
PR\928287HU.doc PE506.101v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2012/0305(COD)

1.3.2013

***I
JELENTÉSTERVEZET
a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Bas Eickhout



PE506.101v01-00 2/40 PR\928287HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0643),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0370/2012),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,
– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés megállapította, hogy a 
jelenlegi tározási intézkedések – teljes körű 

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés megállapította, hogy a 
jelenlegi tározási intézkedések – teljes körű 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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alkalmazásuk esetén – csökkenthetik a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ezeket az intézkedéseket 
ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk 
során gyűjtött tapasztalatok alapján 
pontosítani kell. Bizonyos intézkedések 
hatályát egyéb olyan készülékekre is ki kell 
terjeszteni, amelyek jelentős mennyiségű 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
használnak; ilyenek például a 
hűtőkamionok és -pótkocsik. Az ilyen 
gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre is ki kell 
terjeszteni.

alkalmazásuk esetén – csökkenthetik a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ezeket az intézkedéseket 
ezért meg kell tartani, és a végrehajtásuk 
során gyűjtött tapasztalatok alapján 
pontosítani kell, és ki kell egészíteni a 
visszanyerési rendszerek rendszerekkel 
kapcsolatos követelményekkel. Bizonyos 
intézkedések hatályát egyéb olyan 
készülékekre is ki kell terjeszteni, amelyek 
jelentős mennyiségű fluortartalmú 
üvegházhatású gázt használnak; ilyenek 
például a hűtőkamionok és -pótkocsik. Az 
ilyen gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre is ki kell 
terjeszteni.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések forgalomba hozatalára, 
amennyiben rendelkezésre állnak ezen 
anyagok megfelelő alternatívái. A jövőbeli 
műszaki fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
állnak rendelkezésre a globális 

(8) További tilalmakat kell bevezetni a 
bizonyos fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal üzemelő, új hűtő-, 
légkondicionáló vagy tűzvédelmi 
berendezések, habok és aeroszolok
forgalomba hozatalára, amennyiben 
rendelkezésre állnak ezen anyagok 
megfelelő alternatívái. A jövőbeli műszaki 
fejlesztésekre és a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok költséghatékony 
alternatíváinak rendelkezésre állására 
figyelemmel a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy más termékeket és 
berendezéseket is e tilalmak alá vonjon, 
illetve hogy mentesítse alóluk – akár 
átmenetileg – termékek vagy berendezések 
azon egyes kategóriáit, amelyek esetében 
technikai vagy gazdasági okokból nem 
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felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem 
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

állnak rendelkezésre a globális 
felmelegedési potenciál meghatározott 
határértéke alá eső alternatív anyagok, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor az 
alternatív anyagok a piaci igényeket ki nem
elégítő módon állnak rendelkezésre vagy 
ha az adott alternatíva az alkalmazandó 
biztonsági előírások miatt nem 
alkalmazható.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerű 
bevezetni, ha azok hatására mérséklődik a 
teljes üvegházhatású – különösen a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szivárgásából és a termékek vagy 
berendezések energiafelhasználásából 
származó szén-dioxid-kibocsátásból fakadó 
– gázkibocsátás. Ezért helyénvaló 
engedélyezni a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezéseket, ha azok teljes 
üvegházhatású gázkibocsátása 
alacsonyabb, mint a velük egyenértékű 
azon berendezések kibocsátása, amelyek 
nem tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat és legnagyobb 
megengedett energiafelhasználásuk 
tekintetében megfelelnek a 
(környezetbarát tervezésről szóló) 
2009/125/EK irányelv keretében 
elfogadott vonatkozó végrehajtási 
intézkedéseknek.

(9) Ilyen tilalmakat csak akkor célszerű 
bevezetni, ha azok hatására mérséklődik a 
teljes üvegházhatású – különösen a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szivárgásából és a termékek vagy 
berendezések energiafelhasználásából 
származó szén-dioxid-kibocsátásból fakadó 
– gázkibocsátás.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalának fokozatos 
visszaszorítása bizonyult a 
leghatékonyabb, költségtakarékos 
megoldásnak ezen anyagok kibocsátásának 
hosszú távú csökkentésére. 

(11) A 2037/2000/EK rendelet és az 
ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 
2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

szerinti, az ózonréteget lebontó anyagokra 
vonatkozó szabályozási megközelítést kell 
alkalmazni a fluorozott szénhidrogének 
szabályozására is. A fluorozott 
szénhidrogéneken alapuló berendezések 
forgalomba hozatalának tilalma, a 
tározási intézkedések és a visszanyerési 
követelmények mellett a fluorozott 
szénhidrogének forgalomba hozatalának 
fokozatos visszaszorítása bizonyult a 
leghatékonyabb, költségtakarékos 
megoldásnak ezen anyagok kibocsátásának 
hosszú távú csökkentésére. 

________________
1 HL L 286., 2009.10.31. 1. o.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalának fokozatos 
csökkentése érdekében a Bizottságnak 
forgalombahozatali kvótákat kell 
kiosztania az egyes gyártóknak és 
importőröknek, hogy azok ne lépjék túl a 
fluorozott szénhidrogének Unión belüli 
forgalomba hozatalára vonatkozó, teljes 
mennyiségi korlátot.

(12) A fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalának fokozatos 
csökkentése érdekében a Bizottságnak 
forgalomba hozatali kvótákat kell 
kiosztania az egyes gyártóknak és 
importőröknek, hogy azok ne lépjék túl a 
fluorozott szénhidrogének Unión belüli 
forgalomba hozatalára vonatkozó, teljes 
mennyiségi korlátot. 2018. január 1-jétől 
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kezdve a kvóták igénybevétele a Bizottság 
által beszedett és a rendelet Unión belüli 
végrehajtása során felmerülő regionális 
különbségek rendezése érdekében újból 
elosztott díj ellenében lehetséges.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Egyes fluortartalmú üvegházhatású 
gázok előállítása azt eredményezheti, hogy 
a gyártási folyamat során más 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
melléktermékként történő, jelentős 
mértékű kibocsátására kerül sor. Az ilyen 
melléktermék-kibocsátásokat a 
fluortartalmú üvegházhatást okozó gázok 
forgalomba hozatalának feltételeként ki 
kell küszöbölni annak biztosítása 
érdekében, hogy rendeződjön az éghajlat 
teljes életciklusuk alatti befolyásolásának 
kérdése. 

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) „technikai aeroszol”: a 
karbantartás, javítás, tisztítás, tesztelés, 
rovarirtás, gyártás, üzembe helyezés és 
más olyan alkalmazások során 
alkalmazott aeroszoladagoló, amelyek 
esetében nem éghető formuláció 
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használata szükséges.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezések üzemeltetőinek 
óvintézkedéseket kell tenniük a véletlen 
kibocsátás (a továbbiakban: szivárgás) 
megelőzése érdekében.

(2) A fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó berendezések üzemeltetőinek 
óvintézkedéseket kell tenniük a véletlen 
kibocsátás (a továbbiakban: szivárgás) 
megelőzése érdekében. A szivárgások 
megelőzésére szolgáló óvintézkedések 
tételére vonatkozó kötelezettség sérelme 
nélkül az üzemeltetőknek biztosítaniuk 
kell, hogy a szivárgási veszteség mértéke 
ne haladja meg a maximumot.

Or. en

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – a legjobb gyakorlatok és a 
tagállamokban mindegyik féle 
berendezésre vonatkozóan meglévő 
tapasztalatok alapján – a 20. cikkel 
összhangban a (2) bekezdésben említett 
minimális óvintézkedéseket és a szivárgási 
veszteség maximális mértékét 
meghatározó felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el. E szabályokat 
[2015. január 1-jéig] kell elfogadni. 

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) helyhez kötött hűtőberendezések; a) helyhez kötött és mobil 
hűtőberendezések;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) helyhez kötött légkondicionáló 
berendezések;

b) helyhez kötött és mobil légkondicionáló 
berendezések;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hűtőkamionok és hűtőpótkocsik. e) hűtőkamionok, hűtőpótkocsik és 
hűtőberendezéssel felszerelt 
kisteherautók.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hozzáadott fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyisége és a 
hozzáadás oka;

b) a hozzáadott fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyisége és a 
hozzáadás oka; a hűtőberendezéseknek a 
11. cikk (3) bekezdése harmadik 
albekezdése szerinti szervizelése vagy 
karbantartása esetében tartalmazza azt is, 
hogy az anyagot újrahasznosították vagy 
visszanyerték-e, továbbá az 
újrahasznosítást vagy visszanyerést 
elvégző vállalkozás nevét és címét;

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett nyilvántartás nincs regisztrálva az 
illetékes tagállami hatóságok által 
létrehozott adatbázisban, akkor az 
(1) bekezdésben említett üzemeltetőknek 
legalább a berendezés használaton kívül 
helyezését követő két évig meg kell 
őrizniük a nyilvántartást.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartást az illetékes tagállami 
hatóságok által létrehozott adatbázisban 
kell regisztrálni. A Bizottság operatív 
iránymutatást és technikai segítséget nyújt 
a tagállamoknak az adatbázis 
létrehozásához és fenntartásához. A 
tagállamok a környezeti információkhoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek1 megfelelően 
biztosítják, hogy a nyilvánosság 
hozzáférjen az adatbázisban lévő 
vonatkozó információkhoz. 
_____________
1 HL L 41., 2003.2.14. 26. o.

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartás nincs regisztrálva az 
illetékes tagállami hatóságok által 
létrehozott adatbázisban, akkor az 
üzemeltetők számára az (1) bekezdés 
e) pontjában említett tevékenységeket 
végző személyeknek vagy 
vállalkozásoknak legalább öt évig meg 
kell őrizniük a nyilvántartás másolatait. 

törölve

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartást kérelemre az illetékes 
hatóság vagy a Bizottság rendelkezésére 
kell bocsátani.

törölve

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusban 
meghatározhatja az (1) bekezdésben 
említett nyilvántartás formátumát, valamint 
létrehozása és vezetése módját. Ezt a 

(3) A Bizottság végrehajtási aktusban 
határozza meg az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartás formátumát, valamint 
létrehozása és vezetése módját. Ezt a 
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végrehajtási aktust a 21. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

végrehajtási aktust a 21. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 9. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a gyártóknak és importőröknek 
tilos az I. és II. mellékletben felsorolt 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
forgalomba hozatala, kivéve ha a gyártási 
folyamat – így például a takarmányaik és 
reakcióközegeik gyártási folyamata –
során esetlegesen melléktermékként 
keletkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat megsemmisítik.

Or. en

Indokolás

A HFC gyártása gyakran történik olyan harmadik országokban, ahol nincs korlátozás a 
melléktermék-kibocsátásokra (például a HFC-23 kibocsátására) vonatkozóan. A Bizottság 
javaslata ezért akaratlanul is növelheti az F-gázok globális kibocsátását, hacsak nem 
vonatkozik tilalom az olyan F-gázok forgalomba hozatalára, amelyeknek a gyártás során 
keletkező melléktermék-kibocsátásait nem semmisítik meg. 

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok 2016. január 1-jéig 
kötelező visszanyerési rendszereket 
hoznak létre az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló, 2012. 
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július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv hatályán kívül eső 
termékekben lévő, fluortartalmú 
üvegházhatású gázokra vonatkozóan. E
visszanyerési rendszereknek meg kell 
követelniük, hogy a forgalomba hozott 
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
pénzügyi letétet visszatérítsék a 
jóváhagyott létesítménybe 
megsemmisítésre szállított fluortartalmú 
üvegházhatást okozó gáz mennyiségére 
vonatkozóan, kivéve ha már kialakítottak 
a hatékonyságukban ezzel összemérhető 
visszanyerési rendszereket. 
_______________
1 HL L 197., 2012.7.24., 38. o.

Or. en

Indokolás

A gyártói felelősség előmozdítása érdekében valamennyi tagállamban visszanyerési 
rendszereket kell létrehozni az F-gázok újrahasznosításának, visszanyerésének vagy 
megsemmisítésének biztosítása érdekében.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok a gyártói felelősséggel 
kapcsolatos konkrét intézkedéseket 
fogadnak el a hab formájában tárolt 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszanyerésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A gyártói felelősség előmozdítása érdekében valamennyi tagállamban visszanyerési 
rendszereket kell létrehozni az F-gázok újrahasznosításának, visszanyerésének vagy 
megsemmisítésének biztosítása érdekében.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben szereplő 
berendezéslista módosításáról olyan egyéb 
berendezéstípusok felvétele érdekében, 
amelyek jelentősége a kereskedelmi vagy a 
műszaki fejlődés miatt növekszik.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben szereplő 
berendezéslista módosításáról olyan egyéb 
berendezéstípusok felvétele érdekében, 
amelyek jelentősége a kereskedelmi vagy a 
műszaki fejlődés miatt növekszik, továbbá 
hogy részletes szabályokat fogadjon el az 
(1a) bekezdésben említett visszanyerési 
rendszerekkel kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A gyártói felelősség előmozdítása érdekében valamennyi tagállamban visszanyerési 
rendszereket kell létrehozni az F-gázok újrahasznosításának, visszanyerésének vagy 
megsemmisítésének biztosítása érdekében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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fluorozott szénhidrogéneket.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés joghézagot eredményezhet, és alááshatja azt a piaci bizonyosságot, amelyet 
máskülönben a tilalmak biztosíthatnának. Nagy különbségek vannak a HFC-ken alapuló 
berendezések energiahatékonysága és a természetes hűtőközegekre támaszkodó 
berendezéseké között. Az F-gázzal kapcsolatos szabályozás ezért potenciálisan aláásható 
azzal, hogy specifikus berendezést választanának a nem HFC és a HFC berendezések 
energiahatékonyságának összehasonlítására.  

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 c) 2017. január 1-jétől a termékben vagy 
berendezésben lévő üvegházhatású gázok 
tömegben és CO2-egyenértékben kifejezett 
mennyisége.

c) 2017. január 1-jétől a termékben vagy 
berendezésben lévő üvegházhatású gázok 
tömegben és CO2-egyenértékben, valamint 
a globális felmelegedési potenciálban 
(GWP) kifejezett mennyisége.

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 11. cikk (3) bekezdésének 
harmadik albekezdése értelmében 
hűtőberendezések szervizelésére vagy 
karbantartására használt, 2150-es vagy 
annál nagyobb GWP-vel rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
tárolására szolgáló tartályokat az anyag 
újrahasznosított vagy visszanyert jellegét, 
továbbá az újrahasznosítást vagy 
visszanyerést elvégző vállalkozás nevét és 
címét feltüntető címkézéssel kell ellátni. 

Or. en
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020. január 1-jétől tilos az SF6
középfeszültségű másodlagos 
kapcsolóberendezésekben történő 
alkalmazása.

Or. en

Indokolás

Az SF6 is a szén-dioxidnál 22 800-szor nagyobb felmelegedési potenciállal rendelkező 
üvegházhatású gáz, légköri élettartama pedig több mint 3 000 év. Európában jelenleg közel 3 
millió SF6-ot tartalmazó középfeszültségű létesítmény üzemel. A piacon a középfeszültségű (a 
felületen alacsony feszültségű) másodlagos kapcsolóberendezések esetében már most is 
elérhetők az SF6-ot nem tartalmazó, versenyképes helyettesítő megoldások, amelyeket a 
gyártók hosszú sora állít elő. Ennélfogva mindennemű SF6-kibocsátást egyszerűen 
felelőtlenségnek kell tekinteni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A közelmúltbeli tevékenységek és az európai szupermarketekben a visszatöltéssel szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentős és költséghatékony léptékű csökkenés érhető el a 
HFC tekintetében a már 2015-től elkezdődő szervizelési tilalom révén. A korábbi szervizelési 
tilalom ezért óriási előnyökkel jár a környezetvédelem és a költségek tekintetében. A 
kiskereskedelmi ágazatban működő rendszerek körülbelül 80%-ának a szervizelési tilalomból 
való, a CO2-egyenértékben kifejezett küszöb 5-ről 40 tonnára emelésével történő kizárása a 
környezetvédelmi előnyöket legfeljebb csak 8%-kal csökkenti. A -50 °C alatti hőmérsékleten 
üzemelő hűtőberendezések szintén ki vannak zárva. 

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 2017. január 1-jétől a 2150-es vagy 
annál nagyobb GWP-vel rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kizárólag abban az esetben használhatók 
az első albekezdésben említettektől eltérő 
hűtőberendezések szervizelésére vagy 
karbantartására, ha az Unión belül lévő 
más berendezésből nyerték vissza azokat. 

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, hogy adott esetben 
meghatározott időtartamra mentesítést 
adhasson az SF6 bizonyos 
felhasználásaira olyan esetekben, amikor 
technikai, gazdasági vagy biztonsági 
okokból nem állnak rendelkezésre 
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helyettesítő lehetőségek.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a VI. mellékletben előírt 
kiosztási mechanizmust alkalmazva 

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

kiosztja a fluorozott szénhidrogének 
forgalomba hozatalára vonatkozó kvótákat 
az egyes gyártók és importőrök számára 
2015-től kezdve minden évre. 2018. január 
1-jétől a gyártók és importőrök a 
felhasznált vagy átruházott kvóta minden 
része után a fluorozott szénhidrogének 
CO2 -egyenértékben kifejezett tonnánkénti 
mennyisége után 30 EUR összegű éves 
kiosztási díjat fizetnek. A beszedett díjakat 
az e rendelet végrehajtásának 
támogatására, valamint azoknak a 
regionális különbségeknek az orvoslására 
kell felhasználni, amelyek az éghajlati 
feltételek miatt a helyettesítő technológiák 
költségével kapcsolatban adódnak.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban a HFC-kvóták költségmentesen öröklődnek, ami sérti a szennyező 
fizet elvét. Ezért 30 EUR/tonna CO2-egyenérték költséggel bevezetésre kerül a HFC-kvóták 
felhasználásával kapcsolatos kiosztási díj, ami az ETS-irányelv elfogadásának idején a CO2 
árának várt átlaga volt. Ez olyan folyamatos bevételt biztosít, amely ellentételezi az éghajlati 
feltételek miatt a költségek tekintetében felmerülő regionális különbségeket.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a referenciaértékek 
(3) bekezdés szerinti újraszámítására 
vonatkozó mechanizmus meghatározásáról, 
valamint a VI. mellékletben előírt 
kvótakiosztási mechanizmus módosításáról 
vagy kiegészítéséről.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a referenciaértékek 
(3) bekezdés szerinti újraszámítására 
vonatkozó mechanizmus meghatározásáról, 
valamint a VI. mellékletben előírt 
kvótakiosztási mechanizmus módosításáról 
vagy kiegészítéséről, továbbá a 
bevételeknek az (5) bekezdés szerinti 
kiosztására szolgáló mechanizmus 
részletezéséről.
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Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus nyilvántartásba kérésre 
fel kell venni a következőket:

Az elektronikus nyilvántartás a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden olyan gyártó, importőr és 
exportőr, amely az előző naptári évben egy 
metrikus tonnánál vagy 500 tonna CO2-
egyenértéknél több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt és a II. mellékletben 
felsorolt gázt állított elő, importált vagy 
exportált, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 
anyagokra vonatkozó adatokat.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan vállalkozás, amely az (2) Minden olyan vállalkozás, amely az 
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előző naptári évben egy metrikus tonnánál 
vagy 1000 tonna CO2-egyenértéknél több 
fluortartalmú üvegházhatású gázt és a 
II. mellékletben felsorolt gázt 
ártalmatlanított, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 
anyagokra vonatkozó adatokat.

előző naptári évben egy metrikus tonnánál 
vagy 500 tonna CO2-egyenértéknél több 
fluortartalmú üvegházhatású gázt és a 
II. mellékletben felsorolt gázt 
ártalmatlanított, 2014. március 31-ig és azt 
követően évente köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal a VII. mellékletben 
meghatározott, az adott évben az egyes 
anyagokra vonatkozó adatokat.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból létrehozzák a megfelelő rendszert 
az alábbiak közül:

E célból az 5. cikk (1) bekezdése szerint 
rögzített adatok gyűjtésére szolgáló 
nemzeti szintű adatbázist magában foglaló 
rendszert hoznak létre. 

a) az 5. cikk (1) bekezdése szerint rögzített 
adatok gyűjtésére szolgáló nemzeti szintű 
adatbázist magában foglaló rendszer;

b) olyan rendszer, amelynek keretében az 
5. cikk (1) bekezdésének hatálya alá 
tartozó üzemeltetőkből álló reprezentatív 
mintán alapuló, kibocsátással kapcsolatos 
felméréseket végeznek, az eredményeket 
pedig e felmérésekből nyerik ki. 

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a (2) A Bizottság ...-től1 kezdődően ötéves 
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3. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk 
(2) bekezdésében, a 8. cikk 
(7) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében a 10. cikk 
(7) bekezdésében, a 13. cikk 
(5) bekezdésében, a 14. cikk 
(6) bekezdésében, a 17. cikk 
(5) bekezdésében, a 18. cikk 
(3) bekezdésében, valamint a 19. cikk 
(1) és (2) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására; ez a felhatalmazás 
[éééé/hh/nn – e rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-től 
határozatlan időtartamra szól.

időtartamra felhatalmazást kap a 3. cikk 
(4) bekezdésében, a 7. cikk 
(2) bekezdésében, a 8. cikk 
(7) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében a 10. cikk 
(7) bekezdésében, a 13. cikk 
(5) bekezdésében, a 14. cikk 
(6) bekezdésében, a 17. cikk 
(5) bekezdésében, a 18. cikk 
(3) bekezdésében, valamint a 19. cikk 
(1) és (2) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra. 
_______________________
1 Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9a. Technikai aeroszolok 2020. január 1.

Or. en
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Indokolás

A fenntartható alternatívák költséghatékonyak, és jelentős csökkenést érnek el a HFC-
kibocsátás tekintetében (kb. 3,6 Mt/CO2-egyenérték/év 2030-ban).

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

10. 150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező HFC-ket tartalmazó háztartási 
hűtőszekrények és fagyasztógépek

2015. január 1.

Módosítás

10. HFC-ket tartalmazó háztartási 
hűtőszekrények és fagyasztógépek 

2015. január 1.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 10 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10a. 2150-es vagy annál nagyobb GWP-
vel rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
hűtőberendezések 

2015. január 1.

Or. en
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Indokolás

A 11. cikk (3) bekezdése 2015-től kezdve megtiltja a 2150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázok hűtőberendezések szervizelésére vagy 
karbantartására történő használatát. Az ezzel a szervizeléssel kapcsolatos tilalommal való 
összhang érdekében ugyanettől az évtől kezdődően meg kell tiltani a 2150-es vagy annál 
nagyobb GWP-vel rendelkező F-gázokat tartalmazó új hűtőberendezések forgalomba 
hozatalát is. 

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 10 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10b. Fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó, helyhez kötött 
hűtőberendezések

2020. január 1.

Or. en

Indokolás

Jelenleg ez az ágazat adja a HFC-kibocsátások legnagyobb részét. A fenntartható 
alternatívák költséghatékonyak, és jelentős csökkenést érnek el a HFC-kibocsátás tekintetében 
(kb. 15,3 Mt/CO2-egyenérték/év 2030-ban) – ám e számadatok nem tartalmazzák az 
energiamegtakarításból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások jelentős csökkenését. A 
fenntartható alternatívák penetrációs aránya 2020-ban elérheti a 100%-os piaci penetrációt.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 10 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás

10c. Fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó mobil 
hűtőberendezések, a halászhajók 
kivételével 

2025. január 1.

Or. en

Indokolás

A fenntartható alternatívák költséghatékonyak, és kibocsátáscsökkenést érnek el (kb. 
0,7 Mt/CO2-egyenérték/év 2030-ban). A fenntartható alternatívák penetrációs aránya 2025-
ban elérheti vagy megközelítheti a 100%-os piaci penetrációt.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 11 sor – 1 rész

A Bizottság által javasolt szöveg

11. Hűtő- és 
fagyasztógépek, melyek 
termékek tárolására, 
bemutatására vagy 
forgalmazására szolgál a 
kiskereskedelmben és az 
élelmiszerellátó helyeken 
(kereskedelmi célú 
felhasználás) –
hermetikusan zárt 
rendszerek 

amelyek 2500-as vagy 
annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező HFC-ket 
tartalmaznak

2017. január 1.

Módosítás

11. Hűtő- és 
fagyasztógépek, melyek 
termékek tárolására, 
bemutatására vagy 
forgalmazására szolgál a 
kiskereskedelemben és az 
élelmiszerellátó helyeken 
(kereskedelmi célú 

amelyek 2150-es vagy 
annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező HFC-ket 
tartalmaznak

2015. január 1.
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felhasználás) –
hermetikusan zárt 
rendszerek 

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 11 sor – 2 rész

A Bizottság által javasolt szöveg

11. Hűtő- és 
fagyasztógépek, melyek 
termékek tárolására, 
bemutatására vagy 
forgalmazására szolgál a 
kiskereskedelmben és az 
élelmiszerellátó helyeken 
(kereskedelmi célú 
felhasználás) –
hermetikusan zárt 
rendszerek 

amelyek 150-es vagy 
annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező HFC-ket 
tartalmaznak

2020. január 1. 

Módosítás

11. Hűtő- és 
fagyasztógépek, melyek 
termékek tárolására, 
bemutatására vagy 
forgalmazására szolgál a 
kiskereskedelemben és az 
élelmiszerellátó helyeken 
(kereskedelmi célú 
felhasználás) –
hermetikusan zárt 
rendszerek 

amelyek HFC-ket 
tartalmaznak 

2018. január 1. 

Or. en
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 12 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

12. Hordozható beltéri légkondicionáló 
berendezések (hermetikusan zárt, a 
végfelhasználó által egyik helyiségből a 
másikba átvihető rendszerek) amelyek 
150-es vagy annál nagyobb GWP-vel 
rendelkező HFC-ket tartalmaznak

2020. január 1.

Módosítás

12. Hordozható beltéri légkondicionáló 
berendezések (hermetikusan zárt, a 
végfelhasználó által egyik helyiségből a 
másikba átvihető rendszerek) amelyek 
HFC-ket tartalmaznak 

2020. január 1.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 12 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12a. Fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó, helyhez kötött 
légkondicionáló berendezések, a 
centrifugális hűtők kivételével 

2020. január 1.

Or. en
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Indokolás

Ez az ágazat nagy részét adja a HFC-kibocsátásoknak, és egyben a leggyorsabban növekvő 
kibocsátási forrás. A fenntartható alternatívák költséghatékonyak, és jelentős csökkenést 
érnek el a HFC-kibocsátás tekintetében (kb. 29 Mt/CO2-egyenérték/év 2030-ban). A 
fenntartható alternatívák penetrációs aránya 2020-ban elérheti vagy megközelítheti a 100%-
os piaci penetrációt.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 12 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12b. Fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó centrifugális hűtők

2027. január 1.

Or. en

Indokolás

A fenntartható alternatívák költséghatékonyak, és kibocsátáscsökkenést érhetnek el (kb. 
9 kt/CO2-egyenérték/év 2030-ban). A fenntartható alternatívák penetrációs aránya 2027-ben 
elérheti a 100%-os piaci penetrációt.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 12 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12c. Teherhajók fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
légkondicionáló berendezései

2020. január 1.



PE506.101v01-00 32/40 PR\928287HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A fenntartható alternatívák költséghatékonyak, és kibocsátáscsökkenést érnek el (kb. 
232 kt/CO2-egyenérték/év 2030-ban). A fenntartható alternatívák penetrációs aránya 2020-
ban elérheti a 100%-os piaci penetrációt.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 12 d sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12d. Fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó habok

2015. január 1.

Or. en

Indokolás

A habok élettartama hosszú, akár 50 éves is lehet. Emellett a nyomógázok habtermékekből 
történő visszanyerése költséges. Ha ma nem történik állami beavatkozás, az az elkövetkező 
évtizedekben nagyobb kibocsátásokat eredményezhet. A fenntartható alternatívák 
költséghatékonyak, és jelentős csökkenést érnek el a HFC-kibocsátás tekintetében (kb. 
3,9 Mt/CO2-egyenérték/év 2030-ban). A fenntartható alternatívák penetrációs aránya 2015-
ban elérheti a 100%-os piaci penetrációt.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (1) bekezdésében említett 
maximális mennyiség kiszámításához a 
2008 és 2011 között az Unióban előállított 
és oda importált összmennyiség éves 
átlagát az alábbi százalékokkal kell 

A 13. cikk (1) bekezdésében említett 
maximális mennyiség kiszámításához a 
2009 és 2012 között az Unióban előállított 
és oda importált összmennyiség éves 
átlagát az alábbi százalékokkal kell 
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beszorozni: beszorozni:

Or. en

Indokolás

A 2012-es évre vonatkozó adatok hamarosan hozzáférhetővé válnak, és ezért ezeket a 
legfrissebb adatokat kell felhasználni a kiindulási szint kiszámításához, a 2009–2012-es 
időszakra vonatkozó átlagot figyelembe véve.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

2016–17 93%

Módosítás

2016–17 83%

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

2024–26 31%

Módosítás

2024–26 25%

Or. en
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Indokolás

2011. szeptember 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívott „a fluorozott 
szénhidrogének termelésének és felhasználásának gyors visszaszorítására” az EU-n belül. A 
jelenlegi fokozatos csökkentési menetrendet szorosabbá kell tenni, hogy biztosítani lehessen a 
fenntartható alternatívákra való megvalósítható és költséghatékony átmenetet, és hogy el 
lehessen kerülni a HFC-kvóták túlzott kiosztását. Az Európai Bizottság a 11. cikkben említett 
szervizelési tilalom figyelembevétele nélkül terjesztette elő a fokozatos csökkentésre vonatkozó 
menetrendet. A szervizelési tilalom azt eredményezi majd, hogy jelentős mértékben csökken a 
HFC iránti igény, és ezért a fokozatos csökkentés lépéseinek – különösen 2018 előtt és 2023 
után – sokkal ambiciózusabbnak kell lenniük.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat – 6 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

2027–29 24%

Módosítás

2027–29 19%

Or. en

Indokolás

2011. szeptember 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívott „a fluorozott 
szénhidrogének termelésének és felhasználásának gyors visszaszorítására” az EU-n belül. A 
jelenlegi fokozatos csökkentési menetrendet szorosabbá kell tenni, hogy biztosítani lehessen a 
fenntartható alternatívákra való megvalósítható és költséghatékony átmenetet, és hogy el 
lehessen kerülni a HFC-kvóták túlzott kiosztását.  A Bizottság a 11. cikkben említett 
szervizelési tilalom figyelembevétele nélkül terjesztette elő a fokozatos csökkentésre vonatkozó 
menetrendet. A szervizelési tilalom azt eredményezi majd, hogy jelentős mértékben csökken a 
HFC iránti igény, és ezért a fokozatos csökkentés lépéseinek – különösen 2018 előtt és 2023 
után – sokkal ambiciózusabbnak kell lenniük.
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – táblázat – 7 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

2030 21%

Módosítás

2030 16%

Or. en

Indokolás

2011. szeptember 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívott „a fluorozott 
szénhidrogének termelésének és felhasználásának gyors visszaszorítására” az EU-n belül. A 
jelenlegi fokozatos csökkentési menetrendet szorosabbá kell tenni, hogy biztosítani lehessen a 
fenntartható alternatívákra való megvalósítható és költséghatékony átmenetet, és hogy el 
lehessen kerülni a HFC-kvóták túlzott kiosztását.  A Bizottság a 11. cikkben említett 
szervizelési tilalom figyelembevétele nélkül terjesztette elő a fokozatos csökkentésre vonatkozó 
menetrendet. A szervizelési tilalom azt eredményezi majd, hogy jelentős mértékben csökken a 
HFC iránti igény, és ezért a fokozatos csökkentés lépései – különösen 2018 előtt és 2023 után 
sokkal ambiciózusabbnak kell lenniük.
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INDOKOLÁS

HÁTTÉR

A montreali jegyzőkönyv – amelyet a legsikeresebb nemzetközi környezetvédelmi 
megállapodásnak tartanak – elérte az ózonréteget lebontó legtöbb anyag, így például a 
fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k) és a részlegesen halogénezett fluorozott-
klórozott szénhidrogének (HCFC-k) globális szintű fokozatos kivonását és az említett 
anyagokkal való ellátás fokozatos csökkentését. A fluorozott szénhidrogéneket (HFC-ket) 
legújabban a CFC-k és a HCFC-k helyettesítőiként kezdték használni, ám ezek az anyagok az 
éghajlat szempontjából nagyon aktívak. Emellett egyéb fluorozott üvegházhatású gázok (F-
gázok) – például a perfluor-karbonok (PFC-k) és a kén-hexafluorid (SF6) – a szén-dioxidét 
akár 23 000-szeresen is meghaladó globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkeznek, 
és évezredekig a légkörben maradhatnak. Intézkedésre van szükség.

Az Európai Unió (EU) felhívott az üveházhatásúgáz-kibocsátások 2050-ig az 1990-es 
szinthez mérten 80–95%-os csökkentésére. Az Európai Bizottságnak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósítására vonatkozó ütemterve szerint e cél eléréséhez a CO2-
kibocsátásoktól eltérő kibocsátások (köztük az fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásának) 2030-ig 72–73%-os csökkentése szükséges. Noha valamennyi egyéb 
üvegházhatású gáz kibocsátása csökkent, az F-gázok kibocsátása 60%-kal nőtt az EU-ban 
1990 óta. A HFC-alapú termékek és berendezések hosszú, akár 50 éves élettartammal is 
rendelkezhetnek. Ezért további jogszabályok szükségesek a kibocsátásoknak az elkövetkező 
néhány évtizedben történő növekedésének megakadályozásához.

Szerencsére a fenntartható – azaz bizonyítottan biztonságos, költségtakarékos és 
energiahatékony – alternatívák már ma is a piacon és használatban vannak. E fenntartható 
alternatívák szinte valamennyi új HFC-alapú berendezést helyettesíteni tudják ma is és a 
közeljövőben is. A HFC-k fokozatos kivonása lendületet ad a fenntartható növekedésnek, 
felpörgeti az innovációt és megjutalmazza a környezetbarát technológiai megoldásokba 
beruházó európai társaságokat. A dán tapasztalatok kiváló például szolgálnak erre 
vonatkozóan. Dániában az F-gázokra vonatkozó tilalmat már egy évtizede bevezették, ami 
ösztönzőleg hatott a beruházásra és az innovációra, és előnyére vált számtalan kis- és 
középvállalkozásnak, amelyek mára beértek, és már Dánia határain túl is folytatják 
tevékenységeiket. Az ambiciózus, globális szintű vezetői szerep megszerzésével Európa úgy 
őrizheti meg versenyképességét az innovatív fagyasztási, hűtési és fűtési technológiai 
megoldások területén, hogy közben a környezetvédelem szempontjait is figyelembe veszi.

AZ ELŐADÓ JAVASLATA

Az előadó a Bizottság javaslatának számos elemét támogatja. A forgalomba hozható HFC-k 
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mennyiségére vonatkozó korlátozások (a „fokozatos csökkentés”) a megfelelő irányba tett 
lépés, ahogyan az ennek támogatáshoz szükséges, hermetikusan zárt és előtöltött 
berendezésekkel kapcsolatos tilalom is. Fontos a fenntartható alternatívákkal kapcsolatos 
képzés és tanúsítás. A meglévő hűtőberendezéseknek az éghajlatváltozás szempontjából
nagyon káros HFC-kel történő szervizelésének és karbantartásának tilalma csökkenti a 
kibocsátásokat és energiamegtakarítást eredményez. Emellett az előadó támogatja a HFC-k 
bizonyos berendezésekben, például a háztartási hűtőszekrényekben és fagyasztókban való 
alkalmazásának tilalmát, mivel ma már sokkal kevésbé káros alternatívák is vannak a piacon. 
Mindazonáltal összességében a javaslat többet is tehetne a fenntartható alternatívák és az 
azokat előállító kisebb európai társaságok támogatása érdekében. Az előadó ezért úgy véli, 
hogy a Bizottság javaslatát többféleképpen, a következőkben ismertetett módon is javítani 
lehetne.

Forgalombahozatali és használati tilalmak

Európában már ma is rendelkezésre állnak fenntartható alternatívák a HFC-ket tartalmazó 
berendezések vonatkozásában. Az előadó úgy véli, hogy a forgalomba hozatali tilalmak akkor 
helyénvalók, ha e fenntartható alternatívák meg tudnak felelni az új berendezések iránti 
igényeknek egy meghatározott alágazatban. A forgalomba hozatali tilalmak segítenek a HFC-
k olyan ágazatokban történő használatának megelőzésében, ahol természetes hűtőközegek 
állnak rendelkezésre, így biztosítva a fokozatos csökkentés költséghatékonyságát és 
megőrizve a korlátozott HFC-kvótákat azon ágazatok számára, amelyeknek valóban szüksége 
van rájuk. Emellett a forgalomba hozatali és használati tilalmak megadják azokat az 
egyértelmű piaci jelzéseket, amelyeket a fenntartható alternatívákat gyártó kisebb európai 
társaságok kértek, és átlátható, stabil és kiszámítható beruházási környezetet biztosítanak. 

Az előadó ezért ott vezeti be a forgalomba hozatali és használati tilalmakat, ahol a 
fenntartható alternatívák penetrációs aránya elérheti vagy megközelítheti a 100%-os piaci 
penetrációt1, különösen a következők esetében:

 Habok: Forgalomba hozatali tilalom 2015-ben. A habok élettartama hosszú, akár 50 
éves is lehet. Emellett a nyomógázok habtermékekből történő visszanyerése költséges. 
Ha ma nem történik állami beavatkozás, az az elkövetkező évtizedekben nagyobb 
kibocsátásokat eredményezhet. A fenntartható alternatívák költséghatékonyak, és 
jelentős csökkenést érnek el a HFC-kibocsátás tekintetében (kb. 3,9 Mt/CO2-
egyenérték/év 2030-ban).

 Technikai aeroszolok: Forgalomba hozatali tilalom 2020-ban. A fenntartható 
alternatívák költséghatékonyak, és jelentős csökkenést érnek el a HFC-kibocsátás 
tekintetében (kb. 3,6 Mt/CO2-egyenérték/év 2030-ban). 

                                               
1 A penetrációs arány az egy adott ágazatban a HFC-ken alapuló új termékek vagy berendezések kiváltására 
irányuló kibocsátáscsökkentési lehetőségek maximális piaci potenciáljaként van meghatározva. A 2015-ös 
100%-os penetrációs arány azt jelenti, hogy a 2015-ben üzembe helyezett új HFC-alapú egységek 100%-a 
kiváltható alternatív technológiai megoldásokat tartalmazó egységekkel.
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 Hűtés: A helyhez kötött hűtőberendezésekre vonatkozó forgalomba hozatali tilalom 
2020-ban. Jelenleg ez az ágazat adja a HFC-kibocsátások legnagyobb részét. A 
fenntartható alternatívák költséghatékonyak, és jelentős csökkenést érnek el a HFC-
kibocsátás tekintetében (kb. 15,3 Mt/CO2-egyenérték/év 2030-ban) – ám e számadatok 
nem tartalmazzák az energiamegtakarításból származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátások jelentős csökkenését. A halászhajók kivételével a mobil 
hűtőberendezésekre vonatkozó forgalomba hozatali tilalom 2025-ben. A fenntartható 
alternatívák költséghatékonyak, és kibocsátáscsökkenést érhetnek el (kb. 0,7 Mt/CO2-
egyenérték/év 2030-ban).

 Légkondicionálás: A helyhez kötött légkondicionáló berendezésekre és a teherhajókra 
vonatkozó forgalomba hozatali tilalom 2020-ban. Ez az ágazat nagy részét adja a 
HFC-kibocsátásoknak, és egyben a leggyorsabban növekvő kibocsátási forrás. A 
fenntartható alternatívák költséghatékonyak, és jelentős csökkenést érnek el a HFC-
kibocsátás tekintetében (kb. 29 Mt/CO2-egyenérték/év 2030-ban). A centrifugális 
hűtőberendezésekre vonatkozó forgalomba hozatali tilalom 2027-ben. A fenntartható 
alternatívák költséghatékonyak, és kibocsátáscsökkenést érhetnek el (kb. 9 kt/CO2-
egyenérték/év 2030-ban).  

Az előadó emellett 2020-ban bevezeti az SF6 középfeszültségű berendezésekben 
szigetelőként és kapcsolóközegként történő alkalmazására vonatkozó tilalmat. Az SF6 is a 
szén-dioxidnál 22 800-szor nagyobb felmelegedési potenciállal rendelkező üvegházhatású 
gáz, légköri élettartama pedig több mint 3 000 év. A piacon már most is elérhetők a 
versenyképes, SF6-mentes alternatívák, ezért mindennemű SF6-kibocsátást egyszerűen 
felelőtlenségnek kell tekinteni. 

Fokozatos csökkentés

Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i, a szén-dioxid-mentes, éghajlatot befolyásoló 
emberi eredetű kibocsátásokkal kapcsolatos átfogó megközelítésről szóló állásfoglalásában 
felhívott „a fluorozott szénhidrogének termelésének és felhasználásának gyors 
visszaszorítására” az EU-n belül. Ez nem csak az alternatíváknak a forgalomba hozatal és 
felhasználási tilalmak előtti népszerűsítését mozdítja elő, de szigorúbb rendszereket ösztönöz, 
továbbá megjutalmazza a regenerálást és az újrahasznosítást is.

Az előadó ezért a túlzott mennyiségű kiosztás felszámolására és a technikailag megvalósítható 
és költséghatékony, a fokozatos csökkentésre irányuló menetrend biztosítására szolgáló 
intézkedéseket vezet be, különösen a következőket:

 A fokozatos csökkentés szorosabb menetrendje. A jelenlegi fokozatos csökkentési 
menetrendet szorosabbá kell tenni, hogy biztosítani lehessen a fenntartható 
alternatívákra való megvalósítható és költséghatékony átmenetet. A Bizottság a 11. 
cikkben említett szervizelési tilalom figyelembevétele nélkül terjesztette elő a 
fokozatos csökkentésre vonatkozó menetrendet. A szervizelési tilalom azt 
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eredményezi majd, hogy jelentős mértékben csökken a HFC iránti igény, és ezért a 
fokozatos csökkentés lépéseinek – különösen 2018 előtt és 2023 után – sokkal 
ambiciózusabbnak kell lenniük. 

 Kiosztási díj. 30 EUR/tonna CO2-egyenérték költséggel bevezetésre kerül a HFC-
kvóták felhasználásával kapcsolatos kiosztási díj, ami az ETS-irányelv elfogadásának 
idején a CO2 árának várt átlaga volt. Ez olyan folyamatos bevételt biztosít, amely 
ellentételezi az éghajlati feltételek miatt a költségek tekintetében felmerülő regionális 
különbségeket.

 Kiigazított kiindulási szint. A Bizottság által javasolt fokozatos csökkentés kiindulási 
szintjéül a 2008–2011-es időszak során az EU-ban gyártott és oda behozott éves 
mennyiség átlaga szolgál. Mivel a 2012-es évre vonatkozó adatok hamarosan 
hozzáférhetővé válnak, a kiindulási szint kiszámításakor a legfrissebb adatokat, azaz a 
2009–2012-es időszak átlagát kell felhasználni.

A melléktermék-kibocsátás tilalma

A Bizottság javaslata akaratlanul is növelheti az F-gázok globális kibocsátását, és hacsak nem 
történik meg a melléktermék-kibocsátások kérdésének érdembeni rendezése, megnehezítheti 
nemzetközi szinten az éghajlat-politika terén való előrehaladást. Ennek oka az, hogy a HFC 
gyártása gyakran történik olyan harmadik országokban, ahol nincs korlátozás a melléktermék-
kibocsátásokra (például a HFC-23 kibocsátására) vonatkozóan, vagy nincs az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére vonatkozó kötelezettség. Az előadó ezért 
bevezeti az I. és a II. mellékletben felsorolt valamennyi F-gáz forgalomba hozatalának 
tilalmát, kivéve ha a gyártási folyamat során keletkező és kibocsátott melléktermékeket 
megsemmisítik. Figyelembe véve az ágazat vertikális integrációját és az ágazatban 
tevékenykedő gyártók korlátozott számát, a végrehajtás nem jelenthet gondot.

Tározás és visszanyerés

A történelmileg alacsony megfelelőségi arány és a költséghatékonyság hiányának 
leküzdéséhez a tározásra és a visszanyerésre vonatkozó egyértelmű kötelezettségek 
szükségesek.

Az előadó ezért a szivárgás korlátozására és a visszanyerés előmozdítására irányuló 
módosításokat vezet be, különösen a következőket:

 Szervizelési tilalom. A meglévő hűtőberendezések nagy GWP-jű HFC-kel történő 
szervizelésének és karbantartásának tilalmára irányuló javaslatot javítani kell. A 
közelmúltbeli tevékenységek és az európai szupermarketekben a visszatöltéssel 
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel az intézkedéssel jelentős és 
költséghatékony léptékű csökkenés érhető el a HFC tekintetében, és már 2015-től 
kezdődően. A korábbi szervizelési tilalom ezért óriási előnyökkel jár a 
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környezetvédelem és a költségek tekintetében. A kiskereskedelmi ágazatban működő 
rendszerek körülbelül 80%-ának a szervizelési tilalomból való, a CO2-egyenértékben 
kifejezett küszöb 5-ről 40 tonnára emelésével történő kizárása a környezetvédelmi 
előnyöket legfeljebb csak 8%-kal csökkenti. A -50 °C alatti hőmérsékleten üzemelő 
hűtőberendezések szintén ki vannak zárva. Ezekre az ágazatokra vonatkozóan – az 
újrahasznosítás előmozdítása érdekében – továbbra is megengedett marad a 
visszanyert nagy GWP-jű HFC-k használata.

 Visszanyerési rendszerek. A visszanyerés biztosítása és a gyártói felelősség 
előmozdítása érdekében valamennyi tagállamban visszanyerési rendszereket kell 
létrehozni az F-gázok újrahasznosításának, visszanyerésének vagy 
megsemmisítésének biztosítása érdekében.

 Minimum-óvintézkedések. Az üzemeltetőknek a legjobb iparági gyakorlatokon és a 
tagállami tapasztalatokon alapuló minimum-óvintézkedéseket kell tenniük annak 
érdekében, hogy a szivárgást még a bekövetkezése előtt meg tudják előzni.

 A szivárgási veszteség maximális mértéke. A megfelelőség és a végrehajtás 
színvonalának javítása érdekében mindegyik berendezéstípusra vonatkozóan meg kell 
állapítani – a legjobb iparági gyakorlatok, a tagállami tapasztalatok és a nemzetközi és 
európai szabványok alapján – a szivárgási veszteség maximális mértékét.

 A hatály kiterjesztése. A tározási kötelezettségeknek a valamennyi hordozható 
berendezésre történő kiterjesztése költséghatékony, és jelentős mértékű (körülbelül 
2,4 Mt/CO2-egyenérték/év) kibocsátáscsökkenés elérésére alkalmas.


