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Pozmeňujúci návrh 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Osvedčenia sa v rámci programov 
vydávania osvedčení uvedených v odseku 
1 vydávajú pod podmienkou, že uchádzač 
dokončil program odbornej prípravy
vytvorený podľa odsekov 1 a 2.

3. Osvedčenia sa v rámci programov 
vydávania osvedčení uvedených v odseku 
1 vydávajú pod podmienkou, že uchádzač 
úspešne dokončil proces hodnotenia 
vytvorený podľa odsekov 1 a 2.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena je potrebná na podporu zmien vykonaných v pozmeňujúcom návrhu 4 k 
článku 8 pododsek 1, ktorý sa týka povinnej odbornej prípravy. Malo by sa požadovať 
úspešné absolvovanie procesu hodnotenia, čo v niektorých prípadoch jednotlivci zvládnu bez 
akejkoľvek odbornej prípravy vďaka svojim súčasným skúsenostiam a znalostiam. 

Pozmeňujúci návrh 184
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Osvedčenia sa v rámci programov 
vydávania osvedčení uvedených v odseku 
1 vydávajú pod podmienkou, že uchádzač 
dokončil program odbornej prípravy 
vytvorený podľa odsekov 1 a 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Osvedčenia sa v rámci programov 
vydávania osvedčení uvedených v odseku 
1 vydávajú pod podmienkou, že uchádzač 
dokončil program odbornej prípravy 
vytvorený podľa odsekov 1 a 2.

3. Osvedčenia sa v rámci programov 
vydávania osvedčení uvedených v odseku 
1 vydávajú pod podmienkou, že uchádzač 
absolvoval príslušnú skúšku podľa 
odsekov 1 a 2, čím potvrdil získané 
znalosti.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 186
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zriadia programy 
vydávania osvedčení pre podniky, ktoré 
pre iné strany vykonávajú činnosti uvedené 
v odseku 1 písm. a) až d).

4. Členské štáty zriadia programy 
vydávania osvedčení pre podniky, ktoré 
pre iné strany vykonávajú činnosti uvedené 
v odseku 1 písm. a) až e).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zriadia programy 
vydávania osvedčení pre podniky, ktoré 
pre iné strany vykonávajú činnosti uvedené 
v odseku 1 písm. a) až d).

4. Členské štáty zriadia programy 
vydávania osvedčení pre podniky, ktoré 
pre iné strany vykonávajú činnosti uvedené 
v odseku 1 písm. a) až c).

Or. en
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh obmedzuje rozsah pôsobnosti vydávania osvedčení pre podniky na 
najrelevantnejšie odvetvia, a vracia návrh späť do súladu so súčasným nariadením 
o fluórovaných plynoch. 

Pozmeňujúci návrh 188
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3 
sú platné maximálne 5 rokov. Členské štáty
môžu predĺžiť platnosť osvedčení 
stanovených v odseku 1 v prípade, keď 
daná osoba každých päť rokov absolvuje 
povinnú pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 
uvedených v odseku 2.

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3 
sú platné maximálne 5 rokov. Členské štáty 
predĺžia platnosť osvedčení stanovených 
v odseku 1 v prípade, keď daná osoba 
každých päť rokov absolvuje povinnú 
pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 
uvedených v odseku 2.

Or. de

Odôvodnenie

Rozširovanie platnosti osvedčení by sa nemalo ponechať na úvahe členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3 
sú platné maximálne 5 rokov. Členské 
štáty môžu predĺžiť platnosť osvedčení 
stanovených v odseku 1 v prípade, keď 
daná osoba každých päť rokov absolvuje 
povinnú pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 

5. Osvedčenia uvedené v odsekoch 1 až 3 
obsahujú prinajmenšom:
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uvedených v odseku 2.
a) názov orgánu vydávajúceho 
osvedčenie, celé meno alebo celý názov 
držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia 
a termín konca jeho platnosti, ak existuje;
b) činnosti, ktoré má držiteľ osvedčenia 
nárok vykonávať;
c) dátum vydania a podpis vydávajúcej 
osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné nariadenie o fluórovaných plynoch umožňuje členským štátom rozhodnúť sa, či 
uplatnia termín konca platnosti osvedčení alebo nie. Zmena navrhovaná Komisiou v oblasti 
platnosti osvedčení by mala významný vplyv na existujúce, už vydané osvedčenia. Osoby 
s osvedčením vydaným bez termínu konca jeho platnosti podľa súčasných nariadení by boli 
nútené opäť absolvovať skúšky, s výraznými nákladmi pre tých jednotlivcov, ktorí už 
absolvovali modernizované programy odbornej prípravy a vydávania osvedčení spĺňajúce 
minimálne požiadavky Komisie.

Pozmeňujúci návrh 190
Giancarlo Scottà

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3 
sú platné maximálne 5 rokov. Členské 
štáty môžu predĺžiť platnosť osvedčení 
stanovených v odseku 1 v prípade, keď 
daná osoba každých päť rokov absolvuje 
povinnú pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 
uvedených v odseku 2.

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3 
sú platné maximálne 5 rokov. Platnosť
osvedčení stanovených v odseku 1 sa 
predĺži v prípade, keď daná osoba každých 
päť rokov absolvuje povinnú pravidelnú 
odbornú prípravu na aktualizáciu svojich 
vedomostí o témach uvedených v odseku 2.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 191
Christofer Fjellner



AM\931885SK.doc 7/79 PE508.081v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3
sú platné maximálne 5 rokov. Členské štáty 
môžu predĺžiť platnosť osvedčení 
stanovených v odseku 1 v prípade, keď 
daná osoba každých päť rokov absolvuje 
povinnú pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 
uvedených v odseku 2.

5. Osvedčenia stanovené v odseku 1 sú 
platné maximálne 5 rokov. Členské štáty 
môžu predĺžiť platnosť osvedčení 
stanovených v odseku 1 v prípade, keď 
daná osoba každých päť rokov absolvuje 
povinnú pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 
uvedených v odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3 
sú platné maximálne 5 rokov. Členské 
štáty môžu predĺžiť platnosť osvedčení 
stanovených v odseku 1 v prípade, keď 
daná osoba každých päť rokov absolvuje 
povinnú pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 
uvedených v odseku 2.

5. Nové osvedčenia stanovené v odsekoch 
1 a 3 sa obnovujú každých päť rokov 
prostredníctvom procesu vydávania 
osvedčení. Kandidáti osvedčenie získajú, 
ak tento proces úspešne absolvujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3 
sú platné maximálne 5 rokov. Členské 
štáty môžu predĺžiť platnosť osvedčení 
stanovených v odseku 1 v prípade, keď 
daná osoba každých päť rokov absolvuje 
povinnú pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 
uvedených v odseku 2.

5. Existujúce osvedčenia, vydané v súlade 
s nariadením (ES) č. 842/2006, sú 
naďalej platné, a to v súlade 
s podmienkami, za ktorých boli pôvodne 
vydané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Riikka Manner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Osvedčenia stanovené v odsekoch 1 a 3
sú platné maximálne 5 rokov. Členské 
štáty môžu predĺžiť platnosť osvedčení 
stanovených v odseku 1 v prípade, keď 
daná osoba každých päť rokov absolvuje 
povinnú pravidelnú odbornú prípravu na 
aktualizáciu svojich vedomostí o témach 
uvedených v odseku 2.

5. Existujúce osvedčenia vydané v súlade 
s nariadením (ES) č. 842/2006 sú naďalej 
platné.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 195
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Osvedčenia získané na základe 
nariadenia (ES) č. 842/2006 sú platné pod 
podmienkou, že do 1. januára 2020 ich 
držitelia absolvujú skúšku v súlade 
s postupmi uvedenými v novom nariadení. 
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 196
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Existujúce osvedčenia, vydané 
v súlade s nariadením (ES) č. 842/2006, 
sú naďalej platné, a to v súlade 
s podmienkami, za ktorých boli pôvodne 
vydané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Najneskôr 1. januára 2020 všetky 
osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení 
uvedených v odseku 5, absolvujú proces 
hodnotenia vo vzťahu k technológiám 
uvedeným v odseku 2 písm. e).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty oznámia Komisii svoje 
programy odbornej prípravy a vydávania 
osvedčení do 1. januára 2015. Uznávajú 
osvedčenia vydané v inom členskom štáte. 
Nesmú obmedzovať slobodu poskytovania 
služieb ani slobodu usadiť sa z dôvodu, že 
osvedčenie bolo vydané v inom členskom 
štáte.

6. Členské štáty oznámia Komisii svoje 
programy vydávania osvedčení do 
1. januára 2015. Uznávajú osvedčenia 
vydané v inom členskom štáte. Nesmú 
obmedzovať slobodu poskytovania služieb 
ani slobodu usadiť sa z dôvodu, že 
osvedčenie bolo vydané v inom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty oznámia Komisii svoje 
programy odbornej prípravy a vydávania 
osvedčení do 1. januára 2015. Uznávajú 
osvedčenia vydané v inom členskom štáte. 
Nesmú obmedzovať slobodu poskytovania 
služieb ani slobodu usadiť sa z dôvodu, že 
osvedčenie bolo vydané v inom členskom 
štáte.

6. Členské štáty oznámia Komisii svoje 
programy vydávania osvedčení do 
1. januára 2017. Uznávajú osvedčenia 
vydané v inom členskom štáte. Nesmú 
obmedzovať slobodu poskytovania služieb 
ani slobodu usadiť sa z dôvodu, že 
osvedčenie bolo vydané v inom členskom 
štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odráža pozmeňujúci návrh 4 a navrhované zmeny v článku 8 pododsek 1, ktoré sa týkajú 
odbornej prípravy. Pozmeňujúci návrh vracia návrh nariadenia do súladu s tým, čo sa deje 
podľa súčasného nariadenia o fluórovaných plynoch, v ktorom sa hovorí o harmonizovanej 
odbornej príprave a povinnom získavaní osvedčení. Zmena termínu má členským štátom 
umožniť vytvoriť a zaviesť nové požiadavky na získavanie osvedčení tam, kde sú potrebné na 
zohľadnenie oblastí v ktorých sa rozsah požiadaviek v oblasti získavania osvedčení rozšíril na 
iné odvetvia.
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Pozmeňujúci návrh 200
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty oznámia Komisii svoje 
programy odbornej prípravy a vydávania 
osvedčení do 1. januára 2015. Uznávajú 
osvedčenia vydané v inom členskom štáte. 
Nesmú obmedzovať slobodu poskytovania 
služieb ani slobodu usadiť sa z dôvodu, že 
osvedčenie bolo vydané v inom členskom 
štáte.

6. Členské štáty oznámia Komisii svoje 
programy odbornej prípravy a vydávania 
osvedčení do 1. januára 2018. Uznávajú 
osvedčenia vydané v inom členskom štáte. 
Nesmú obmedzovať slobodu poskytovania 
služieb ani slobodu usadiť sa z dôvodu, že 
osvedčenie bolo vydané v inom členskom 
štáte.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 201
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia minimálnych požiadaviek 
týkajúcich sa odbornej prípravy 
a vydávania osvedčení podľa odseku 1 a na 
účely vymedzenia podmienok vzájomného 
uznávania osvedčení.

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia minimálnych požiadaviek 
týkajúcich sa vydávania osvedčení podľa 
odseku 1 a na účely vymedzenia 
podmienok vzájomného uznávania 
osvedčení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia minimálnych požiadaviek 
týkajúcich sa odbornej prípravy 
a vydávania osvedčení podľa odseku 1 a na 
účely vymedzenia podmienok vzájomného 
uznávania osvedčení.

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia minimálnych požiadaviek 
týkajúcich sa vydávania osvedčení podľa 
odseku 1 a na účely vymedzenia 
podmienok vzájomného uznávania 
osvedčení.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odráža pozmeňujúci návrh 4 a navrhované zmeny v článku 8 pododsek 1, ktoré sa týkajú 
odbornej prípravy. Pozmeňujúci návrh vracia návrh nariadenia do súladu s tým, čo sa deje 
podľa súčasného nariadenia, ktoré vyžaduje, aby členské štáty informovali Komisiu 
o osvedčeniach spĺňajúcich minimálne požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 203
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Uvedenie výrobkov a zariadení 
uvedených v prílohe III na trh je zakázané 
od dátumu určeného v danej prílohe, 
v prípade potreby odlíšeného podľa typu 
alebo potenciálu globálneho otepľovania 
predmetných fluórovaných skleníkových 
plynov.

1. Uvedenie výrobkov a zariadení 
obsahujúcich fluórované skleníkové plyny
alebo na takéto plyny sa spoliehajúcich a 
uvedených v prílohe III na trh je zakázané 
od dátumu určeného v danej prílohe, 
v prípade potreby odlíšeného podľa typu 
alebo potenciálu globálneho otepľovania 
predmetných fluórovaných skleníkových 
plynov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 204
Bas Eickhout
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Uvedenie výrobkov a zariadení 
uvedených v prílohe III na trh je zakázané
od dátumu určeného v danej prílohe, 
v prípade potreby odlíšeného podľa typu 
alebo potenciálu globálneho otepľovania 
predmetných fluórovaných skleníkových 
plynov.

1. Uvedenie výrobkov a zariadení 
uvedených v prílohe III na trh a ich vývoz 
sa zakazuje od dátumu určeného v danej 
prílohe, v prípade potreby odlíšeného 
podľa typu alebo potenciálu globálneho 
otepľovania predmetných fluórovaných 
skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť, aby sa výrobky a zariadenia obsahujúce fluórované uhľovodíky, ktoré sa 
nesmú uviesť na trh v EÚ, „nevyhodili“ do rozvojových krajín.

Pozmeňujúci návrh 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Uvedenie výrobkov a zariadení 
uvedených v prílohe III na trh je zakázané 
od dátumu určeného v danej prílohe, 
v prípade potreby odlíšeného podľa typu 
alebo potenciálu globálneho otepľovania 
predmetných fluórovaných skleníkových 
plynov.

1. Uvedenie výrobkov a zariadení 
uvedených v prílohe III na trh je zakázané 
od dátumu určeného v danej prílohe, 
v prípade potreby odlíšeného podľa typu 
alebo potenciálu globálneho otepľovania 
predmetných fluórovaných skleníkových 
plynov.

Členské štáty viac neobmedzujú 
uvádzanie na trh alebo uvádzanie do 
prevádzky výrobkov alebo zariadení 
neuvedených v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci návrh 206
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty neobmedzujú uvádzanie na 
trh alebo uvádzanie do prevádzky 
výrobkov alebo zariadení neuvedených 
v prílohe III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zákaz stanovený v odseku 1 sa 
neuplatňuje na zariadenia, v prípade 
ktorých sa v požiadavkách na ekodizajn 
prijatých na základe smernice 
2009/125/ES stanovilo, že v dôsledku 
energetickej účinnosti počas prevádzky 
týchto zariadení by použitie fluórovaných 
uhľovodíkov v týchto zariadeniach viedlo 
k nižším emisiám CO2 za celý životný 
cyklus ako v prípade použitia 
rovnocenných zariadení, ktoré spĺňajú 
relevantné požiadavky na ekodizajn a 
neobsahujú fluórované uhľovodíky.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zákaz stanovený v odseku 1 sa 
neuplatňuje na zariadenia, v prípade 
ktorých sa v požiadavkách na ekodizajn 
prijatých na základe smernice 2009/125/ES 
stanovilo, že v dôsledku energetickej 
účinnosti počas prevádzky týchto zariadení 
by použitie fluórovaných uhľovodíkov 
v týchto zariadeniach viedlo k nižším 
emisiám CO2 za celý životný cyklus ako 
v prípade použitia rovnocenných zariadení, 
ktoré spĺňajú relevantné požiadavky na 
ekodizajn a neobsahujú fluórované 
uhľovodíky.

2. Zákaz stanovený v odseku 1 sa 
neuplatňuje na zariadenia na prudké 
schladenie a zmrazenie a na zariadenia, 
v prípade ktorých sa v požiadavkách na 
ekodizajn prijatých na základe smernice 
2009/125/ES stanovilo, že v dôsledku 
energetickej účinnosti počas prevádzky 
týchto zariadení by použitie fluórovaných 
uhľovodíkov v týchto zariadeniach viedlo 
k nižším emisiám CO2 za celý životný 
cyklus ako v prípade použitia 
rovnocenných zariadení, ktoré spĺňajú 
relevantné požiadavky na ekodizajn a 
neobsahujú fluórované uhľovodíky.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 209
Matthias Groote

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny, ktorých potenciál globálneho 
otepľovania je 150 alebo viac v prípade, 
že sa zistilo, že k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov alebo k používaniu 
špecifických typov fluórovaných 
skleníkových plynov existujú alternatívy 
a ich použitie by viedlo k celkovým nižším 
emisiám skleníkových plynov, a v prípade 
potreby s cieľom dočasne vylúčiť určité 
kategórie výrobkov alebo zariadení, 
v prípade ktorých nie sú z technických, 
hospodárskych alebo bezpečnostných 
dôvodov dostupné alternatívne látky s 
nižšou ako špecifikovanou maximálnou 
hodnotou potenciálu globálneho 
otepľovania.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny v prípade, že sa zistilo, že 
k používaniu fluórovaných skleníkových 
plynov alebo k používaniu špecifických 
typov fluórovaných skleníkových plynov 
existujú alternatívy a ich použitie by viedlo 
k celkovým nižším emisiám skleníkových 
plynov, a v prípade potreby s cieľom 
dočasne vylúčiť určité kategórie výrobkov 
alebo zariadení, v prípade ktorých nie sú 
z technických, hospodárskych alebo 
bezpečnostných dôvodov dostupné 
alternatívne látky s nižšou ako 
špecifikovanou maximálnou hodnotou 
potenciálu globálneho otepľovania.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 210
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny, ktorých potenciál globálneho 
otepľovania je 150 alebo viac v prípade, 
že sa zistilo, že k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov alebo k používaniu 

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom dočasne 
vylúčiť určité kategórie výrobkov alebo 
zariadení, v prípade ktorých dočasne nie sú 
z technických, hospodárskych alebo 
bezpečnostných dôvodov dostupné 
alternatívne látky s nižšou ako 
špecifikovanou maximálnou hodnotou 
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špecifických typov fluórovaných 
skleníkových plynov existujú alternatívy 
a ich použitie by viedlo k celkovým nižším 
emisiám skleníkových plynov, a v prípade 
potreby s cieľom dočasne vylúčiť určité 
kategórie výrobkov alebo zariadení, 
v prípade ktorých nie sú z technických, 
hospodárskych alebo bezpečnostných 
dôvodov dostupné alternatívne látky s 
nižšou ako špecifikovanou maximálnou 
hodnotou potenciálu globálneho 
otepľovania.

potenciálu globálneho otepľovania.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha III má priamy vplyv na rozsah pôsobnosti nariadenia. Preto by sa ďalšie mali 
pridávať len na základe spolurozhodovacieho postupu, ktorý Európskemu parlamentu 
umožňuje, aby v plnej miere prevzal svoju legislatívnu zodpovednosť. Vylučovanie niektorých 
položiek z prílohy III by malo byť len dočasné, a to na základe hospodárskych, technických 
a bezpečnostných dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny, ktorých potenciál globálneho 
otepľovania je 150 alebo viac v prípade, 
že sa zistilo, že k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov alebo k používaniu 
špecifických typov fluórovaných 
skleníkových plynov existujú alternatívy 
a ich použitie by viedlo k celkovým nižším 
emisiám skleníkových plynov, a v prípade 
potreby s cieľom dočasne vylúčiť určité 

3. Komisia môže na základe žiadosti 
príslušného orgánu členského štátu 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
povoliť časovo obmedzenú výnimku 
vylučujúcu niektoré kategórie výrobkov 
alebo zariadení uvedených v prílohe III 
z pôsobnosti nariadenia, ak nie sú 
k dispozícii alternatívne látky alebo ak ich 
z technických, hospodárskych alebo 
bezpečnostných dôvodov nemožno použiť. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 21.
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kategórie výrobkov alebo zariadení, 
v prípade ktorých nie sú z technických, 
hospodárskych alebo bezpečnostných 
dôvodov dostupné alternatívne látky s 
nižšou ako špecifikovanou maximálnou 
hodnotou potenciálu globálneho 
otepľovania.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 212
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny, ktorých potenciál globálneho 
otepľovania je 150 alebo viac v prípade, že 
sa zistilo, že k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov alebo k používaniu 
špecifických typov fluórovaných 
skleníkových plynov existujú alternatívy 
a ich použitie by viedlo k celkovým nižším 
emisiám skleníkových plynov, a v prípade 
potreby s cieľom dočasne vylúčiť určité 
kategórie výrobkov alebo zariadení, 
v prípade ktorých nie sú z technických, 

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny, ktorých potenciál globálneho 
otepľovania je 150 alebo viac v prípade, že 
sa zistilo, že k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov alebo k používaniu 
špecifických typov fluórovaných 
skleníkových plynov existujú alternatívy 
a ich použitie by viedlo k celkovým nižším 
emisiám skleníkových plynov. Komisia by 
taktiež mala byť splnomocnená v prípade 
potreby dočasne vylúčiť určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
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hospodárskych alebo bezpečnostných 
dôvodov dostupné alternatívne látky s 
nižšou ako špecifikovanou maximálnou 
hodnotou potenciálu globálneho 
otepľovania.

ktorých už nie sú dostupné alternatívne 
látky s nižšou ako špecifikovanou 
maximálnou hodnotou potenciálu 
globálneho otepľovania, alebo ak nové 
vedecké alebo technické poznatky v oblasti 
bezpečnosti alternatív vylučujú ich 
použitie kvôli zásade predbežnej 
opatrnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny, ktorých potenciál globálneho 
otepľovania je 150 alebo viac v prípade, že 
sa zistilo, že k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov alebo k používaniu 
špecifických typov fluórovaných 
skleníkových plynov existujú alternatívy 
a ich použitie by viedlo k celkovým nižším 
emisiám skleníkových plynov, a v prípade 
potreby s cieľom dočasne vylúčiť určité 
kategórie výrobkov alebo zariadení, 
v prípade ktorých nie sú z technických, 
hospodárskych alebo bezpečnostných 
dôvodov dostupné alternatívne látky s 
nižšou ako špecifikovanou maximálnou 

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny, ktorých potenciál globálneho 
otepľovania je 150 alebo viac v prípade, že 
sa zistilo, že k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov alebo k používaniu 
špecifických typov fluórovaných 
skleníkových plynov existujú alternatívy 
a ich použitie by viedlo k celkovým nižším 
emisiám skleníkových plynov, a v prípade 
potreby s cieľom dočasne vylúčiť určité 
kategórie výrobkov alebo zariadení, 
v prípade ktorých nie sú z technických, 
hospodárskych alebo bezpečnostných 
dôvodov dostupné alternatívne látky s 
nižšou ako špecifikovanou maximálnou 
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hodnotou potenciálu globálneho 
otepľovania.

hodnotou potenciálu globálneho 
otepľovania, alebo kvôli energetickej 
účinnosti, ak sú emisie skleníkových 
plynov za životný cyklus, a to vrátane 
emisií, ktoré sú vedľajším produktom 
výrobného procesu fluórovaných 
skleníkových plynov a akýchkoľvek 
východiskových surovín a procesných 
činidiel, nižšie než emisie z rovnocenných 
zariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Fluórované plyny sa predávajú len 
podnikom, ktoré sú držiteľmi osvedčení, 
a len tieto podniky môžu fluórované plyny 
nakupovať, a to s výnimkou prípadov, 
keď je nákup fluórovaného plynu 
súčasťou transakcie týkajúcej sa 
inštalácie, údržby alebo servisu 
zariadenia, pri ktorej s týmito plynmi 
manipuluje predávajúci.

Or. 

Pozmeňujúci návrh 215
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Zákaz uvedený v odseku 1 sa netýka 
týchto odvetví využívania:
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- aplikácie v zdravotníctve (predovšetkým 
vrátane aplikácií v odvetví lekárstva 
a lekárenstva);
- aplikácie vo vzdušnom priestore 
(predovšetkým vrátane systémov likvidácie 
požiaru a hasiacich prístrojov v 
lietadlách);
- aplikácie v oblasti výroby a prenosu 
elektrickej energie;
- kryogenické aplikácie;
- výroba priemyselných plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na účely vykonávania činností 
uvedených v článku 8 ods. 1 písm. a) až d) 
sa fluórované plyny predávajú len 
podnikom a osobám, ktoré sú držiteľmi 
príslušných osvedčení v súlade s článkom 
8, a len tieto podniky a osoby môžu 
fluórované plyny nakupovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na účely vykonávania činností 
uvedených v článku 8 ods. 1 písm. a) až d) 
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sa fluórované plyny predávajú len 
podnikom, ktoré sú držiteľmi príslušných 
prípadných osvedčení v súlade s článkom 
8 ods. 4, a osobám, ktoré sú držiteľmi 
príslušných osvedčení v súlade s článkom 
8 ods. 1, a len tieto podniky a osoby môžu 
fluórované plyny nakupovať.
Tento odsek nebráni osobám, ktoré 
nemajú osvedčenie, pretože nevykonávajú
žiadnu z činností uvedených v článku 8 
ods. 1 písm. a) až d), v získavaní, preprave 
či dodávaní fluórovaných skleníkových 
plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Toto obmedzuje predaj a nákup fluórovaných plynov na podniky a osoby, ktoré sú držiteľmi
príslušných osvedčení, čo bráni osobám a podnikom bez osvedčenia vo vykonávaní činností 
týkajúcich sa zariadení, ktoré obsahujú alebo majú obsahovať fluórované plyny.

Pozmeňujúci návrh 218
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Každý členský štát do [1. januára 
2016] zverejní a Komisii oznámi správu 
o kódexoch, normách alebo právnych 
predpisoch uplatňovaných na miestnej, 
regionálnej alebo celoštátnej úrovni, ktoré 
obmedzujú zavedenie alternatívnych 
technológií používajúcich horľavé 
chladivá vrátane uhľovodíkov 
v chladiacich a klimatizačných výrobkoch 
a zariadeniach a v penách.
Prostredníctvom správy sa navrhnú kroky 
na riešenie týchto obmedzení s cieľom 
umožniť nadobudnutie účinnosti 
trhových zákazov uvedených v prílohe III, 
alebo prípadne uvedie podrobnosti 
o oblastiach uplatňovania, v ktorých môžu 
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byť z bezpečnostných dôvodov nutné 
jednotlivé výnimky.
Komisia do [1. januára 2017] zverejní 
súhrnnú správu a sprístupní ju verejnosti 
v elektronickej podobe, aby sa mohla 
aktívne a systematicky šíriť v súlade 
s nariadením (ES) č. 1367/2006.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Na základe náležitej úvahy 
o strategickej povahe niektorých činností 
a špecifikách miestnej klímy sú príslušné 
orgány členských štátov oprávnené 
povoľovať dočasné výnimky zo zákazov 
uvedených v prílohe III na najviac 12 
mesiacov. V prípade každej výnimky 
príslušný orgán informuje Európsku 
komisiu o dôvodoch svojho rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fluórované plyny určené ako surovina na 
chemické spracovanie, zničenie, vývoz 
alebo prebalenie podliehajú povinnému 
označovaniu.
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 221
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) penové polyolové zmesi a rozpúšťadlá.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 222
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Peny obsahujúce fluórované skleníkové 
plyny sa môžu uviesť na trh len 
s označením, na ktorom sú uvedené dané 
fluórované skleníkové plyny, pričom sa 
použije akceptované priemyselné 
označenie alebo (ak takéto označenie 
neexistuje) chemický názov. Na označení 
sa zreteľne uvádza, že pena obsahuje 
fluórované skleníkové plyny.

4. Peny obsahujúce fluórované skleníkové 
plyny sa môžu uviesť na trh len
s označením, na ktorom je jasne uvedené, 
že pena obsahuje fluórované skleníkové 
plyny podľa platných právnych predpisov 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Informácie uvedené v odsekoch 2 a 3 sa 
uvádzajú v príručke s pokynmi pre tieto 
výrobky a zariadenia. V prípade výrobkov 
a zariadení obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny, ktorých potenciál 
globálneho otepľovania je 150 alebo viac, 
sa tieto informácie uvádzajú aj v opisoch 
výrobkov používaných na reklamu.

5. Informácie uvedené v odsekoch 2 a 3 sa 
uvádzajú v príručke s pokynmi pre tieto 
výrobky a zariadenia. V prípade výrobkov 
a zariadení obsahujúcich fluórované 
skleníkové plyny, ktorých potenciál 
globálneho otepľovania je 150 alebo viac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Giancarlo Scottà

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zakazuje sa používanie SF6 pri tlakovom 
liatí horčíka a pri recyklácii zliatin 
tlakového liatia horčíka. V prípade 
zariadení, ktoré používajú SF6 v množstve 
do 850 kg ročne, sa tento zákaz bude 
uplatňovať až od 1. januára 2015.

1. Zakazuje sa používanie SF6 pri tlakovom 
liatí horčíka a pri recyklácii zliatin 
tlakového liatia horčíka. V prípade 
zariadení, ktoré používajú SF6 v množstve 
do 850 kg ročne, sa tento zákaz bude 
uplatňovať až od [...]1.
__________________
1 Vložte prosím dátum: tri roky od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Do 1. januára 2018 Komisia určí, či 
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existuje účinná a spoľahlivá alternatíva 
umožňujúca za prijateľnú cenu nahradiť 
fluorid sírový v nových 
strednonapäťových sekundárnych 
rozvádzačoch a či možno zakázať 
používanie fluoridu sírového v nových 
zariadeniach.

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže v súčasnosti neexistuje alternatíva, ktorá by bola rovnako spoľahlivá a účinná ako 
fluorid sírový, bolo by nebezpečné a hospodársky neuvážené zakázať používanie tohto plynu. 
Komisia by preto mala pred zakázaním používania SF6 v nových zariadeniach posúdiť výhody 
a nevýhody týchto alternatív.

Pozmeňujúci návrh 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
40 tonám CO2. Toto ustanovenie sa 
neuplatňuje na zariadenia určené na 
aplikácie v teplotách pod -50°C ani na 
zariadenia po konverzii na používanie 
fluórovaných plynov s potenciálom 
globálneho otepľovania vyšším než 2 500 
v záujme splnenia povinností podľa 
nariadení o látkach, ktoré poškodzujú 
ozónovú vrstvu.

Potenciál globálneho otepľovania zmesí 
obsahujúcich fluórované skleníkové plyny 
sa na účely tohto ustanovenia vypočíta 

Do 1. januára 2025 sa toto ustanovenie 
neuplatňuje na zregenerované fluórované 
plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania 2 500 alebo viac používané 
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podľa prílohy IV. na údržbu alebo servis existujúceho 
chladiarenského zariadenia, ak boli 
označené v súlade s článkom 10 ods. 5.

Do 1. januára 2025 sa toto ustanovenie 
neuplatňuje na recyklované fluórované 
plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania 2 500 alebo viac používané 
na údržbu alebo servis existujúceho 
chladiarenského zariadenia, ak boli 
z takéhoto zariadenia zhodnotené. Takéto 
recyklované plyny môže používať len 
podnik, ktorý vykonal ich zhodnotenie 
v rámci údržby alebo servisu, alebo 
podnik, pre ktorý sa zhodnotenie v rámci 
údržby alebo servisu uskutočnilo.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 227
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Zákaz uvedený v odseku 1 sa netýka 
týchto odvetví využívania:
- aplikácie v zdravotníctve (predovšetkým 
vrátane aplikácií v odvetví lekárstva 
a lekárenstva);
- aplikácie vo vzdušnom priestore 
(predovšetkým vrátane systémov likvidácie 
požiaru a hasiacich prístrojov v 
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lietadlách);
- aplikácie v oblasti výroby a prenosu 
elektrickej energie;
- kryogenické aplikácie;
- výroba priemyselných plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Martin Callanan

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia môže na základe žiadosti 
príslušného orgánu členského štátu 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
povoliť časovo obmedzenú výnimku 
vylučujúcu niektoré kategórie výrobkov 
alebo zariadení uvedených v prílohe III 
z pôsobnosti nariadenia, ak nie sú 
k dispozícii alternatívne látky alebo ak ich 
z technických, hospodárskych alebo
bezpečnostných dôvodov nemožno 
v daných výrobkoch alebo zariadeniach 
použiť. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 21.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcim návrhom 11, ktorý zavádza kritické 
využívanie výnimiek zo zákazov uvedených v prílohe III na určené časové obdobie. Toto je 
nadväzujúci pozmeňujúci návrh, ktorý umožňuje pokračovanie v servise a údržbe zariadení 
s fluórovanými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania nad 2 500 v prípade zariadení 
s výnimkou podľa článku 9 pododsek 3 na určené časové obdobie.

Pozmeňujúci návrh 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Na základe náležitej úvahy 
o strategickej povahe niektorých činností 
a špecifikách miestnej klímy sú príslušné 
orgány členských štátov oprávnené 
povoľovať dočasné používanie 
fluórovaných skleníkových plynov alebo 
zmesí, ktoré fluórované skleníkové plyny 
obsahujú, s potenciálom globálneho 
otepľovania nad hranicou 2 500, uvedené 
v odseku 3, na najviac 12 mesiacov. 
Príslušné orgány informujú Európsku 
komisiu o dôvodoch svojho rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny 
s potenciálom globálneho otepľovania 
2 500 alebo viac, na vykonávanie servisu 
alebo údržby chladiacich zariadení 
s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcim minimálne 5 tonám CO2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2025 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení navrhnutých na 
prevádzkovú teplotu –50 °C a vyššiu a 
s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcim minimálne 40 tonám CO2.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 232
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2. 

3. Od 1. januára 2030 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
50 tonám CO2. 

Or. de

Odôvodnenie

Skúsenosti s postupným ukončovaním používania CFC pred niekoľkými rokmi ukazujú, že 
zmena trvá dlhšie než šesť rokov. Chladiace zariadenie akéhokoľvek typu je zložitý systém, 
a prechod na iné chladivo preto nutne prinesie významné nevýhody z hľadiska energetickej 
účinnosti a bezpečnosti (horľavosť), ktoré maria cieľ znížiť emisie skleníkových plynov. Keď 
má zariadenie menšiu veľkosť (množstvo chladiacej zmesi zodpovedá menej než 50 tonám 
CO2), sú náklady prechodu príliš vysoké.
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Pozmeňujúci návrh 233
Matthias Groote

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2015 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 234
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
50 tonám CO2.

Or. fr

Odôvodnenie

Zákaz vykonávania servisu alebo údržby zariadení s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcim 5 tonám by mohol uvaliť nadmerné bremeno na odvetvie dopravy, najmä na 
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malé a stredné podniky, ktoré by, podľa používaného alternatívneho plynu, museli nahradiť 
alebo prispôsobiť svoje súčasné zariadenia. Zmena chladiaceho plynu by sa mohla dotknúť aj 
energetickej výkonnosti. Hodnota sa zmenila na 50 ton v záujme konzistentnosti s kategóriami 
vymedzenými v článku 3 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 235
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
50 tonám CO2.

Na súčasných zariadeniach fungujúcich 
s fluórovanými skleníkovými plynmi 
s potenciálom globálneho otepľovania 
2 500 alebo viac možno vykonávať servis 
a údržbu s využitím zregenerovaných 
fluórovaných skleníkových plynov, ak boli 
zhodnotené z takéhoto zariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 



AM\931885SK.doc 33/79 PE508.081v01-00

SK

globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
stacionárnych chladiacich zariadení 
navrhnutých na prevádzkovú teplotu –
50 °C a vyššiu a s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
50 tonám CO2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od [...]1 sa zakazuje používanie 
fluórovaných skleníkových plynov alebo 
zmesí obsahujúcich fluórované skleníkové 
plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania 2 500 alebo viac, na 
vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
40 tonám CO2. Toto ustanovenie sa 
neuplatňuje na používanie zhodnotených 
alebo zregenerovaných fluórovaných 
skleníkových plynov, ani na zariadenia 
určené na použitie v prevádzkových 
teplotách nižších než -50°C. 
__________________
1 Vložte prosím dátum: tri roky od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 238
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2015 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 150 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení navrhnutých na 
prevádzkovú teplotu –50°C a vyššiu a 
s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcim minimálne 40 tonám CO2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s množstvom
chladiacej zmesi zodpovedajúcim 
minimálne 11 kg.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo ukladaniu neprimeraného bremena na prevádzkovateľov malých zariadení, 
čo sa určuje podľa veľkosti a nie ekvivalentu CO2, mala by sa hranica zákazu servisu vyjadriť 
v kilogramoch.

Pozmeňujúci návrh 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2025 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 150 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení navrhnutých na 
prevádzkovú teplotu – 50°C a vyššiu a 
s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcim minimálne 40 tonám CO2, 
s výnimkou prípadu použitia 
zhodnoteného alebo recyklovaného 
fluórovaného skleníkového plynu.

Or. fr

Odôvodnenie

Termín uvedený v pôvodnom znení je neuskutočniteľný a mohol by mať veľký vplyv na MSP. 
Preto je potrebné prispôsobiť prechodné ustanovenia a vylúčiť zo zákazu malé zariadenia, 
ako aj povoliť používanie recyklovaného chladiva.

Pozmeňujúci návrh 241
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2025 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
40 tonám CO2. Toto ustanovenie sa do 1. 
januára 2025 neuplatňuje na recyklované 
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a zhodnotené fluórované skleníkové 
plyny.

Or. de

Odôvodnenie

Kvôli zákazu používania chlór-fluórovaných uhľovodíkov prevádzkovatelia zariadení 
investovali do prechodu na fluórované plyny. Ich majetok by sa mal náležitým spôsobom 
chrániť, a to najmä pokiaľ ide o malé zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 242
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2025 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
50 tonám CO2. Toto ustanovenie sa 
neuplatňuje na:
- zariadenia určené na aplikácie 
fungujúce v teplotách nižších než – 50°C;
- zregenerované fluórované skleníkové 
plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania 2 500 alebo viac, používané
na vykonávanie údržby alebo servisu 
existujúcich chladiacich zariadení;
- recyklované fluórované skleníkové plyny 
s potenciálom globálneho otepľovania 
2 500 alebo viac, používané na 
vykonávanie údržby alebo servisu 
existujúcich chladiacich zariadení; alebo
- zariadenia, v prípade ktorých sa v rámci 
požiadaviek v oblasti ekodizajnu prijatých 
podľa smernice 2009/125/ES 
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o požiadavkách v oblasti ekodizajnu 
v prípade energeticky významných 
výrobkov zistilo, že kvôli ich vyššej 
energetickej účinnosti počas prevádzky by 
ich emisie CO2 za celý životný cyklus boli 
nižšie než emisie z rovnocenných 
zariadení spĺňajúcich príslušné 
požiadavky v oblasti ekodizajnu, ktoré 
neobsahujú fluórované uhľovodíky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2030 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
50 tonám CO2. 

Toto ustanovenie sa neuplatňuje na 
zhodnotené alebo zregenerované 
fluórované skleníkové plyny 
s potenciálom globálneho otepľovania 
2 500 alebo viac používané na 
vykonávanie servisu alebo údržby 
existujúcich chladiacich zariadení, ak boli 
zhodnotené z takýchto zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Osoby používajúce chladiace zariadenia, ktoré nedávno investovali do nahradenia chladiva 
R22 alternatívami by boli nútené meniť alebo nahradiť zariadenia, ktoré ešte nemusia byť na 
konci životnosti. Preto sa zdá byť lepšie počítať so zákazom nových zariadení a prechodným 
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obdobím na údržbu existujúcich zariadení.

Pozmeňujúci návrh 244
Chris Davies

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2018 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 150 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 
40 tonám CO2. Toto ustanovenie sa 
neuplatňuje na aplikácie určené na 
chladenie výrobkov na teploty nižšie než -
50 °C, ani na zariadenia po konverzii na 
používanie fluórovaných plynov 
s potenciálom globálneho otepľovania 
vyšším než 2 150 v záujme splnenia 
povinností podľa nariadenia o látkach, 
ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu 
(nariadenie (ES) č. 1005/2009).

Or. en

Odôvodnenie

Nezávislí odborníci a poradcovia priemyslu tvrdia, že zákaz servisu v prípade fluórovaných 
skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania 2 150 je možný. Na jeho 
dosiahnutie je však nutné zohľadniť CFC systémy po konverzii v súlade s nariadeniami 
o ochrane ozónovej vrstvy. Taktiež by sa malo zaviesť ustanovenie vylučujúce malé 
zariadenia, ktorých by sa zákaz týkal v neprimeranej miere.

Pozmeňujúci návrh 245
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre servis a údržbu chladiacich zariadení 
pomocou regenerovaných 
a recyklovaných fluórovaných plynov 
platí výnimka do 1. januára 2030.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 246
Riikka Manner

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 1. januára 2027 sa toto ustanovenie 
neuplatňuje na recyklované fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo 
vyšším používané na vykonávanie údržby 
alebo servisu existujúcich chladiacich 
zariadení, ak boli zhodnotené z takýchto 
zariadení.
Do 1. januára 2027 sa toto ustanovenie 
neuplatňuje na recyklované fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo 
vyšším používané na vykonávanie údržby 
alebo servisu existujúcich chladiacich 
zariadení, ak boli označené v súlade 
s článkom 10 ods. 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Potenciál globálneho otepľovania zmesí 
obsahujúcich fluórované skleníkové plyny 
sa na účely tohto ustanovenia vypočíta 
podľa prílohy IV.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2017 sa fluórované 
skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 150 alebo 
vyšším používajú na servis alebo údržbu 
iných chladiacich zariadení, než sú tie, 
ktoré sú uvedené v prvom pododseku iba 
vtedy, ak boli zhodnotené z iného 
zariadenia v rámci Únie.  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
zdravotnícke aplikácie, ktoré sú kriticky 
dôležité, ak neexistuje vhodná alternatíva 
alebo ak takéto alternatívy nemožno 
použiť z technických, hospodárskych 
alebo bezpečnostných dôvodov.
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Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 250
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 vypúšťa sa
Plnenie zariadení vopred

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 
sa chladiace, klimatizačné zariadenia 
a tepelné čerpadlá naplnia fluórovanými 
uhľovodíkmi až po uvedení na trh alebo 
po poskytnutí konečnému používateľovi 
na prvú inštaláciu.
Zariadenia plnia na mieste ich 
zamýšľaného použitia osoby, ktoré majú 
osvedčenie podľa článku 8.
2. Odsek 1 sa neuplatňuje na hermeticky 
uzavreté zariadenia ani na zariadenia, 
ktoré obsahujú množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov zodpovedajúce menej ako 
2 % predpokladanej maximálnej kapacity 
zariadení.

Or. fr

Odôvodnenie

Návrh Komisie zakázať plnenie vopred by mal nepriaznivý vplyv na hospodárstvo a životné 
prostredie, najmä kvôli tomu, aké požiadavky by kládol na vyprázdnenie a plnenie zariadení 
v každej etape, čím by hrozili riziká ako úniky alebo nadmerné plnenie.
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Pozmeňujúci návrh 251
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 vypúšťa sa
Plnenie zariadení vopred

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 
sa chladiace, klimatizačné zariadenia 
a tepelné čerpadlá naplnia fluórovanými 
uhľovodíkmi až po uvedení na trh alebo 
po poskytnutí konečnému používateľovi 
na prvú inštaláciu.
Zariadenia plnia na mieste ich 
zamýšľaného použitia osoby, ktoré majú 
osvedčenie podľa článku 8.
2. Odsek 1 sa neuplatňuje na hermeticky 
uzavreté zariadenia ani na zariadenia, 
ktoré obsahujú množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov zodpovedajúce menej ako 
2 % predpokladanej maximálnej kapacity 
zariadení.

Or. de

Odôvodnenie

Zákaz plnenia vopred nie je veľmi vhodným spôsobom, ako zabrániť emisiám fluórovaných 
plynov. Zariadenia plnené na testovacie účely by sa museli pred prepravou vyprázdniť. Potom 
by sa museli opäť naplniť na mieste, kde sa majú používať, čo predstavuje ďalšie riziko 
nezamýšľaných emisií.

Pozmeňujúci návrh 252
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 2 roky po 
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nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa 
chladiace, klimatizačné zariadenia
a tepelné čerpadlá naplnia fluórovanými 
uhľovodíkmi až po uvedení na trh alebo po 
poskytnutí konečnému používateľovi na 
prvú inštaláciu.

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa 
chladiace, klimatizačné zariadenia
a tepelné čerpadlá naplnia fluórovanými 
uhľovodíkmi až po uvedení na trh alebo po 
poskytnutí konečnému používateľovi na 
prvú inštaláciu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 253
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa
chladiace, klimatizačné zariadenia 
a tepelné čerpadlá naplnia fluórovanými 
uhľovodíkmi až po uvedení na trh alebo 
po poskytnutí konečnému používateľovi 
na prvú inštaláciu.

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa
výrobky a zariadenia naplnené 
fluórovanými uhľovodíkmi uvádzajú na 
trh len v prípade, ak výrobca alebo 
dovozca už je zaregistrovaný 
v elektronickom registri podľa článku 15.

Or. de

Odôvodnenie

Zákaz plnenia zariadení vopred nie je v súlade so zámerom nariadenia obmedziť používanie 
fluórovaných plynov a minimalizovať úniky.

Pozmeňujúci návrh 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa 
chladiace, klimatizačné zariadenia 
a tepelné čerpadlá naplnia fluórovanými 

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa 
zariadenia a výrobky, ktorých prevádzka 
závisí od fluórovaných uhľovodíkov, 
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uhľovodíkmi až po uvedení na trh alebo 
po poskytnutí konečnému používateľovi 
na prvú inštaláciu.

nedovážajú do Európskej únie naplnené 
fluórovanými uhľovodíkmi, ak dovozca 
nie je zaregistrovaný v registri kvót podľa 
článku 15.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 255
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa 
chladiace, klimatizačné zariadenia 
a tepelné čerpadlá naplnia fluórovanými 
uhľovodíkmi až po uvedení na trh alebo 
po poskytnutí konečnému používateľovi 
na prvú inštaláciu.

1. Od [dd/mm/rr] [vložiť deň 1 rok po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 
výrobky a zariadenia uvádzané na trh 
Únie nie sú naplnené fluórovanými 
uhľovodíkmi, s výnimkou prípadu, ak 
fluórované uhľovodíky boli uvedené na 
trh Únie pred [dd/mm/rr] [vložiť dátum 
začiatku systému kvót] alebo ak boli 
započítané do kvóty fluórovaných 
uhľovodíkov uvedenej v článku 14.

Or. en

Odôvodnenie

Množstvo chladiva, ktoré obsahuje dovezené zariadenie, je nutné posudzovať bez vytvárania 
zbytočnej administratívnej záťaže, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami 
zariadení z EÚ aj z tretích krajín. Výrobcovia výrobkov alebo zariadení budú musieť dokázať, 
že používajú len fluórovaný uhľovodík, ktoré spadajú do kvóty EÚ (alebo ktoré už boli 
uvedené na trh EÚ pred tým, než bol systém kvót spustený) prostredníctvom vyhlásenia 
o zhode. Budú musieť uchovávať príslušnú dokumentáciu tak, aby bola k dispozícii na 
nahliadnutie (napr. „faktúry“ od dodávateľa plynu fluórovaného uhľovodíka). Podrobnosti 
musí určiť vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zariadenia plnia na mieste ich 
zamýšľaného použitia osoby, ktoré majú 
osvedčenie podľa článku 8.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 257
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zariadenia plnia na mieste ich 
zamýšľaného použitia osoby, ktoré majú 
osvedčenie podľa článku 8.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zariadenia plnia na mieste ich 
zamýšľaného použitia osoby, ktoré majú 
osvedčenie podľa článku 8.

S výnimkou zariadení uvedených v článku 
3 ods. 1 písm. e) plnia zariadenia na 
mieste ich zamýšľaného použitia osoby, 
ktoré majú osvedčenie podľa článku 8.

Or. fr

Odôvodnenie

Znenie článku podľa návrhu Komisie nie je relevantné pre chladiarenské vozidlá a 
kontajnery.
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Pozmeňujúci návrh 259
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zariadenia uvedené v článku 3 ods. 1 
písm. e) plnia osoby s osvedčením podľa 
článku 8 v členskom štáte, kde je vozidlo 
zaregistrované a kde sa dáva k dispozícii 
prevádzkovateľovi.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité zohľadniť osobitnú povahu plnenia vopred v odvetví dopravy.

Pozmeňujúci návrh 260
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na hermeticky 
uzavreté zariadenia ani na zariadenia, 
ktoré obsahujú množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov zodpovedajúce menej ako 
2 % predpokladanej maximálnej kapacity 
zariadení.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na zariadenia, 
ktoré obsahujú množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov zodpovedajúce menej ako 
2 % predpokladanej maximálnej kapacity 
zariadení.

Or. de

Odôvodnenie

Zákaz plnenia zariadení vopred nie je v súlade so zámerom nariadenia obmedziť používanie 
fluórovaných plynov a minimalizovať úniky.

Pozmeňujúci návrh 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na hermeticky 
uzavreté zariadenia ani na zariadenia, 
ktoré obsahujú množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov zodpovedajúce menej ako 
2 % predpokladanej maximálnej kapacity 
zariadení.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na zariadenia, 
ktoré obsahujú množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov zodpovedajúce menej ako 
2 % predpokladanej maximálnej kapacity 
zariadení.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 262
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na hermeticky 
uzavreté zariadenia ani na zariadenia, 
ktoré obsahujú množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov zodpovedajúce menej ako 
2 % predpokladanej maximálnej kapacity 
zariadení.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na zariadenia, 
ktoré obsahujú množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov zodpovedajúce menej ako 
2 % predpokladanej maximálnej kapacity 
zariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zabezpečí, aby množstvo 
fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú 
výrobcovia a dovozcovia oprávnení 
každoročne uviesť na trh v Únii, 
nepresiahlo maximálne množstvo na daný 

1. Komisia zabezpečí, aby množstvo 
fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú 
výrobcovia a dovozcovia oprávnení 
každoročne uviesť na trh v Únii, 
nepresiahlo maximálne množstvo na daný 
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rok vypočítané podľa prílohy V. Každý 
výrobca a dovozca zabezpečí, aby 
množstvo fluórovaných uhľovodíkov 
vypočítané podľa prílohy V, ktoré uvádza 
na trh, nepresiahlo kvótu, ktorá mu bola 
pridelená podľa článku 14 ods. 5 alebo 
prevedená podľa článku 16.

rok vypočítané podľa prílohy V. Každý 
výrobca a dovozca fluórovaných 
uhľovodíkov a každý výrobca a dovozca 
výrobkov obsahujúcich fluórované 
uhľovodíky zabezpečí, aby množstvo 
fluórovaných uhľovodíkov vypočítané 
podľa prílohy V, ktoré priamo alebo 
nepriamo uvádza na trh, nepresiahlo kvótu, 
ktorá mu bola pridelená podľa článku 14 
ods. 5 alebo prevedená podľa článku 16.

Or. de

Odôvodnenie

Postupné ukončovanie by sa malo rozšíriť tak, aby sa týkalo aj výrobcov a dovozcov výrobkov 
naplnených fluórovanými plynmi.

Pozmeňujúci návrh 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zabezpečí, aby množstvo 
fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú 
výrobcovia a dovozcovia oprávnení 
každoročne uviesť na trh v Únii, 
nepresiahlo maximálne množstvo na daný 
rok vypočítané podľa prílohy V. Každý 
výrobca a dovozca zabezpečí, aby 
množstvo fluórovaných uhľovodíkov 
vypočítané podľa prílohy V, ktoré uvádza 
na trh, nepresiahlo kvótu, ktorá mu bola 
pridelená podľa článku 14 ods. 5 alebo 
prevedená podľa článku 16.

1. Komisia zabezpečí, aby množstvo 
fluórovaných uhľovodíkov uvedených 
v prílohách I a II, ktoré sú výrobcovia 
a dovozcovia fluórovaných uhľovodíkov 
a výrobkov obsahujúcich fluórované 
uhľovodíky oprávnení každoročne uviesť 
na trh v Únii, nepresiahlo maximálne 
množstvo na daný rok vypočítané podľa 
prílohy V. Každý výrobca a dovozca 
fluórovaných uhľovodíkov a výrobkov 
obsahujúcich fluórované uhľovodíky
zabezpečí, aby množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov vypočítané podľa prílohy V, 
ktoré uvádza na trh, nepresiahlo kvótu, 
ktorá mu bola pridelená podľa článku 14 
ods. 5 alebo prevedená podľa článku 16.

Or. it
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Odôvodnenie

V záujme ochrany konkurencieschopnosti spoločností so sídlom v Európe je životne dôležité, 
aby sa postupné ukončovanie a mechanizmus prideľovania kvót týkali aj dovozcov zariadení 
obsahujúcich fluórované uhľovodíky. 

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

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zabezpečí, aby množstvo 
fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú 
výrobcovia a dovozcovia oprávnení 
každoročne uviesť na trh v Únii, 
nepresiahlo maximálne množstvo na daný 
rok vypočítané podľa prílohy V. Každý 
výrobca a dovozca zabezpečí, aby 
množstvo fluórovaných uhľovodíkov 
vypočítané podľa prílohy V, ktoré uvádza 
na trh, nepresiahlo kvótu, ktorá mu bola 
pridelená podľa článku 14 ods. 5 alebo 
prevedená podľa článku 16.

1. Komisia zabezpečí, aby v prípade, že sú 
k dispozícii alternatívy, ktoré sú 
spoľahlivé a technicky a hospodársky 
životaschopné, a ktoré sú určené na 
fungovanie v rôznych klimatických 
podmienkach členských štátov, množstvo 
fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú 
výrobcovia a dovozcovia oprávnení 
každoročne uviesť na trh v Únii, 
nepresiahlo maximálne množstvo na daný 
rok vypočítané podľa prílohy V. Každý 
výrobca a dovozca zabezpečí, aby 
množstvo fluórovaných uhľovodíkov 
vypočítané podľa prílohy V, ktoré uvádza 
na trh, nepresiahlo kvótu, ktorá mu bola 
pridelená podľa článku 14 ods. 5 alebo 
prevedená podľa článku 16.

Or. fr

Odôvodnenie

Je nutné zohľadňovať realitu trhu. Rôzne etapy musia byť uskutočniteľné a dosiahnuteľné 
z hľadiska zdravia, bezpečnosti, energetickej účinnosti a hospodárnosti.

Pozmeňujúci návrh 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tento článok sa neuplatňuje na 
fluórované uhľovodíky, ktoré sa do Únie 
dovážajú na účely zničenia.

2. Tento článok sa neuplatňuje na:

Neuplatňuje sa na výrobcov alebo 
dovozcov menej ako 1 000 ton ekvivalentu 
CO2 fluórovaných uhľovodíkov ročne.

a) fluórované uhľovodíky dovezené do 
Únie na zničenie;
b) fluórované uhľovodíky dodávané na 
priamy vývoz za hranice Únie;
c) fluórované uhľovodíky dodávané na 
použitie ako východiskové suroviny;
d) fluórované uhľovodíky dodávané na 
účely prebalenia a následného vývozu za 
hranice Únie;
e) fluórované uhľovodíky vyrobené alebo 
dovezené do Únie na použitie v lekárskych 
aplikáciách.

Or. en

Odôvodnenie

Jasná výnimka pre lekárske aplikácie zabezpečuje dostupnosť na tento kriticky dôležitý účel. 
Používanie fluórovaných uhľovodíkov dovezených na zničenie by sa nemalo počítať, 
a fluórované úhľovodíky používané ako východisková surovina majú rovnaký účinok ako 
zničenie, keďže sa látka mení na iné látky. Fluórované uhľovodíky dodávané na následný 
vývoz nevstupujú na trh v EÚ a preto by sa nemali počítať.

Pozmeňujúci návrh 267
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tento článok sa neuplatňuje na 
fluórované uhľovodíky, ktoré sa do Únie 
dovážajú na účely zničenia.

2. Tento článok sa neuplatňuje na:

a) fluórované uhľovodíky, ktoré sa do Únie 
dovážajú na účely zničenia.
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b) fluórované uhľovodíky uvádzané na 
trh EÚ na použitie v týchto odvetviach:
- aplikácie v zdravotníctve (predovšetkým 
vrátane aplikácií v odvetví lekárstva 
a lekárenstva);
- aplikácie vo vzdušnom priestore 
(predovšetkým vrátane systémov likvidácie 
požiaru a hasiacich prístrojov v 
lietadlách);
- aplikácie v oblasti výroby a prenosu 
elektrickej energie;
- kryogenické aplikácie;
- výroba priemyselných plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Neuplatňuje sa na výrobcov alebo 
dovozcov menej ako 1 000 ton ekvivalentu 
CO2 fluórovaných uhľovodíkov ročne.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto výnimka by mohla byť ohromnou medzerou umožňujúcou dovoz fluórovaných 
uhľovodíkov bez kvóty, čím by oslabila environmentálnu integritu postupného ukončovania 
používania týchto plynov. Nemal by sa dovoliť žiaden dovoz bez kvóty na fluórované 
uhľovodíky.

Pozmeňujúci návrh 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Neuplatňuje sa na výrobcov alebo 
dovozcov menej ako 1 000 ton ekvivalentu 
CO2 fluórovaných uhľovodíkov ročne.

Neuplatňuje sa na výrobcov alebo 
dovozcov fluórovaných uhľovodíkov 
zodpovedajúcich menej ako 10 tonám CO2
ročne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Najneskôr 31. decembra 2014 Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o pokroku, pokiaľ ide o technický 
vývoj v oblasti dostupnosti bezpečných 
a technicky a hospodársky 
uskutočniteľných alternatív súčasných 
fluórovaných uhľovodíkov, ktoré možno 
uviesť na trh.

Or. de

Odôvodnenie

Pri určovaní najvyššieho povoleného množstva fluórovaných uhľovodíkov za rok musí 
Komisia zohľadňovať, do akej miery je možné na trhu získať bezpečné a technicky 
a hospodársky použiteľné alternatívy s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP).

Pozmeňujúci návrh 271
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) na účely zmeny a doplnenia (a) na účely zmeny maximálnych 
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maximálnych množstiev stanovených 
v prílohe V na základe vývoja na trhu 
s fluórovanými uhľovodíkmi a súvisiacimi 
emisiami a

množstiev stanovených v prílohe V na 
základe vývoja na trhu s fluórovanými 
uhľovodíkmi a súvisiacimi emisiami, ak sú 
na trhu k dispozícii bezpečné a technicky 
a hospodársky použiteľné alternatívy 
a v tomto rozsahu, a 

Or. de

Odôvodnenie

Ak by chcela zmeniť najvyššie povolené množstvo fluórovaných uhľovodíkov za rok, musí 
Komisia zohľadňovať, do akej miery je možné na trhu získať bezpečné a technicky 
a hospodársky použiteľné alternatívy s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP).

Pozmeňujúci návrh 272
Matthias Groote

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) na účely zmeny a doplnenia
maximálnych množstiev stanovených 
v prílohe V na základe vývoja na trhu 
s fluórovanými uhľovodíkmi a súvisiacimi 
emisiami a

(a) na účely zníženia maximálnych 
množstiev stanovených v prílohe V na 
základe vývoja na trhu s fluórovanými 
uhľovodíkmi a súvisiacimi emisiami a

Or. de

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

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) na účely zmeny a doplnenia 
maximálnych množstiev stanovených 
v prílohe V na základe vývoja na trhu 
s fluórovanými uhľovodíkmi a súvisiacimi 
emisiami a

a) na účely zmeny a doplnenia 
maximálnych množstiev stanovených 
v prílohe V na základe vývoja na trhu 
s fluórovanými uhľovodíkmi a súvisiacimi 
emisiami, ak na trhu existuje použiteľná, 
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spoľahlivá a technicky a hospodársky 
životaschopná alternatíva, a to pri 
zohľadnení rozličných klimatických 
podmienok členských štátov, a

Or. fr

Odôvodnenie

Zo zjavných dôvodov sa musíme pred zákazom používania fluórovaných uhľovodíkov 
uvedeným v texte uistiť, že na trhu existujú životaschopné alternatívy.

Pozmeňujúci návrh 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20:

4. Komisia môže na základe žiadosti 
príslušného orgánu členského štátu 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
povoliť časovo obmedzenú výnimku 
vylučujúcu niektoré kategórie výrobkov 
alebo zariadení uvedených v prílohe III 
z požiadavky na kvótu uvedenej 
v článku 1, ak je použitie fluórovaných 
uhľovodíkov nutné zo zdravotných 
a bezpečnostných dôvodov a inak by sa 
nezabezpečili dostatočné dodávky. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 21.

(a) na účely zmeny a doplnenia 
maximálnych množstiev stanovených 
v prílohe V na základe vývoja na trhu 
s fluórovanými uhľovodíkmi a súvisiacimi 
emisiami a
(b) na účely oslobodenia uvádzania na trh 
na špecifické účely od požiadaviek 
týkajúcich sa kvót uvedených v odseku 1 v 
prípade, keď je použitie fluórovaných 
uhľovodíkov nutné zo zdravotných alebo 
bezpečnostných dôvodov a dodávky 
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nemožno zabezpečiť iným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh by revíziu a zmenu maximálneho množstva fluórovaných uhľovodíkov
uvádzaných na trh jednak vložil do článku o revízii (článok 19) namiesto delegovaného aktu, 
a jednak by akékoľvek výnimky z požiadavky na kvótu zaradil priamo do nariadení namiesto 
ich neskoršieho zavádzania prostredníctvom delegovaného aktu. 

Pozmeňujúci návrh 275
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Pre existujúcich výrobcov alebo 
dovozcov, ktorí už na trh v Únii uvádzajú 
fluórované uhľovodíky na účely dodávok 
výrobcom, ktorí fluórované uhľovodíky
používajú ako spracovateľský plyn pri 
výrobe polovodičov, platí výnimka 
z postupného ukončovania podľa článku 
13 ods. 1, ak sa fluórované uhľovodíky
uvádzajú len na trh na použitie vo výrobe 
polovodičov a ak je toto použitie overené 
príslušnou dokumentáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a
Alokačný poplatok
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1. Každý výrobca a dovozca pred využitím 
svojej pridelenej kvóty alebo jej časti 
odvedie alokačný poplatok za množstvá 
fluórovaného uhľovodíka, ktoré sa majú 
uviesť na trh počas nadchádzajúceho 
roka.
2. Komisia vypočíta alokačný poplatok 
každoročne ako paušálnu sumu na 
fluórované uhľovodíky zodpovedajúce 
tone CO2. Na tento účel výrobcovia 
a dovozcovia, ktorí sa rozhodli využiť 
svoju pridelenú kvótu alebo jej časť, 
predložia vyhlásenie adresované Komisii, 
v ktorom uvedú množstvo fluórovaného 
uhľovodíka, ktoré v nadchádzajúcom 
roku využijú.
3. Komisia určuje využitie príjmov 
získaných z alokačných poplatkov. Po
odpočítaní administratívnych nákladov sa 
tieto príjmy používajú na jeden alebo 
viacero z týchto účelov:
a) dodatočné financovanie v rámci 
programu LIFE vo výške aspoň 60 % 
príjmov; to umožní pokryť projekty 
v oblasti nakladania s výrobkami na konci 
životnosti, odbornej prípravy, dohľadu 
nad trhom alebo uľahčovania preberania 
alternatívnych technológií, a to najmä vo 
vysokých prevádzkových teplotách;
b) uľahčenie a uplatňovanie 
medzinárodnej dohody o fluórovaných 
uhľovodíkoch;
4. Komisia predloží správu o používaní 
príjmov [1. januára 2017]. Súhrnná 
správa sa sprístupní verejnosti 
v elektronickej forme, aby bolo možné ju 
aktívne a systematicky šíriť v súlade 
s nariadením (ES) č. 1367/2006.
5. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov určí spôsoby výberu a rozdeľovania
príjmov podľa odseku 3 a formát 
oznámenia uvedeného v odseku 4. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 21.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. októbra 2014 
prostredníctvom vykonávacích rozhodnutí
určí pre každého výrobcu alebo dovozcu, 
ktorý nahlasoval údaje podľa článku 6 
nariadenia (ES) č. 842/2006, referenčnú 
hodnotu založenú na ročnom priemernom 
množstve fluórovaných uhľovodíkov, 
ktorých výrobu alebo dovoz v období 2008 
až 2011 daný výrobca alebo dovozca 
nahlásil. Na účely určenia referenčnej 
hodnoty sa nezohľadnia množstvá 
nahlásené ako presahujúce kvótu. 
Referenčné hodnoty sa vypočítajú podľa 
prílohy V k tomuto nariadeniu.

1. Komisia do 31. októbra 2014 
prostredníctvom vykonávacích rozhodnutí
určí pre každého výrobcu alebo dovozcu, 
ktorý nahlasoval údaje podľa článku 6 
nariadenia (ES) č. 842/2006, referenčnú 
hodnotu založenú na ročnom priemernom 
množstve fluórovaných uhľovodíkov, 
ktorých uvedenie na trh EÚ v období 2008 
až 2011 daný výrobca alebo dovozca 
nahlásil. Na účely určenia referenčnej 
hodnoty sa nezohľadnia množstvá 
nahlásené ako presahujúce kvótu. 
Referenčné hodnoty sa vypočítajú podľa 
prílohy V k tomuto nariadeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Výroba a dovoz neurčujú množstvo uvádzané na trh, keďže ignorujú vývoz.

Pozmeňujúci návrh 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výrobcovia a dovozcovia, ktorí za 
referenčné obdobie uvedené v odseku 1 
nenahlasovali výrobu alebo dovoz podľa 
článku 6 nariadenia (ES) č. 842/2006, 
môžu ohlásiť svoj úmysel vyrábať alebo 
dovážať fluórované uhľovodíky 

2. Výrobcovia a dovozcovia, ktorí za 
referenčné obdobie uvedené v odseku 1 
nenahlasovali výrobu alebo dovoz podľa 
článku 6 nariadenia (ES) č. 842/2006, ako 
aj dovozcovia zariadení obsahujúcich 
fluórované uhľovodíky, ohlásia, či majú 
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v nasledujúcom roku. alebo nemajú v úmysle vyrábať alebo 
dovážať fluórované uhľovodíky 
v nasledujúcom roku.

Or. it

Odôvodnenie

Na ochranu konkurencieschopnosti spoločností so sídlom v Európe je zásadne dôležité, aby 
dovozcovia zariadení obsahujúcich fluórované uhľovodíky boli zaradení do postupného 
ukončovania a mechanizmu prideľovania kvót. 

Pozmeňujúci návrh 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vývozcovia zariadení obsahujúcich 
fluórované uhľovodíky ohlásia, či 
plánujú požiadať o pridelenie kvóty na 
základe množstva vyvezeného 
v predchádzajúcom roku.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 280
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia prideľuje každému výrobcovi 
a dovozcovi kvóty na uvádzanie 
fluórovaných uhľovodíkov na trh na každý 
rok počnúc rokom 2015 na základe 
mechanizmu prideľovania podľa 
prílohy VI.

5. Komisia prideľuje každému výrobcovi 
a dovozcovi kvóty na uvádzanie 
fluórovaných uhľovodíkov na trh na každý 
rok počnúc rokom 2015 na základe 
mechanizmu prideľovania podľa 
prílohy VI. Výrobcovia a dovozcovia platia 
od 1. januára 2018 každoročne za 
akúkoľvek časť použitých alebo 
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prenesených kvót poplatok za pridelenie 
kvót vo výške 30 EUR za fluórované 
uhľovodíky zodpovedajúce tone CO2. 
Vybrané prostriedky sa použijú na 
podporu vykonávania tohto nariadenia 
a na riešenie regionálnych rozdielov 
s osobitným dôrazom na krajiny 
s vysokými teplotami, a to vo vzťahu 
k rozsahu používania fluórovaných 
plynov na obyvateľa, nákladom na 
náhradné technológie v dôsledku 
klimatických podmienok, vytvoreniu 
stimulov v záujme riadneho 
zhodnocovania fluórovaných 
skleníkových plynov a dohľadu nad 
trhom v záujme boja proti nelegálnemu 
obchodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia prideľuje každému výrobcovi 
a dovozcovi kvóty na uvádzanie 
fluórovaných uhľovodíkov na trh na každý 
rok počnúc rokom 2015 na základe 
mechanizmu prideľovania podľa 
prílohy VI.

5. Komisia prideľuje každému výrobcovi 
a dovozcovi a každému dovozcovi 
zariadení obsahujúcich fluórované 
uhľovodíky kvóty na uvádzanie 
fluórovaných uhľovodíkov na trh na každý 
rok počnúc rokom 2015 na základe 
mechanizmu prideľovania podľa 
prílohy VI. 

Or. it

Odôvodnenie

Na ochranu konkurencieschopnosti spoločností so sídlom v Európe je zásadne dôležité, aby 
dovozcovia zariadení obsahujúcich fluórované uhľovodíky boli zaradení do postupného 
ukončovania a mechanizmu prideľovania kvót.
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Pozmeňujúci návrh 282
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Do 31. augusta Komisia predloží 
návrh podrobného mechanizmu výberu 
a rozdeľovania príjmov podľa odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Tento článok sa neuplatňuje na 
fluórované uhľovodíky uvádzané na trh 
EÚ pre tieto odvetvia používania:
- aplikácie v zdravotníctve (predovšetkým 
vrátane aplikácií v odvetví lekárstva 
a lekárenstva);
- aplikácie vo vzdušnom priestore 
(predovšetkým vrátane systémov likvidácie 
požiaru a hasiacich prístrojov v 
lietadlách);
- aplikácie v oblasti výroby a prenosu 
elektrickej energie;
- kryogenické aplikácie;
- výroba priemyselných plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Matthias Groote



AM\931885SK.doc 61/79 PE508.081v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto elektronickom registri sú na 
základe žiadosti registrovaní:

V tomto elektronickom registri sú 
registrovaní:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto elektronickom registri sú na 
základe žiadosti registrovaní:

Elektronický register obsahuje tieto 
informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) dovozcovia výrobkov alebo zariadení 
obsahujúcich fluórované uhľovodíky, 
ktorí ohlásili, že sa rozhodli pre 
mechanizmus prideľovania kvóty, 
a predložili vyhlásenie v zmysle článku 14 
ods. 2;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) vývozcovia výrobkov alebo zariadení 
obsahujúcich fluórované uhľovodíky, 
ktorí ohlásili, že sa rozhodli pre 
mechanizmus prideľovania kvóty, 
a predložili vyhlásenie v zmysle článku 14 
ods. 2;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektronický register sa sprístupňuje 
verejnosti v elektronickej forme, v súlade 
s nariadením (ES) č. 1367/2006.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každému vývozcovi výrobkov 
obsahujúcich fluórované skleníkové plyny 
uvedenému v registri podľa článku 15 
ods. 1 možno prideliť kredity za množstvá 
vyvezené z Únie počas predchádzajúceho 
roka z kvóty pridelenej inému podniku 
pôsobiacemu v Únii, ak je tiež 
registrovaný.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia monitoruje prevody uskutočnené 
podľa odseku 1a, zverejňuje výročnú 
správu o fungovaní systému prevodov 
a predkladá ju Parlamentu a Rade.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý výrobca, dovozca a vývozca, 
ktorý v predchádzajúcom kalendárnom 
roku vyrobil, doviezol alebo vyviezol viac 
ako jednu metrickú tonu alebo 1 000 ton 
ekvivalentu CO2 fluórovaných skleníkových 
plynov a plynov uvedených v prílohe II, do 
31. marca 2014 a potom každý rok nahlási 
Komisii údaje uvedené v prílohe VII pre 
každú z týchto látok za daný kalendárny 
rok.

1. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom 
kalendárnom roku vyrobil, doviezol alebo 
vyviezol fluórované skleníkové plyny 
zodpovedajúce viac ako 1 000 tonám CO2, 
do 31. marca 2014 a potom každý rok 
nahlási Komisii údaje uvedené 
v prílohe VII pre každú z týchto látok za 
daný kalendárny rok.

Or. it

Odôvodnenie

Na to aby sa zabezpečilo správne fungovanie mechanizmu postupného ukončovania 
a v záujme monitorovania jeho potenciálneho vplyvu na podniky so sídlom v EÚ by sa malo 
rozlišovať medzi výrobkami a zariadeniami vyrobenými v EÚ, dovezenými a vyvezenými.
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Pozmeňujúci návrh 292
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý výrobca, dovozca a vývozca, 
ktorý v predchádzajúcom kalendárnom 
roku vyrobil, doviezol alebo vyviezol viac 
ako jednu metrickú tonu alebo 1 000 ton 
ekvivalentu CO2 fluórovaných 
skleníkových plynov a plynov uvedených 
v prílohe II, do 31. marca 2014 a potom 
každý rok nahlási Komisii údaje uvedené 
v prílohe VII pre každú z týchto látok za 
daný kalendárny rok.

1. Každý výrobca, dovozca a vývozca, 
ktorý v predchádzajúcom kalendárnom 
roku vyrobil, doviezol alebo vyviezol 
fluórované skleníkové plyny a plyny 
uvedené v prílohe II, do 31. marca 2014 
a potom každý rok nahlási Komisii údaje 
uvedené v prílohe VII pre každú z týchto 
látok za daný kalendárny rok.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah podávania správ by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal všetkých výrobcov, dovozcov a 
vývozcov.

Pozmeňujúci návrh 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý výrobca, dovozca a vývozca, 
ktorý v predchádzajúcom kalendárnom 
roku vyrobil, doviezol alebo vyviezol viac 
ako jednu metrickú tonu alebo 1 000 ton 
ekvivalentu CO2 fluórovaných 
skleníkových plynov a plynov uvedených 
v prílohe II, do 31. marca 2014 a potom 
každý rok nahlási Komisii údaje uvedené 
v prílohe VII pre každú z týchto látok za 
daný kalendárny rok.

1. Každý výrobca, dovozca a vývozca, 
ktorý v predchádzajúcom kalendárnom 
roku vyrobil, doviezol alebo vyviezol 
fluórované skleníkové plyny a plyny 
uvedené v prílohe II zodpovedajúce viac 
ako 10 tonám CO2, do 31. marca 2014 
a potom každý rok nahlási Komisii údaje 
uvedené v prílohe VII pre každú z týchto 
látok za daný kalendárny rok.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Sabine Wils

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom 
kalendárnom roku zničil viac ako jednu 
metrickú tonu alebo 1 000 ton ekvivalentu 
CO2 fluórovaných skleníkových plynov 
a plynov uvedených v prílohe II, do 
31. marca 2014 a potom každý rok nahlási 
Komisii údaje uvedené v prílohe VII pre 
každú z týchto látok za daný kalendárny 
rok.

2. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom 
kalendárnom roku zničil fluórované 
skleníkové plyny a plyny uvedené 
v prílohe II, do 31. marca 2014 a potom 
každý rok nahlási Komisii údaje uvedené 
v prílohe VII pre každú z týchto látok za 
daný kalendárny rok.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah podávania správ by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal všetkých výrobcov, dovozcov a 
vývozcov.

Pozmeňujúci návrh 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom 
kalendárnom roku uviedol na trh viac ako 
10 000 ton ekvivalentu CO2 fluórovaných 
skleníkových plynov obsiahnutých vo 
výrobkoch alebo zariadeniach, do 
31. marca 2014 a potom každý rok nahlási 
Komisii údaje uvedené v prílohe VII pre 
každú z týchto látok za daný kalendárny 
rok.

3. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom 
kalendárnom roku vyrobil, doviezol alebo 
vyviezol fluórované skleníkové plyny 
zodpovedajúce viac ako 1 000 tonám CO2
obsiahnuté vo výrobkoch alebo 
zariadeniach, do 31. marca 2014 a potom 
každý rok nahlási Komisii údaje uvedené 
v prílohe VII pre každú z týchto látok za 
daný kalendárny rok.
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Or. it

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo správne fungovanie mechanizmu postupného ukončovania a v záujme 
monitorovania jeho potenciálneho vplyvu na podniky so sídlom v EÚ by sa malo rozlišovať 
medzi výrobkami a zariadeniami vyrobenými v EÚ, dovezenými a vyvezenými. Systém 
podávania správ založený na množstvách uvedených na trh nezabezpečí dostatočné 
podrobnosti.

Pozmeňujúci návrh 296
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Zhromažďovanie údajov o emisiách

1. Členské štáty zhromažďujú údaje 
o emisiách fluórovaných skleníkových 
plynov.
Na tento účel zriadia podľa potreby jeden 
z týchto systémov:
a) systém, v rámci ktorého sa na 
vnútroštátnej úrovni vedie databáza na 
zhromažďovanie údajov 
zaznamenávaných v súlade s článkom 5 
ods. 1;
b) systém, v rámci ktorého sa vykonávajú 
prieskumy o emisiách z reprezentatívnej 
vzorky prevádzkovateľov, ktorých sa 
týkajú ustanovenia článku 5 ods. 1, 
a z týchto prieskumov sa extrapolujú 
výsledky. 
2. Údaje zhromaždené v súlade s odsekom 
1 sa na základe žiadosti sprístupnia 
Komisii. Komisia môže tieto údaje 
postúpiť ostatným členským štátom.
3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia požiadaviek týkajúcich 
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sa systémov zhromažďovania údajov 
uvedených v odseku 1 druhom pododseku 
tohto článku a na účely stanovenia, či sa 
pre určité odvetvia systém zriadi podľa 
bodu a) alebo s bodu b) odseku 1 druhého 
pododseku tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Zhromažďovanie údajov o emisiách

1. Členské štáty zhromažďujú údaje 
o emisiách fluórovaných skleníkových 
plynov.
Na tento účel zriadia podľa potreby jeden 
z týchto systémov:
a) systém, v rámci ktorého sa na 
vnútroštátnej úrovni vedie databáza na 
zhromažďovanie údajov 
zaznamenávaných v súlade s článkom 5 
ods. 1;
b) systém, v rámci ktorého sa vykonávajú 
prieskumy o emisiách z reprezentatívnej 
vzorky prevádzkovateľov, ktorých sa 
týkajú ustanovenia článku 5 ods. 1, 
a z týchto prieskumov sa extrapolujú 
výsledky. 
2. Údaje zhromaždené v súlade s odsekom 
1 sa na základe žiadosti sprístupnia 
Komisii. Komisia môže tieto údaje 
postúpiť ostatným členským štátom.
3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia požiadaviek týkajúcich 
sa systémov zhromažďovania údajov 
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uvedených v odseku 1 druhom pododseku 
tohto článku a na účely stanovenia, či sa 
pre určité odvetvia systém zriadi podľa 
bodu a) alebo s bodu b) odseku 1 druhého 
pododseku tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto článkom sa zavádza súbežný systém podávania správ, ktorý by vytvoril zbytočnú 
administratívnu záťaž. Bol by potrebný nadväzujúci pozmeňujúci návrh k článku 19 ods. 3 na 
vypustenie odkazu na článok 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 298
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Zhromažďovanie údajov o emisiách

1. Členské štáty zhromažďujú údaje 
o emisiách fluórovaných skleníkových 
plynov.
Na tento účel zriadia podľa potreby jeden 
z týchto systémov:
a) systém, v rámci ktorého sa na 
vnútroštátnej úrovni vedie databáza na 
zhromažďovanie údajov 
zaznamenávaných v súlade s článkom 5 
ods. 1;
b) systém, v rámci ktorého sa vykonávajú 
prieskumy o emisiách z reprezentatívnej 
vzorky prevádzkovateľov, ktorých sa 
týkajú ustanovenia článku 5 ods. 1, 
a z týchto prieskumov sa extrapolujú 
výsledky. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 299
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Zhromažďovanie údajov o emisiách

Európska agentúra pre životné prostredie 
zhromažďuje údaje na účely merania 
množstva fluórovaných skleníkových 
plynov v atmosfére a tieto údaje 
zverejňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Údaje zhromaždené v súlade s odsekom 
1 sa na základe žiadosti sprístupnia 
Komisii. Komisia môže tieto údaje 
postúpiť ostatným členským štátom.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 

vypúšťa sa
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účely stanovenia požiadaviek týkajúcich 
sa systémov zhromažďovania údajov 
uvedených v odseku 1 druhom pododseku 
tohto článku a na účely stanovenia, či sa 
pre určité odvetvia systém zriadi podľa
bodu a) alebo s bodu b) odseku 1 druhého 
pododseku tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Zhromažďovanie údajov o emisiách

Členské štáty by mali vytvoriť systém 
alebo používať existujúci systém, ak je 
k dispozícii, ktorý by umožnil 
monitorovanie používania a skutočných 
emisií fluórovaných plynov v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Takýto systém môže zahŕňať 
zhromažďovanie a analýzu údajov 
zaznamenaných prevádzkovateľmi 
zariadení podľa článku 5 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr 31. decembra 2020
zverejní správu o dostupnosti fluórovaných 

Komisia najneskôr šesť rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
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uhľovodíkov na trhu Únie, najmä na 
lekárske účely.

zverejní správu o jeho uplatňovaní a 
o dostupnosti fluórovaných uhľovodíkov 
na trhu Únie pre rôzne dotknuté odvetvia. 
Správa sa týka prvých piatich rokov 
uplatňovania nariadenia a zahŕňa výpočet 
množstva fluórovaných uhľovodíkov 
podľa prílohy V na obdobie 2021 – 2030.

Or. fr

Odôvodnenie

Každých päť rokov by sa mala uskutočniť komplexná revízia, aby sa zabezpečilo, že sa 
nariadenie vykonáva čo najúčinnejšie, a aby sa vykonali akékoľvek potrebné zmeny.

Pozmeňujúci návrh 304
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr 31. decembra 2020 
zverejní správu o dostupnosti fluórovaných 
uhľovodíkov na trhu Únie, najmä na 
lekárske účely.

Komisia najneskôr 31. decembra 2020 
zverejní správu o dostupnosti fluórovaných 
uhľovodíkov na trhu Únie, najmä na 
lekárske účely, a o uskutočniteľnosti 
plánu postupného ukončenia používania 
pien obsahujúcich fluórované skleníkové 
plyny. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia monitoruje uplatňovanie 
a účinky tohto nariadenia na základe 
informácií o uvedení na trh nahlásených 

3. Komisia monitoruje uplatňovanie 
a účinky tohto nariadenia na základe 
informácií o uvedení na trh nahlásených 
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v súlade s článkom 17 a informácií 
o emisiách fluórovaných skleníkových 
plynov sprístupnených v súlade 
s článkom 18 ods. 2.

v súlade s článkom 17.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nadväzuje na môj pozmeňujúci návrh na vypustenie článku 18 a je to teda nadväzujúci 
pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh 306
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 31. decembra 2024 zverejní 
komplexnú správu o účinkoch tohto 
nariadenia vrátane prognózy 
pretrvávajúceho dopytu po fluórovaných 
uhľovodíkoch po roku 2030.

Najneskôr 11 rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia zverejní úplnú 
a komplexnú správu o účinkoch tohto 
nariadenia počas prvých 10 rokov jeho 
uplatňovania vrátane prognózy 
pretrvávajúceho dopytu po fluórovaných 
uhľovodíkoch po roku 2030.

Or. fr

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa správy o uplatňovaní nariadenia 
vypracúvali každých päť rokov.

Pozmeňujúci návrh 307
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 31. decembra 2024 zverejní 
komplexnú správu o účinkoch tohto 

Najneskôr 31. decembra 2022 zverejní 
komplexnú správu o účinkoch tohto 
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nariadenia vrátane prognózy 
pretrvávajúceho dopytu po fluórovaných 
uhľovodíkoch po roku 2030.

nariadenia vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prognózy pretrvávajúceho dopytu po 
fluórovaných uhľovodíkoch v rokoch 
2024, 2027, 2030 a po roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) posúdenie potenciálneho postupného 
ukončovania používania fluórovaných 
uhľovodíkov do roku 2030 alebo skoro po 
ňom, vrátane výnimiek a iných opatrení 
potrebných na podporu takéhoto návrhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prehľad európskych a medzinárodných 
noriem, vnútroštátnych právnych 
predpisov v oblasti bezpečnosti 
a stavebných kódexov v členských štátoch, 
ktoré bránia prechodu na horľavé 
chladivá ako uhľovodíky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) revíziu dostupnosti technicky možných 
a nákladovo efektívnych alternatív 
výrobkov a zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny v prípade 
výrobkov a zariadení neuvedených 
v prílohe III, a to so zreteľom na 
energetickú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 31. decembra 2020 Komisia zverejní 
správu o dostupnosti fluórovaných 
uhľovodíkov na trhu Únie a je 
splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 20, ktorými zmení 
maximálne množstvá uvedené 
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v prílohe V vo svetle vývoja na trhu 
s fluórovanými uhľovodíkmi a s nimi 
spojenými emisiami.

Or. en

Odôvodnenie

Takto by vola revízia a zmena maximálnych množstiev fluórovaných uhľovodíkov uvádzaných 
na trh súčasťou revízie a nie delegovaného aktu podľa článku 13.

Pozmeňujúci návrh 313
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 31. decembra 2020 zverejní 
správu posudzujúcu administratívne 
a hospodárske náklady podnikov spojené 
s týmto nariadením, vrátane návrhov na 
zníženie týchto nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 3 ods. 4, článku 7 ods. 2, 
článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 10 
ods. 7, článku 13 ods. 5, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje 
na neurčité obdobie od [dd/mm/rrrr] 
[vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 3 ods. 4, článku 7 ods. 2, 
článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 10 
ods. 7, článku 13 ods. 4, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od [dd/mm/rrrr] 
[vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia predloží správu 
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týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Or. fr

Odôvodnenie

O delegovaných aktoch sa hovorí v článku 13 ods. 4, nie 5. Okrem toho je vhodné, aby bolo 
delegovanie právomocí časovo obmedzené, a aby o ich delegovaní existovala správa.

Pozmeňujúci návrh 315
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedenú v článku 3 ods. 4, článku 7 ods. 2, 
článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 10 
ods. 7, článku 13 ods. 5, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej.. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedenú v článku 3 ods. 4, článku 7 ods. 2, 
článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 10 
ods. 7, článku 13 ods. 4, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej.. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. fr
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Odôvodnenie

O delegovaných aktoch sa hovorí v článku 13 ods. 4, nie 5.

Pozmeňujúci návrh 316
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 7, 
článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 7, 
článku 13 ods. 5, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 7, 
článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 7, 
článku 13 ods. 4, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. fr

Odôvodnenie

O delegovaných aktoch sa hovorí v článku 13 ods. 4, nie 5.

Pozmeňujúci návrh 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenia Komisie (ES) č. 1497/2007, č. 
1516/2007, č. 303/2008, č. 304/2008, č. 
305/2008, č. 306/2008, č. 307/2008 a č. 
3084/2008 sú však naďalej platné 
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a účinné, dokým ich nezrušia [delegované 
alebo] vykonávacie akty Komisie prijaté 
podľa tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zachovanie súčasných vykonávacích nariadení Komisie týkajúcich sa 
odbornej prípravy a vydávania osvedčení, dokým ich neskôr Komisia nezruší.

Pozmeňujúci návrh 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú 
za odkazy na toto nariadenie a znejú 
v súlade s tabuľkou zhody uvedenou 
v prílohe IX.

Odkazy na zrušené 
nariadenie (ES) č. 842/2006 sa považujú 
za odkazy na toto nariadenie a znejú 
v súlade s tabuľkou zhody uvedenou 
v prílohe VIII.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zachovanie súčasných vykonávacích nariadení Komisie týkajúcich sa 
odbornej prípravy a vydávania osvedčení, dokým ich neskôr Komisia nezruší.

Pozmeňujúci návrh 319
Giancarlo Scottà

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2014. Uplatňuje sa od [...]1.
__________________
1 Vložte prosím dátum: 1. január roku
nasledujúceho po roku, v ktorom toto 
nariadenie nadobudlo účinnosť.
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Or. it


