowodorów do 
obrotu każdemu producentowi i 
importerowi na każdy rok począwszy od 
roku 2015, stosując mechanizm przydziału 
określony w załączniku VI.

5. Komisja przydziela kontyngenty na 
wprowadzanie fluorowęglowodorów do 
obrotu każdemu producentowi i 
importerowi na każdy rok począwszy od 
roku 2015, stosując mechanizm przydziału 
określony w załączniku VI. Od 1 stycznia 
2018 r. producenci i importerzy płacą 
coroczną opłatę przydziałową o stawce 
wynoszącej 10 EUR za tonę ekwiwalentu 
CO2 fluorowęglowodorów za każdą część 
przydzielonego kontyngentu. Uzyskane 
dochody przeznacza się na wsparcie 
wdrażania rozporządzenia i zajęcie się 
różnicami regionalnymi, szczególnie 
zwalczanymi w krajach o wysokich 
temperaturach, w nawiązaniu do użycia 
gazów fluorowanych na głowę 
mieszkańca, koszt wymiany technologii ze 
względu na warunki klimatyczne, 
stworzenie inicjatyw na rzecz pełnego 
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odzyskiwania fluorowanych gazów 
cieplarnianych i badania rynkowe w celu 
przeciwdziałania nielegalnemu handlowi.

Or. en

Poprawka 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przydziela kontyngenty na 
wprowadzanie fluorowęglowodorów do 
obrotu każdemu producentowi i 
importerowi na każdy rok począwszy od 
roku 2015, stosując mechanizm przydziału 
określony w załączniku VI.

5. Komisja przydziela kontyngenty na 
wprowadzanie fluorowęglowodorów do 
obrotu każdemu producentowi i 
importerowi oraz każdemu importerowi 
produktów zawierających 
fluorowęglowodory na każdy rok 
począwszy od roku 2015, stosując 
mechanizm przydziału określony w 
załączniku VI.

Or. it

Uzasadnienie

W celu ochrony konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich konieczne jest objęcie 
importerów urządzeń zawierających HFC mechanizmem stopniowego wycofywania i 
przydziału kwot.

Poprawka 282
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do dnia 31 sierpnia 2014 r. Komisja 
przedstawi wniosek dotyczący 
szczegółowego mechanizmu zbierania i 
dystrybucji dochodów, o których mowa w 
ust. 5.

Or. en

Poprawka 283
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do fluorowęglowodorów wprowadzonych 
na rynek unijny do użycia w 
następujących sektorach:
- stosowanie w sektorze ochrony zdrowia 
(włączając w to szczególnie zastosowanie 
medyczne i farmaceutyczne),
- stosowanie w technice lotniczej 
(włączając w to szczególnie systemy 
gaszenia ognia i gaśnice w samolotach),
- stosowanie w wytwarzaniu i przesyłaniu 
energii elektrycznej,
- stosowanie w kriogenice,
- produkcja gazów przemysłowych.

Or. en

Poprawka 284
Matthias Groote
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W rejestrze elektronicznym na żądanie
rejestruje się

 W rejestrze elektronicznym rejestruje się

Or. de

Poprawka 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rejestrze elektronicznym na żądanie 
rejestruje się

Rejestr elektroniczny musi zawierać 
następujące informacje:

Or. en
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Poprawka 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) importerzy produktów lub urządzeń 
zawierających fluorowęglowodory, którzy 
zgłosili przystąpienie do mechanizmu 
przyznania kontyngentów i złożenie
deklaracji w myśl art. 14 ust. 2;

Or. it

Poprawka 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) eksporterzy produktów lub urządzeń 
zawierających fluorowęglowodory, którzy 
zgłosili przystąpienie do mechanizmu 
przyznania kontyngentów i złożenia 
deklaracji w myśl art. 14, ust. 2;

Or. it

Poprawka 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr elektroniczny zostanie 
upubliczniony w formie elektronicznej, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1367/2006.

Or. en

Poprawka 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każdy eksporter produktów 
zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane zarejestrowany w rejestrze, o 
którym mowa w art. 15 ust. 1, może wziąć 
na kredyt z kontyngentu przydzielonego 
innemu przedsiębiorstwu 
zarejestrowanemu wewnątrz Unii taką 
ilość substancji, jaką wywiózł z Unii w 
poprzednim roku.

Or. it

Poprawka 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja sprawdza transakcję 
przeprowadzoną zgodnie z ust. 1a i 
publikuje roczne sprawozdanie dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat działania systemu przenoszenia.

Or. it

Poprawka291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każdy producent, importer 
i eksporter, który wyprodukował, wywiózł 
lub przywiózł więcej niż jedną tonę 
metryczną lub 1 000 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazów cieplarnianych i 
gazów wymienionych w załączniku II w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
przedkłada Komisji sprawozdanie 
zawierające dane określone w załączniku 
VII dotyczące każdej z tych substancji za 

1. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co
rok od tej daty, każde przedsiębiorstwo, 
które wyprodukowało, wywiozło lub 
przywiozło więcej niż 1 000 ton 
ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów 
cieplarnianych w poprzednim roku 
kalendarzowym, przedkłada Komisji 
sprawozdanie zawierające dane określone 
w załączniku VII dotyczące każdej z tych 
substancji za ten roku kalendarzowy.
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ten roku kalendarzowy.

Or. it

Uzasadnienie

W celu kontroli prawidłowego działania mechanizmu stopniowego wycofywania oraz jego 
potencjalnego wpływu na przedsiębiorstwa w UE, sprawozdanie powinno zawierać 
rozróżnienie na produkty i urządzenia wyprodukowane w UE, przywiezione i wywiezione.

Poprawka 292
Sabine Wils
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każdy producent, importer i 
eksporter, który wyprodukował, wywiózł 
lub przywiózł więcej niż jedną tonę 
metryczną lub 1 000 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazów cieplarnianych i 
gazów wymienionych w załączniku II w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
przedkłada Komisji sprawozdanie 
zawierające dane określone w załączniku 
VII dotyczące każdej z tych substancji za 
ten roku kalendarzowy.

1. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każdy producent, importer i 
eksporter, który wyprodukował, wywiózł 
lub przywiózł fluorowane gazy 
cieplarniane i gazy wymienione w 
załączniku II w poprzednim roku 
kalendarzowym, przedkłada Komisji 
sprawozdanie zawierające dane określone 
w załączniku VII dotyczące każdej z tych 
substancji za ten roku kalendarzowy.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres sprawozdania powinien zostać rozszerzony i obejmować wszystkich producentów, 
importerów i eksporterów.

Poprawka 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każdy producent, importer i 
eksporter, który wyprodukował, wywiózł 
lub przywiózł więcej niż jedną tonę 

1. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każdy producent, importer i 
eksporter, który wyprodukował, wywiózł 
lub przywiózł więcej niż 10 ton 
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metryczną lub 1 000 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazów cieplarnianych i 
gazów wymienionych w załączniku II w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
przedkłada Komisji sprawozdanie 
zawierające dane określone w załączniku 
VII dotyczące każdej z tych substancji za 
ten roku kalendarzowy.

ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów 
cieplarnianych i gazów wymienionych w 
załączniku II w poprzednim roku 
kalendarzowym, przedkłada Komisji 
sprawozdanie zawierające dane określone 
w załączniku VII dotyczące każdej z tych 
substancji za ten roku kalendarzowy.

Or. en

Poprawka 294
Sabine Wils
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każde przedsiębiorstwo, 
które zniszczyło więcej niż jedną tonę 
metryczną lub 1 000 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazów cieplarnianych i 
gazów wymienionych w załączniku II w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
przedkłada Komisji sprawozdanie 
zawierające dane określone w załączniku 
VII dotyczące każdej z tych substancji za 
ten roku kalendarzowy.

2. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każde przedsiębiorstwo, 
które zniszczyło fluorowane gazy 
cieplarniane gazy wymienione w 
załączniku II w poprzednim roku 
kalendarzowym, przedkłada Komisji 
sprawozdanie zawierające dane określone 
w załączniku VII dotyczące każdej z tych 
substancji za ten roku kalendarzowy.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres sprawozdania powinien zostać rozszerzony i obejmować wszystkich producentów, 
importerów i eksporterów.

Poprawka 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każde przedsiębiorstwo, 
które wprowadziło do obrotu więcej niż
10 000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych 

3. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każde przedsiębiorstwo,  
które wyprodukowało, wywiozło lub 
przywiozło produkty zawierające więcej 
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gazów cieplarnianych i gazów 
wymienionych w załączniku II zawartych 
w produktach lub urządzeniach w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
przedkłada Komisji sprawozdanie 
zawierające dane określone w załączniku 
VII dotyczące każdej z tych substancji za 
ten roku kalendarzowy.

niż 1 000 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazów cieplarnianych w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
przedkłada Komisji sprawozdanie 
zawierające dane określone w załączniku 
VII dotyczące każdej z tych substancji za 
ten roku kalendarzowy.

Or. it

Uzasadnienie

W celu kontroli prawidłowego działania mechanizmu stopniowego wycofywania oraz jego 
potencjalnego wpływu na przedsiębiorstwa w UE, sprawozdanie powinno zawierać 
rozróżnienie na produkty i urządzenia wyprodukowane w UE, przywiezione i wywiezione. 
Sprawozdanie koncentrujące się na wprowadzaniu do obrotu nie byłoby wystarczająco 
szczegółowe.

Poprawka 296
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Gromadzenie danych o emisjach

1. Państwa członkowskie gromadzą dane 
na temat emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych.
W tym celu ustanawiają one, w zależności 
od przypadku, jeden z poniższych 
systemów:
a) system, w którym na poziomie 
krajowym prowadzona jest baza danych 
przeznaczona do gromadzenia danych 
zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ust. 1;
b) system, dzięki któremu przeprowadzane 
są badania emisji na podstawie 
reprezentatywnej próby podmiotów, o 
których mowa w art. 5 ust. 1, a wyniki 
tych badań są poddane ekstrapolacji.
2. Dane gromadzone zgodnie z ust. 1 są 
udostępniane Komisji na żądanie. 
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Komisja może przekazać te dane 
pozostałym państwom członkowskim.
3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych ustalających wymogi 
dotyczące systemów gromadzenia danych, 
o których mowa w niniejszym artykule ust. 
1 akapit drugi oraz określających, czy w 
danych sektorach system jest tworzony 
zgodnie z lit. a) lub b) drugiego akapitu 
ustępu 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Gromadzenie danych o emisjach
1. Państwa członkowskie gromadzą dane 
na temat emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych.
W tym celu ustanawiają one, w zależności 
od przypadku, jeden z poniższych 
systemów:
a) system, w którym na poziomie 
krajowym prowadzona jest baza danych 
przeznaczona do gromadzenia danych 
zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ust. 1;
b) system, dzięki któremu przeprowadzane 
są badania emisji na podstawie 
reprezentatywnej próby podmiotów, o 
których mowa w art. 5 ust. 1, a wyniki 
tych badań są poddane ekstrapolacji. 
2. Dane gromadzone zgodnie z ust. 1 są 
udostępniane Komisji na żądanie. 
Komisja może przekazać te dane 
pozostałym państwom członkowskim.
3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
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delegowanych ustalających wymogi 
dotyczące systemów gromadzenia danych, 
o których mowa w niniejszym artykule ust. 
1 akapit drugi oraz określających, czy w 
danych sektorach system jest tworzony 
zgodnie z lit. a) lub b) drugiego akapitu 
ustępu 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadza system równoległego sprawozdania, który powodowałby niepotrzebne obciążenia 
administracyjne. W konsekwencji konieczna byłaby poprawka do art. 19 ust. 3, aby usunąć 
odniesienie do art. 18 ust. 2.

Poprawka 298
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Gromadzenie danych o emisjach

1. Państwa członkowskie gromadzą dane 
na temat emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych.
W tym celu ustanawiają one, w zależności 
od przypadku, jeden z poniższych 
systemów:
a) system, w którym na poziomie 
krajowym prowadzona jest baza danych 
przeznaczona do gromadzenia danych 
zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ust. 1;
b) system, dzięki któremu przeprowadzane 
są badania emisji na podstawie 
reprezentatywnej próby podmiotów, o 
których mowa w art. 5 ust. 1, a wyniki 
tych badań są poddane ekstrapolacji.

Or. en

Poprawka 299
Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Gromadzenie danych o emisjach

Europejska Agencja Środowiska gromadzi 
dane w celu wyliczenia ilości 
fluorowanych gazów cieplarnianych w 
atmosferze i upublicznia je.

Or. en

Poprawka 300
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane gromadzone zgodnie z ust. 1 są 
udostępniane Komisji na żądanie. 
Komisja może przekazać te dane 
pozostałym państwom członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 301
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych ustalających wymogi 
dotyczące systemów gromadzenia danych, 
o których mowa w niniejszym artykule ust. 
1 akapit drugi oraz określających, czy w 
danych sektorach system jest tworzony 
zgodnie z lit. a) lub b) drugiego akapitu 
ustępu 1 niniejszego artykułu. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 302
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Gromadzenie danych o emisjach

Państwa członkowskie ustanawiają system 
lub wykorzystują system istniejący, jeśli 
taki jest dostępny, który pozwoli na 
kontrolowanie użycia i faktycznej emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych w 
sektorach wymienionych w 
rozporządzeniu. System taki może 
obejmować gromadzenie i analizę danych 
rejestrowanych przez operatorów 
urządzeń, jak zostało to określone w art. 5 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 303
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2020r.
Komisja publikuje sprawozdanie na temat 
dostępności fluorowęglowodorów na rynku 
unijnym, w szczególności w odniesieniu do 
zastosowań medycznych.

Najpóźniej sześć lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
publikuje sprawozdanie na temat 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, a 
także na temat dostępności 
fluorowęglowodorów na rynku unijnym w
poszczególnych zainteresowanych 
sektorach. Sprawozdanie obejmuje pięć 
pierwszych lat wdrażania i zawiera ocenę 
ilości fluorowęglowodorów 
przewidzianych w załączniku V na okres 
2021-2030.

Or. fr
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Uzasadnienie

Aby zapewnić optymalne wdrażanie rozporządzenia i odpowiednie dostosowania, co pięć lat 
należy przeprowadzić wyczerpujący przegląd.

Poprawka 304
Erik Bánki
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Komisja publikuje sprawozdanie na temat 
dostępności fluorowęglowodorów na rynku 
unijnym, w szczególności w odniesieniu do 
zastosowań medycznych.

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Komisja publikuje sprawozdanie na temat 
dostępności fluorowęglowodorów na rynku 
unijnym, w szczególności w odniesieniu do 
zastosowań medycznych, oraz możliwości 
planu wyłączenia z użycia pian 
zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane.

Or. en

Poprawka 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie informacji dotyczących 
wprowadzania do obrotu, zgłoszonych 
zgodnie z art. 17, oraz dotyczących emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
udostępnionych zgodnie z art. 18 ust. 2,
Komisja będzie monitorować stosowanie 
niniejszego rozporządzenia i jego skutki. 

3. Na podstawie informacji dotyczących 
wprowadzania do obrotu, zgłoszonych 
zgodnie z art. 17, Komisja będzie 
monitorować stosowanie niniejszego 
rozporządzenia i jego skutki. 

Or. en

Uzasadnienie

  Niniejsza poprawka konsekwentnie łączy się ze zgłoszoną przez mnie poprawką , w której
zaproponowałem usunięcie art. 18.

Poprawka 306
Gilles Pargneaux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
Komisja publikuje całościowe 
sprawozdanie na temat skutków
niniejszego rozporządzenia, w tym 
prognozy dotyczące dalszego popytu na 
fluorowęglowodory po 2030 r.

Najpóźniej jedenaście lat po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
publikuje wyczerpujące całościowe 
sprawozdanie na temat skutków 
niniejszego rozporządzenia podczas 
dziesięciu pierwszych lat wdrażania, w 
tym prognozy dotyczące dalszego popytu 
na fluorowęglowodory po 2030 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że sprawozdania dotyczące wdrażania 
rozporządzenia będą sporządzane co pięć lat.

Poprawka 307
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. 
Komisja publikuje całościowe 
sprawozdanie na temat skutków 
niniejszego rozporządzenia, w tym
prognozy dotyczące dalszego popytu na 
fluorowęglowodory po 2030 r.

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r. 
Komisja publikuje całościowe 
sprawozdanie na temat skutków 
niniejszego rozporządzenia, w tym:

Or. en

Poprawka 308
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prognozy dotyczące dalszego popytu na 
fluorowęglowodory w latach 2024, 2027, 
2030 oraz po 2030 r.;



AM\931885PL.doc 69/74 PE508.081v01-00

PL

Or. en

Poprawka 309
Jo Leinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ocenę potencjalnego wyłączenia z 
użycia fluorowęglowodorów do roku 2030 
lub niedługo potem, w tym odstępstwa i 
inne środki potrzebne celem wsparcia 
takiego wniosku;

Or. en

Poprawka 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ogólny zarys standardów europejskich i 
międzynarodowych, krajowe
ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa 
i tworzenia kodeksów w państwach 
członkowskich wobec zbliżającego się 
przejścia na łatwopalne czynniki płynne, 
takie jak hydrowęglowodory; 

Or. en

Poprawka 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przegląd dostępności możliwości 
technicznych i opłacalnych alternatyw dla 
produktów i urządzeń zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane obejmujący 
produkty i urządzenia wymienione w 
załączniku III, biorąc pod uwagę 
efektywność energetyczną. 
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Or. en

Poprawka 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 
opublikuje sprawozdanie dotyczące 
dostępności hydrowęglowodorów na 
rynku unijnym i zostanie upoważniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 20 zmieniającym maksymalne ilości 
ustalone w załączniku V w świetle rozwoju
rynku hydrowęglowodorów i powiązanych 
z tym emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Spowoduje to, że przegląd i zmiana maksymalnych ilości HFC wprowadzonych na rynek 
będzie raczej częścią przeglądu, niż aktu delegowanego zgodnie z art. 13. 

Poprawka 313
Theodoros Skylakakis
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później, niż dnia 31 grudnia 2020 r. 
Komisja opublikuje sprawozdanie 
oceniające koszty administracyjne i 
gospodarcze rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w tym propozycje 
dotyczące obniżenia kosztów. 

Or. en

Poprawka 314
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 5, art. 14 ust. 6, 
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 19 ust. 
1 i 2, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [dd/mm/yyyy] [insert 
date of entry into force of this regulation].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 6, 
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 19 ust. 
1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu 
lat od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date of 
entry into force of this regulation]. 
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później, niż dziewięć miesięcy przed 
końcem tego pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później, niż 3 miesiące
przed końcem każdego okresu.

Or. fr

Uzasadnienie

W art. 13 o przekazaniu uprawnień jest mowa w ust. 4, a nie w ust. 5. Ponadto, pożądane jest, 
aby przekazanie uprawnień zostało ograniczone w czasie oraz aby sporządzono sprawozdanie 
dotyczące tego przekazania.

Poprawka 315
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Parlament Europejski lub Rada może w 
dowolnym momencie odwołać przekazane 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 5, art. 14 ust. 6, 
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 19 ust. 
1 i 2. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 

3. Parlament Europejski lub Rada może w 
dowolnym momencie odwołać przekazane 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 6, 
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 19 ust. 
1 i 2. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
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opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. fr

Uzasadnienie

W art. 13 o przekazaniu uprawnień jest mowa w ust. 4, a nie w ust. 5.

Poprawka 316
Gilles Pargneaux
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 
ust. 3, art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 5, art. 14 
ust. 6, art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 
19 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub, 
gdy przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 
ust. 3, art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 6, art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 
19 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub, 
gdy przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. fr

Uzasadnienie

W art. 13 o przekazaniu uprawnień jest mowa w ust. 4, a nie w ust. 5.

Poprawka 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)
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1a. Rozporządzenia Komisji nr 1497/2007, 
1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 
306/2008, 307/2008 oraz 3084/2008 
pozostaną jednakże w mocy i nadal będą 
miały zastosowanie, o ile nie i do chwili, 
gdy zostaną uchylone przez Komisję [akty 
delegowane lub] akty wykonawcze 
przyjęte stosownie do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zachowaniu obecne wdrażanych rozporządzeń Komisji odnoszących się do 
szkoleń i certyfikacji, o ile nie i do chwili, gdy zostaną w czasie późniejszym uchylone przez 
Komisję.

Poprawka 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odesłania do uchylonego rozporządzenia 
odczytuje się jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji 
w załączniku VIII.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia 
nr 842/2006 odczytuje się jako odesłania 
do niniejszego rozporządzenia zgodnie z 
tabelą korelacji w załączniku VIII. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zachowaniu obecne wdrażanych rozporządzeń Komisji odnoszących się do 
szkoleń i certyfikacji, o ile nie i do chwili, gdy zostaną w czasie późniejszym uchylone przez 
Komisję.

Poprawka 319
Giancarlo Scottà
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
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 Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
[…]1.

__________________
1Proszę wstawić datę: 1 stycznia roku 
następującego po roku wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. it


