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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0643),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0370/2012),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia […]1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia […]2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2013),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne środki dotyczące 
ograniczania emisji zostaną w pełni 

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne środki dotyczące 
ograniczania emisji zostaną w pełni 

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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zastosowane, mogą one doprowadzić do 
redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Środki te powinny zatem 
zostać utrzymane i doprecyzowane na 
podstawie doświadczeń zdobytych przy ich 
wdrażaniu. Niektóre środki powinny 
również zostać rozszerzone na inne 
urządzenia, w których wykorzystywane są 
znaczne ilości fluorowanych gazów 
cieplarnianych, takie jak samochody 
ciężarowe chłodnie i przyczepy chłodnie. 
Obowiązek stworzenia i prowadzenia 
rejestru urządzeń, które zawierają takie 
gazy powinien również obejmować 
rozdzielnice elektryczne.

zastosowane, mogą one doprowadzić do 
redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Środki te powinny zatem 
zostać utrzymane i doprecyzowane na 
podstawie doświadczeń zdobytych przy ich 
wdrażaniu oraz powinny zostać 
uzupełnione o wymogi odnoszące się do 
systemów odzysku. Niektóre środki 
powinny również zostać rozszerzone na 
inne urządzenia, w których 
wykorzystywane są znaczne ilości 
fluorowanych gazów cieplarnianych, takie 
jak samochody ciężarowe chłodnie i 
przyczepy chłodnie. Obowiązek stworzenia 
i prowadzenia rejestru urządzeń, które 
zawierają takie gazy powinien również 
obejmować rozdzielnice elektryczne.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone w 
przypadku, gdy dostępne są odpowiednie 
rozwiązania alternatywne dla stosowania 
tych substancji. W świetle przyszłego 
postępu technicznego i dostępności 
racjonalnych pod względem kosztów 
alternatywnych rozwiązań dla stosowania 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
Komisja powinna zostać upoważniona do 
włączania innych produktów i urządzeń lub 
do wyłączania, także tymczasowo, 
określonych kategorii produktów lub 
urządzeń, w przypadku których 

(8) Dodatkowe środki zakazujące 
wprowadzania do obrotu nowych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych, 
dozujących pianki i aerozole i urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które działają 
przy wykorzystaniu określonych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
powinny zostać wprowadzone w 
przypadku, gdy dostępne są odpowiednie 
rozwiązania alternatywne dla stosowania 
tych substancji. W świetle przyszłego 
postępu technicznego i dostępności 
racjonalnych pod względem kosztów 
alternatywnych rozwiązań dla stosowania 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
Komisja powinna zostać upoważniona do 
włączania innych produktów i urządzeń lub 
do wyłączania, także tymczasowo, 
określonych kategorii produktów lub 
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alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych lub 
ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji lub ze 
względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające na 
zastosowanie odpowiednich alternatyw.

urządzeń, w przypadku których 
alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, nie są 
dostępne z powodów technicznych lub 
ekonomicznych, w tym z powodu 
niewystarczającej do zaspokojenia popytu 
podaży alternatywnych substancji lub ze 
względu na obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, niepozwalające na 
zastosowanie odpowiednich alternatyw.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Takie zakazy powinny być 
wprowadzane tylko wówczas, gdy 
spowodują zmniejszenie łącznych emisji 
gazów cieplarnianych, zarówno emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
pochodzących z wycieków, jak i emisji 
CO2 wynikających ze zużycia energii. 
Należy zatem zezwolić na korzystanie z 
urządzeń zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane, jeżeli łączne emisje gazów 
cieplarnianych z tych urządzeń są 
mniejsze niż emisje pochodzące z 
podobnych urządzeń niezawierających 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 
których maksymalne dozwolone zużycie 
energii jest określone w odpowiednich 
środkach wykonawczych przyjętych na 
podstawie dyrektywy 2009/125/WE 
(ekoprojekt).

(9) Takie zakazy powinny być 
wprowadzane tylko wówczas, gdy 
spowodują zmniejszenie łącznych emisji 
gazów cieplarnianych, zarówno emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
pochodzących z wycieków, jak i emisji 
CO2 wynikających ze zużycia energii.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Stopniowe ograniczenie 
wprowadzania fluorowęglowodorów do 
obrotu zostało uznane za najbardziej 
skuteczny i opłacalny sposób redukcji 
emisji tych substancji w perspektywie 
długoterminowej. 

(11) Podejście regulacyjne wobec 
substancji zubożających warstwę ozonową 
przyjęte na mocy rozporządzenia (WE) nr 
2037/2000 oraz rozporządzenia (WE) nr 
1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w 
sprawie substancji zubożających warstwę 
ozonową1, należy przyjąć również w celu 
regulacji fluorowęglowodorów. Obok 
zakazów wprowadzania do obrotu 
urządzeń działających przy wykorzystaniu 
fluorowęglowodorów, środków 
ograniczania emisji oraz wymogów 
dotyczących odzysku, stopniowe
ograniczenie wprowadzania 
fluorowęglowodorów do obrotu zostało 
uznane za najbardziej skuteczny i 
opłacalny sposób redukcji emisji tych 
substancji w perspektywie 
długoterminowej. 

________________
1 Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu wdrożenia stopniowego 
ograniczania wprowadzania 
fluorowęglowodorów do obrotu, Komisja 
powinna przydzielić poszczególnym 
producentom i importerom kontyngenty na 
wprowadzanie ich do obrotu, tak aby nie 
został przekroczony całkowity limit 

(12) W celu wdrożenia stopniowego 
ograniczania wprowadzania 
fluorowęglowodorów do obrotu, Komisja 
powinna przydzielić poszczególnym 
producentom i importerom kontyngenty na 
wprowadzanie ich do obrotu, tak aby nie 
został przekroczony całkowity limit 
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ilościowy na wprowadzanie 
fluorowęglowodorów do obrotu w Unii.

ilościowy na wprowadzanie 
fluorowęglowodorów do obrotu w Unii. 
Począwszy od 1 stycznia 2018 roku 
korzystanie z kontyngentów powinno 
podlegać pobieranej przez Komisję 
opłacie, z której środki byłyby następnie 
przeznaczane na wyrównywanie 
regionalnych różnic w zakresie wdrażania 
rozporządzenia na terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Produkcja niektórych fluorowanych 
gazów cieplarnianych może skutkować 
znacznymi emisjami innych fluorowanych 
gazów cieplarnianych będących 
produktami ubocznymi procesu produkcji.
Eliminacja takich emisji produktów 
ubocznych powinna stanowić warunek 
wprowadzania do obrotu fluorowanych 
gazów cieplarnianych, w trosce o 
oddziaływanie na środowisko w całym 
cyklu eksploatacyjnym.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) „aerozol techniczny” oznacza 
dozownik aerozolu używany do 
konserwacji, napraw, czyszczenia, 
sprawdzania, dezynfekcji, produkcji, 
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instalacji i innych zastosowań, do których 
wymagana jest niepalna postać użytkowa 
produktu.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operator urządzenia, które zawiera 
fluorowane gazy cieplarniane, podejmuje 
wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec 
ich nieumyślnemu uwolnieniu (zwanego 
dalej „wyciekiem”).

2. Operator urządzenia, które zawiera 
fluorowane gazy cieplarniane, podejmuje 
wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec 
ich nieumyślnemu uwolnieniu (zwanego 
dalej „wyciekiem”). Bez uszczerbku dla 
obowiązku podjęcia środków ostrożności, 
aby zapobiec wyciekom, operatorzy 
powinni dopilnować, aby nie zostały 
przekroczone maksymalne poziomy 
wycieku.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych określających minimalne 
środki ostrożności oraz maksymalne 
poziomy wycieku, o których mowa w ust. 
2, na podstawie najlepszych praktyk oraz 
doświadczeń dotyczących urządzeń 
każdego rodzaju w państwach 
członkowskich. Zasady te zostaną przyjęte 
do [1 stycznia 2015 r.].
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Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stacjonarne urządzenia chłodnicze; a) stacjonarne i mobilne urządzenia 
chłodnicze;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne; b) stacjonarne i mobilne urządzenia 
klimatyzacyjne;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) samochody ciężarowe chłodnie i
przyczepy chłodnie.

e) samochody ciężarowe chłodnie,
przyczepy chłodnie i furgony chłodnie.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość dodanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz powody ich dodania;

b) ilość dodanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz powody ich dodania; w 
przypadku serwisowania lub konserwacji 
urządzeń chłodniczych, którym mowa w 
art. 11 ust. 3, także wskazanie, czy 
substancja została poddana recyklingowi 
czy regeneracji, jak również nazwy i 
adresu przedsiębiorstwa, które 
przeprowadziło recykling lub regenerację;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli dokumentacja, o której mowa w 
ust. 1, nie jest zarejestrowana w bazie 
danych utworzonej przez właściwe organy 
państw członkowskich, operatorzy, o 
których mowa w ust. 1, zachowują taką 
dokumentację przez co najmniej dwa lata 
od zlikwidowania urządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, 
zostaje zarejestrowana w bazie danych 
utworzonej przez właściwe organy państw 
członkowskich. Komisja udziela 
państwom członkowskim wskazówek i 
pomocy technicznej w zakresie utworzenia 
i prowadzenia bazy danych. Państwa 
członkowskie zapewniają publiczny dostęp 
do odpowiednich informacji zawartych w 
bazie danych zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska1.
_____________
1 Dz. U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dokumentacja, o której mowa w ust. 
1, nie jest zarejestrowana w bazie danych 
utworzonej przez właściwe organy państw 
członkowskich, osoby lub 
przedsiębiorstwa wykonujące zadania, o 
których mowa w ust. 1 lit. e), przechowują 
kopie dokumentacji przez okres co 
najmniej pięciu lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumentacja ta udostępniana jest na 
żądanie właściwemu organowi lub 
Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustalić format 
dokumentacji, o której mowa w ust. 1, oraz 
określić w akcie wykonawczym, w jaki 
sposób ją utworzyć i przechowywać.  
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 

3. Komisja ustala format dokumentacji, o 
której mowa w ust. 1, oraz określa w akcie 
wykonawczym, w jaki sposób ją utworzyć 
i przechowywać.  Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 



PE506.101v01-00 14/40 PR\928287PL.doc

PL

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 21.

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 21.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Bez uszczerbku dla art. 9 ust. 1 
zakazuje się producentom i importerom 
wprowadzania do obrotu fluorowanych 
gazów cieplarnianych wymienionych w 
załącznikach I i II, aż do zniszczenia 
wszelkich fluorowanych gazów 
cieplarnianych stanowiących produkty 
uboczne procesu produkcji, w tym procesu 
produkcji materiałów wsadowych i 
czynników procesowych.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja fluorowęglowodorów (HFC) często ma miejsce w państwach trzecich, gdzie nie 
obowiązują ograniczenia emisji produktów ubocznych (m.in. emisji trifluorometanów HFC-
23). Wniosek Komisji mógłby zatem w niezamierzony sposób przyczynić się do zwiększenia 
ogólnoświatowych emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, chyba że zostanie ustanowiony 
zakaz wprowadzania do obrotu wszelkich fluorowanych gazów cieplarnianych, jeśli produkty 
uboczne powstałe w procesie ich produkcji nie zostały zniszczone. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 1 stycznia 2016 roku państwa 
członkowskie utworzą obowiązkowe 
systemy odzysku fluorowanych gazów 
cieplarnianych zawartych w produktach i 
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urządzeniach nieobjętych zakresem 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego1. W ramach takich 
systemów odzysku wymagane będzie 
nałożenie kaucji pieniężnej na fluorowane 
gazy cieplarniane wprowadzone do 
obrotu, która będzie zwracana stosunkowo 
do ilości fluorowanych gazów 
cieplarnianych dostarczonej do 
zatwierdzonej placówki w celu 
zniszczenia, chyba że już utworzono 
systemy odzysku o porównywalnej 
skuteczności.
_______________
1 Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Uzasadnienie

Aby krzewić odpowiedzialność producentów, we wszystkich państwach członkowskich należy 
utworzyć systemy odzysku zapewniające recykling, regenerację lub niszczenie fluorowanych 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie przyjmują na 
odpowiedzialność producentów konkretne 
środki w celu odzysku fluorowanych 
gazów cieplarnianych zawartych w 
piankach. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby krzewić odpowiedzialność producentów, we wszystkich państwach członkowskich należy 
utworzyć systemy odzysku zapewniające recykling, regenerację lub niszczenie fluorowanych 
gazów cieplarnianych.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
urządzeń w ust. 1 w celu włączenia innych 
typów urządzeń w związku z ich rosnącym 
znaczeniem ze względu na postęp 
techniczny i handlowy.

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych zmieniających wykaz 
urządzeń w ust. 1 w celu włączenia innych 
typów urządzeń w związku z ich rosnącym 
znaczeniem ze względu na postęp 
techniczny i handlowy oraz do przyjęcia 
szczegółowych zasad dotyczących 
systemów odzysku, o których mowa w 
ustępie 1a.

Or. en

Uzasadnienie

Aby krzewić odpowiedzialność producentów, we wszystkich państwach członkowskich należy 
utworzyć systemy odzysku zapewniające recykling, regenerację lub niszczenie fluorowanych 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten mógłby stwarzać lukę prawną oraz podważać pewność rynku, budowaną przez 
zakazy. Występują spore różnice w efektywności energetycznej urządzeń zawierających HFC 
oraz urządzeń zawierających naturalne czynniki chłodnicze. Zatem poprzez dobór 
konkretnych urządzeń na potrzeby porównania efektywności energetycznej urządzeń 
niedziałających w oparciu o HFC oraz urządzeń zawierających HFC mogłoby dojść do 
potencjalnego obejścia przepisów rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 c)  od 1 stycznia 2017 r. – ilość gazów 
cieplarnianych zawartych w produkcie lub 
urządzeniu, wyrażoną wagowo oraz jako 
ekwiwalent CO2.

c) od 1 stycznia 2017 r. – ilość gazów 
cieplarnianych zawartych w produkcie lub 
urządzeniu, wyrażoną wagowo, jako 
ekwiwalent CO2 oraz współczynnik 
ocieplenia globalnego (GWP).

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Pojemniki na fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku ocieplenia 
globalnego 2150 lub wyższym, używane do 
serwisowania i konserwacji urządzeń 
chłodniczych, o których mowa w art. 11 
ust. 3 akapit trzeci, posiadają oznaczenie 
informujące o tym, czy substancja została 
poddana recyklingowi czy też regeneracji, 
wraz ze wskazaniem nazwy i adresu 
przedsiębiorstwa, które przeprowadziło 
recykling lub regenerację.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie SF6 w rozdzielnicach 
średniego napięcia jest zakazane od dnia 
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1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

SF6 jest gazem cieplarnianym o współczynniku ocieplenia do 22 800 razy wyższym niż 
dwutlenek węgla (CO2) oraz o czasie utrzymywania się w atmosferze wynoszącym 3000 lat. 
Obecnie w Europie w eksploatacji znajduje się prawie 3 mln instalacji średniego napięcia 
zawierających SF6.  Już teraz w obrocie dostępne są konkurencyjne zamienniki do rozdzielnic 
średniego napięcia niezawierające SF6 (na połączeniu z siecią niskiego napięcia). Wytwarza 
je wielu producentów. Zatem wszelkie emisje SF6 należy uznać za zwyczajnie 
nieodpowiedzialne.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aktualne działania i doświadczenia z wymianą czynnika chłodniczego w europejskich 
supermarketach pokazują, że można znacznie i w opłacalny sposób obniżyć emisje HFC 
poprzez wprowadzenie zakazu serwisowania już od 2015 roku. Wcześniejsze wprowadzenie 
zakazu serwisowania niesie ze sobą ogromne korzyści dla środowiska oraz oszczędności 
kosztów. Wyłączenie z zakazu serwisowania około 80% systemów w sektorze drobnego handlu 
poprzez zwiększenie poziomu wielkości ładunku czynnika chłodniczego z 5 do 40 ton 
ekwiwalentu CO2 obniży korzyści środowiskowe zaledwie o 8% lub nawet o mniej. 
Urządzenia chłodnicze pracujące w temperaturze poniżej -50°C również są wyłączone z 
zakazu. 
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od 1 stycznia 2017 roku fluoryzowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego 2150 lub wyższym 
mogą być używane do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych 
innych niż wymienione w akapicie 
pierwszym, o ile zostały odzyskane z 
innych urządzeń na terytorium Unii. 

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 20 w celu wprowadzenia oznaczonego 
czasowego odstępstwa, w razie potrzeby, 
dla niektórych zastosowań SF6, dla 
których nie ma dostępnych alternatyw ze 
względów technicznych, ekonomicznych 
lub względów bezpieczeństwa.

Or. en



PR\928287PL.doc 21/40 PE506.101v01-00

PL

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie ma on zastosowania do producentów 
lub importerów fluorowęglowodorów w 
ilości mniejszej niż 500 ton ekwiwalentu 
CO2 rocznie.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja przydziela kontyngenty na 
wprowadzanie fluorowęglowodorów do 
obrotu każdemu producentowi i 
importerowi na każdy rok począwszy od 
roku 2015, stosując mechanizm przydziału 
określony w załączniku VI. Od 1 stycznia 
2018 roku producenci i importerzy płacą 
coroczną opłatę przydziałową o stawce 
wynoszącej 30 EUR za tonę ekwiwalentu 
CO2 fluorowęglowodorów, za każdą część 
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wykorzystanego lub przeniesionego 
kontyngentu. Uzyskane wpływy zostaną 
wykorzystane na pomoc we wdrażaniu 
niniejszego rozporządzenia oraz na 
niwelowanie regionalnych różnic w 
kosztach technologii wymiany, 
wynikających z uwarunkowań 
klimatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji opuszcza przejmowanie kontyngentów HFC przez następców prawnych bez 
ponoszenia żadnych kosztów, wbrew zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Wprowadza się 
zatem opłatę przydziałową za wykorzystanie kontyngentów HFC o stawce 30 EUR/tona 
ekwiwalentu CO2, co było średnią prognozowaną ceną CO2 w trakcie trzeciego etapu 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, kiedy przyjęto dyrektywę w sprawie systemu handlu 
uprawnieniami do emisji. Zapewni to wpływy na pokrycie różnic w kosztach ze względu na 
warunki klimatyczne.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych ustalających mechanizm 
mający na celu ponowne obliczenie 
wartości referencyjnych zgodnie z ust. 3 
oraz zmieniających lub uzupełniających 
mechanizm przydziału kontyngentów 
określony w załączniku VI.

6. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych ustalających mechanizm 
mający na celu ponowne obliczenie 
wartości referencyjnych zgodnie z ust. 3 
oraz zmieniających lub uzupełniających 
mechanizm przydziału kontyngentów 
określony w załączniku VI, jak również 
precyzujących mechanizm przydziału 
wpływów zgodnie z ust. 5.

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rejestrze elektronicznym na żądanie 
rejestruje się

Rejestr elektroniczny powinien 
obejmować:

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każdy producent, importer i 
eksporter, który wyprodukował, wywiózł 
lub przywiózł więcej niż jedną tonę 
metryczną lub 500 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazów cieplarnianych i 
gazów wymienionych w załączniku II w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
przedkłada Komisji sprawozdanie 
zawierające dane określone w załączniku 
VII dotyczące każdej z tych substancji za 
ten roku kalendarzowy.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każde przedsiębiorstwo, 
które zniszczyło więcej niż jedną tonę 
metryczną lub 1 000 ton ekwiwalentu CO2

2. Do dnia 31 marca 2014 r., a następnie co 
rok od tej daty, każde przedsiębiorstwo, 
które zniszczyło więcej niż jedną tonę 
metryczną lub 500 ton ekwiwalentu CO2



PE506.101v01-00 24/40 PR\928287PL.doc

PL

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

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

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu ustanawiają one, w zależności 
od przypadku, jeden z poniższych 
systemów:

W tym celu ustanawiają one system, w 
którym na szczeblu krajowym prowadzona 
jest baza danych przeznaczona do 
gromadzenia danych zarejestrowanych 
zgodnie z art. 5 ust. 1.

a) system, w którym na poziomie
krajowym prowadzona jest baza danych 
przeznaczona do gromadzenia danych 
zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ust. 1;
b) system, dzięki któremu przeprowadzane 
są badania emisji na podstawie 
reprezentatywnej próby podmiotów, o 
których mowa w art. 5 ust. 1, a wyniki 
tych badań są poddane ekstrapolacji.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 

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

ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 5, art. 14 ust. 6, 
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 19 ust. 
1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu 
lat, począwszy od dnia ...1. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
_______________________
1 Proszę wstawić datę wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9a. Aerozole techniczne 1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC 
(~3,6 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku).
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 10 

Tekst proponowany przez Komisję

10. Domowe chłodziarki i zamrażarki 
zawierające HFC o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 150 lub 
większym

1 stycznia 2015 r.

Poprawka

10. Domowe chłodziarki i zamrażarki 
zawierające HFC 

1 stycznia 2015 r.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10a. Urządzenia chłodnicze zawierające 
fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 2150 lub większym

1 stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 11 ust. 3 wprowadza zakaz stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych o 
współczynniku ocieplenia globalnego równym 2150 lub większym do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych od 2015 roku. Dla zachowania spójności z tym zakazem 
serwisowania wprowadzanie do obrotu nowych urządzeń chłodniczych zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego równym 2150 lub 
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większym powinno również być zakazane od tego samego roku. 

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10b. Stacjonarne urządzenia chłodnicze, 
które zawierają fluorowane gazy 
cieplarniane

1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Sektor ten obecnie posiada najwyższy udział w emisjach HFC. Zrównoważone alternatywy są 
opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~15,3 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 
2030 roku) – liczby te nie uwzględniają znacznych redukcji emisji GHG z tytułu oszczędności 
energii. Wskaźniki penetracji rynku zrównoważonymi alternatywami mogą osiągnąć 100% 
penetracji rynku w 2020 roku.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10c. Mobilne urządzenia chłodnicze, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane, z 
wyłączeniem statków rybackich

1 stycznia 2025 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC 
(~0,7 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). Wskaźniki penetracji rynku zrównoważonymi 
alternatywami mogą osiągnąć 100% penetracji rynku w 2025 roku lub wartość zbliżoną.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 11 – część pierwsza

Tekst proponowany przez Komisję

11. Chłodziarki i 
zamrażarki do 
przechowywania, 
wystawiania lub 
dystrybucji produktów w 
handlu detalicznym i 
usługach 
gastronomicznych („do 
użytku komercyjnego”) –
hermetycznie zamknięte 
systemy 

które zawierają HFC o 
współczynniku ocieplenia 
globalnego równym 2500
lub większym

1 stycznia 2017 r.

Poprawka

11. Chłodziarki i 
zamrażarki do 
przechowywania, 
wystawiania lub 
dystrybucji produktów w 
handlu detalicznym i 
usługach 
gastronomicznych („do 
użytku komercyjnego”) –
hermetycznie zamknięte 
systemy 

które zawierają HFC o 
współczynniku ocieplenia 
globalnego równym 2150
lub większym

1 stycznia 2015 r.

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 11 – część druga

Tekst proponowany przez Komisję

11. Chłodziarki i 
zamrażarki do 
przechowywania, 
wystawiania lub 
dystrybucji produktów w 
handlu detalicznym i 
usługach 
gastronomicznych („do 
użytku komercyjnego”) –
hermetycznie zamknięte 
systemy 

które zawierają HFC o 
współczynniku ocieplenia 
globalnego równym 150 
lub większym

1 stycznia 2020 r.

Poprawka

11. Chłodziarki i 
zamrażarki do 
przechowywania, 
wystawiania lub 
dystrybucji produktów w 
handlu detalicznym i 
usługach 
gastronomicznych („do 
użytku komercyjnego”) –
hermetycznie zamknięte 
systemy 

które zawierają HFC 1 stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 12 

Tekst proponowany przez Komisję

12. Przenośne systemy klimatyzacji w 
pomieszczeniach (hermetycznie zamknięte 
urządzenia, które użytkownik końcowy 

1 stycznia 2020 r.
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może przemieszczać między 
pomieszczeniami) zawierające HFC o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
równym 150 lub większym

Poprawka

12. Przenośne systemy klimatyzacji w 
pomieszczeniach (hermetycznie zamknięte 
urządzenia, które użytkownik końcowy 
może przemieszczać między 
pomieszczeniami) zawierające HFC 

1 stycznia 2020 r.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12a. Stacjonarne urządzenia 
klimatyzacyjne, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane, z 
wyłączeniem wentylatorowych agregatów 
chłodniczych

1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Sektor ten ma wysoki udział w emisjach HFC oraz stanowi najszybciej rosnące źródło emisji. 
Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC 
(~29 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). Wskaźniki penetracji rynku zrównoważonymi 
alternatywami mogą osiągnąć 100% penetracji rynku w 2020 roku lub wartość zbliżoną.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12b. Wentylatorowe agregaty chłodnicze, 
które zawierają fluorowane gazy 
cieplarniane

1 stycznia 2027 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~9 
kt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). Wskaźniki penetracji rynku zrównoważonymi 
alternatywami mogą osiągnąć 100% penetracji rynku w 2027 roku.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12c. Urządzenia klimatyzacyjne na 
statkach towarowych, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane

1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC 
(~232 kt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). Wskaźniki penetracji rynku zrównoważonymi 
alternatywami mogą osiągnąć 100% penetracji rynku w 2020 roku.



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

PL

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12d. Pianki, które zawierają fluorowane 
gazy cieplarniane

1 stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Pianki mogą posiadać długi okres trwałości, nawet do 50 lat. Ponadto odzysk gazów 
spieniających z pianek jest kosztowny. Brak interwencji publicznej obecnie mógłby 
doprowadzić do wzrostu emisji w następnych dziesięcioleciach. Zrównoważone alternatywy 
są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~3,9 Mt/ekwiwalent CO2/rok 
w 2030 roku). Wskaźniki penetracji rynku zrównoważonymi alternatywami mogą osiągnąć 
100% penetracji rynku w 2015 roku.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK V – akapit wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalną ilość, o której mowa w art. 13 
ust. 1, oblicza się, stosując następujące 
wartości procentowe do średniej rocznej 
łącznej ilości wyprodukowanej i 
przywiezionej do Unii w okresie od 2008 r.
do 2011 r.:

Maksymalną ilość, o której mowa w art. 13 
ust. 1, oblicza się, stosując następujące 
wartości procentowe do średniej rocznej 
łącznej ilości wyprodukowanej i 
przywiezionej do Unii w okresie od 2009 r.
do 2012 r.:

Or. en
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Uzasadnienie

Dane za rok 2012 będą dostępne wkrótce, stąd też do obliczenia podstawy odniesienia należy 
posłużyć się najnowszymi danymi, tj. biorąc średnią za okres 2009–2012.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

2016–17 93%

Poprawka

2016–17 83%

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję

2024–26 31%

Poprawka

2024–26 25%

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 września 2011 r., Parlament Europejski wezwał do „szybkiego 
zmniejszenia produkcji i zużycia HFC” na obszarze UE. Obecny harmonogram wycofywania 
z obrotu należy zawęzić w celu zapewnienia wykonalnego i opłacalnego przejścia na 
zrównoważone alternatywy oraz uniknięcia nadmiernych przydziałów emisji HFC. Komisja 
Europejska przedłożyła projekt harmonogramu wycofywania z obrotu nieuwzględniający 
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zakazu serwisowania, o którym mowa z art. 11. Zakaz serwisowania ma doprowadzić do 
znacznego zmniejszenia popytu na HFC, dlatego też etapy wycofywania HFC z obrotu 
przypadające przed rokiem 2018 oraz po roku 2023 powinny być ambitniejsze.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela – wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję

2027–29 24%

Poprawka

2027–29 19%

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 września 2011 r., Parlament Europejski wezwał do „szybkiego 
zmniejszenia produkcji i zużycia HFC” na obszarze UE. Obecny harmonogram wycofywania 
z obrotu należy zawęzić w celu zapewnienia wykonalnego i opłacalnego przejścia na 
zrównoważone alternatywy oraz uniknięcia nadmiernych przydziałów emisji HFC. Komisja 
Europejska przedłożyła projekt harmonogramu wycofywania z obrotu nieuwzględniający 
zakazu serwisowania, o którym mowa z art. 11. Zakaz serwisowania ma doprowadzić do 
znacznego zmniejszenia popytu na HFC, dlatego też etapy wycofywania HFC z obrotu 
przypadające przed rokiem 2018 oraz po roku 2023 powinny być ambitniejsze.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela – wiersz 7

Tekst proponowany przez Komisję

2030 21%

Poprawka

2030 16%
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Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 września 2011 r., Parlament Europejski wezwał do „szybkiego 
zmniejszenia produkcji i zużycia HFC” na obszarze UE. Obecny harmonogram wycofywania 
z obrotu należy zawęzić w celu zapewnienia wykonalnego i opłacalnego przejścia na 
zrównoważone alternatywy oraz uniknięcia nadmiernych przydziałów emisji HFC. Komisja 
Europejska przedłożyła projekt harmonogramu wycofywania z obrotu nieuwzględniający 
zakazu serwisowania, o którym mowa z art. 11. Zakaz serwisowania ma doprowadzić do 
znacznego zmniejszenia popytu na HFC, dlatego też etapy wycofywania HFC z obrotu 
przypadające przed rokiem 2018 oraz po roku 2023 powinny być ambitniejsze.
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UZASADNIENIE

KONTEKST

Protokół montrealski, uznawany za najbardziej owocną umowę międzynarodową w 
dziedzinie środowiska, doprowadził do ogólnoświatowego wycofania z obrotu i zaprzestania 
produkcji większości substancji zubożających warstwę ozonową, w tym 
chlorofluorowęglowodorów (CFC) i wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC). W ostatnim 
czasie CFC i HCFC zaczęto zastępować fluorowęglowodorami (HFC), lecz cechuje je bardzo 
duże oddziaływanie na klimat. Ponadto inne fluorowane gazy cieplarniane, w tym 
perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), posiadają współczynnik ocieplenia 
globalnego do 23 000 razy wyższy niż dwutlenek węgla i mogą utrzymywać się w atmosferze 
przez tysiące lat. Nieodzowne jest podjęcie działania.

Unia Europejska wezwała do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do roku 
2050, w odniesieniu do poziomów z 1990 roku. Zgodnie z przyjętym przez Komisję 
Europejską planem działania dotyczącym przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, dla 
osiągnięcia tego celu konieczne jest ograniczenie o 72–73% emisji gazów niebędących CO2
(w tym fluorowanych gazów cieplarnianych) do roku 2030. Choć emisje pozostałych gazów 
cieplarnianych uległy zmniejszeniu, to emisje fluorowanych gazów cieplarnianych wzrosły o 
60% od roku 1990. Produkty i urządzenia wykorzystujące HFC mogą posiadać długi okres 
trwałości, nawet do 50 lat. Dlatego też wymagane jest dodatkowe prawodawstwo 
zapobiegające wzrostowi emisji w kolejnych dziesięcioleciach.

Na szczęście obecnie występują w obrocie oraz są w użyciu zrównoważone alternatywy –
które okazały się bezpieczne, opłacalne i efektywne energetycznie. Owe zrównoważone 
alternatywy mogą obecnie oraz w najbliższej przyszłości zastąpić niemal wszystkie nowe 
urządzenia wykorzystujące HFC. Wycofanie HFC z użytku przyspieszy zrównoważony 
wzrost, będzie sprzyjać innowacjom oraz premiować przedsiębiorstwa europejskie, które 
zainwestowały w technologie przyjazne dla środowiska. Za wzór służy tu przykład duński. W 
Danii zakazy dotyczące fluoryzowanych gazów cieplarnianych wprowadzono już dziesięć lat 
temu, co zachęciło do inwestowania i innowacji oraz przyniosło korzyści wielu małym i 
średnim przedsiębiorstwom, które obecnie okrzepły i rozszerzają zasięg swojej działalności 
poza granice Danii. Ambitnie wiodąc prym na arenie światowej, Europa może utrzymać 
swoją konkurencyjność w dziedzinie innowacyjnych technologii chłodnictwa, klimatyzacji i 
ogrzewania, dbając o zarządzanie środowiskowe.

WNIOSEK SPRAWOZDAWCY

Sprawozdawca popiera wiele propozycji zawartych we wniosku Komisji. Ograniczenia 
ilościowe w obrocie HFC (wycofywanie), które można wprowadzić, stanowią krok we 
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właściwym kierunku. Należy je poprzeć zakazami dotyczącymi hermetycznie zamkniętych i 
fabrycznie napełnianych urządzeń. Istotne jest szkolenie oraz certyfikacja w zakresie 
zrównoważonych alternatyw. Wprowadzenie zakazu serwisowania i konserwacji istniejących
urządzeń chłodniczych zawierających HFC i mieszanin HFC o wysokich współczynnikach 
ocieplenia globalnego pozwoli na ograniczenie emisji oraz na oszczędności energii. Ponadto 
sprawozdawca opowiada się za zakazem stosowania HFC w niektórych urządzeniach, takich 
jak domowe chłodziarki i zamrażarki, dla których mniej szkodliwe alternatywy są obecnie 
dostępne w obrocie. Ogólnie rzecz ujmując, wniosek mógłby przewidywać większe wsparcie 
dla zrównoważonych alternatyw oraz mniejszych przedsiębiorstw europejskich je 
wytwarzających. Dlatego też sprawozdawca stwierdza, że wniosek Komisji można ulepszyć 
w kilku aspektach, które zostały omówione poniżej.

Zakazy wprowadzania do obrotu (POM) oraz zakazy stosowania

Istnieją już zrównoważone alternatywy dla urządzeń zawierających HFC, dostępne obecnie w 
Europie. Sprawozdawca uważa, że zakazy wprowadzania do obrotu są właściwe, ilekroć takie 
zrównoważone alternatywy są w stanie zaspokoić popyt na nowe urządzenia w danym 
podsektorze. Zakazy wprowadzania do obrotu pomagają także wyeliminować stosowanie 
HFC w sektorach, w których dostępne są naturalne czynniki chłodnicze, co sprawia, że 
wycofanie z obrotu staje się opłacalne, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczonych 
kontyngentów HFC dla sektorów, w których faktycznie są nieodzowne. Ponadto zakazy 
wprowadzania do obrotu oraz stosowania HFC dostarczają wyraźnych sygnałów rynkowych, 
których oczekiwały mniejsze przedsiębiorstwa europejskie wytwarzające zrównoważone 
alternatywy, oraz stwarzają przejrzysty, stabilny i przewidywalny klimat inwestycyjny. 

Sprawozdawca wprowadza zatem zakazy wprowadzania do obrotu i stosowania, kiedy 
wskaźniki penetracji rynku zrównoważonymi alternatywami mogą osiągnąć 100% penetracji 
rynku1 lub wartość zbliżoną, w szczególności:

 Pianki: zakaz wprowadzania do obrotu w 2015 roku. Pianki mogą posiadać długi 
okres trwałości, nawet do 50 lat. Ponadto odzysk gazów spieniających z pianek jest 
kosztowny. Brak interwencji publicznej obecnie mógłby doprowadzić do wzrostu 
emisji w następnych dziesięcioleciach. Zrównoważone alternatywy są opłacalne i 
pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~3,9 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 
roku).

 Aerozole techniczne: zakaz wprowadzania do obrotu w 2020 roku. Zrównoważone 
alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~3,6 
Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). 

 Urządzenia chłodnicze: zakaz wprowadzania do obrotu dotyczący stacjonarnych 

                                               
1 Wskaźnik penetracji określa się jako maksymalny potencjał rynkowy wariantów redukcji służących zastąpieniu nowych 
produktów lub urządzeń opierających się na HFC w danym sektorze. Wskaźnik penetracji wynoszący 100% w roku 2015 
oznacza zatem, że instalowane w roku 2015 nowe urządzenia HFC mogą zostać zastąpione urządzeniami wykorzystującymi 
technologie alternatywne. 
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urządzeń chłodniczych w 2020 roku. Sektor ten obecnie posiada najwyższy udział w 
emisjach HFC. Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne 
zmniejszenie emisji HFC (~15,3 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku) – liczby te nie 
uwzględniają znacznych redukcji emisji GHG z tytułu oszczędności energii. Zakaz 
wprowadzania do obrotu dotyczący mobilnych urządzeń chłodniczych, z wyłączeniem 
statków rybackich, w 2025 roku. Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają 
na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~0,7 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku).

 Urządzenia klimatyzacyjne: zakaz wprowadzania do obrotu dotyczący stacjonarnych 
urządzeń klimatyzacyjnych i statków transportowych w 2020 roku. Sektor ten ma 
wysoki udział w emisjach HFC oraz stanowi najszybciej rosnące źródło emisji. 
Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji 
HFC (~29 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). Zakaz wprowadzania do obrotu 
dotyczący wentylatorowych agregatów chłodniczych w 2027 roku. Zrównoważone 
alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~9 
kt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). 

Ponadto sprawozdawca wprowadza w 2020 roku zakaz stosowania SF6 jako izolatora i 
czynnika rozdzielającego w rozdzielnicach średniego napięcia. SF6 jest gazem cieplarnianym 
o współczynniku ocieplenia do 22 800 razy wyższym niż dwutlenek węgla (CO2) oraz o 
czasie utrzymywania się w atmosferze wynoszącym 3000 lat. Zatem z racji dostępności w 
obrocie alternatyw niezawierających SF6 wszelkie emisje SF6 należy uznać za zwyczajnie 
nieodpowiedzialne. 

Wycofywanie

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie kompleksowego 
podejścia do antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych 
niż CO2 wezwano do „szybkiego zmniejszenia produkcji i zużycia HFC” na obszarze Unii 
Europejskiej. Jest to nie tylko promowanie przyjmowania alternatyw przed ustanowieniem 
zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania HFC, lecz również zachęta do zacieśnienia 
systemów oraz premiowania regeneracji i recyklingu.

Stąd też sprawozdawca wprowadza środki mające nie dopuścić do nadmiernych przydziałów 
uprawnień do emisji HFC oraz zapewnić wykonalny technicznie oraz opłacalny 
harmonogram wycofywania, w szczególności:

 Zawężony harmonogram wycofywania. Obecny harmonogram wycofywania należy 
zwęzić w celu zapewnienia wykonalnego technicznie oraz opłacalnego przejścia na 
zrównoważone alternatywy. Komisja Europejska przedłożyła projekt harmonogramu 
wycofywania z obrotu nieuwzględniający zakazu serwisowania, o którym mowa z art. 
11. Zakaz serwisowania ma doprowadzić do znacznego zmniejszenia popytu na HFC, 
dlatego też etapy wycofywania HFC z obrotu przypadające przed rokiem 2018 oraz po 
roku 2023 powinny być ambitniejsze. 
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 Opłata przydziałowa. Wprowadza się opłatę przydziałową za wykorzystanie 
kontyngentów HFC, o stawce 30 EUR/tona ekwiwalentu CO2, co było średnią 
prognozowaną ceną CO2 w trakcie trzeciego etapu systemu handlu uprawnieniami do 
emisji, kiedy przyjęto dyrektywę w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji. 
Zapewni to wpływy na pokrycie różnic w kosztach ze względu na warunki 
klimatyczne.

 Skorygowana podstawa odniesienia. Podstawą odniesienia dla harmonogramu 
wycofywania według propozycji Komisji jest roczna średnia ilość wyprodukowana i 
przewieziona na obszar UE w okresie 2008–2011. Dane za rok 2012 będą dostępne 
wkrótce, stąd też do obliczenia wartości wyjściowej należy posłużyć się najnowszymi 
danymi, tj. biorąc średnią za okres 2009–2012.

Zakaz emisji produktów ubocznych

Wniosek Komisji mógłby zatem w niezamierzony sposób przyczynić się do zwiększenia 
ogólnoświatowych emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, co bardziej utrudniłoby 
osiągnięcie postępu w sprawie klimatu na szczeblu międzynarodowym, chyba że emisje 
produktów ubocznych zostaną skutecznie wyeliminowane. Produkcja fluorowęglowodorów 
(HFC) często ma miejsce w państwach trzecich, gdzie nie obowiązują ograniczenia emisji 
produktów ubocznych (m.in. emisji trifluorometanów HFC-23). Sprawozdawca ustanawia 
zatem zakaz wprowadzania do obrotu wszelkich fluorowanych gazów cieplarnianych 
wymienionych w załącznikach I i II, jeśli produkty uboczne powstałe w procesie ich 
produkcji nie zostały zniszczone. Zważywszy na pionową integrację oraz ograniczoną liczbę 
producentów w tym sektorze, wdrożenie przepisów nie powinno przysparzać kłopotów.

Ograniczanie emisji i odzysk

W celu poprawy historycznie niskich wskaźników zgodności i opłacalności nieodzowne są 
jasne zobowiązania dotyczące ograniczania emisji i odzysku.

Dlatego też sprawozdawca wprowadza poprawki ograniczające wycieki oraz propagujące 
odzysk, w szczególności:

 Zakaz serwisowania. Propozycja zakazu serwisowania i konserwacji istniejących 
urządzeń chłodniczych zawierających HFC o wysokich współczynnikach ocieplenia 
globalnego wymaga dopracowania. Aktualne działania i doświadczenia z wymianą 
czynnika chłodniczego w europejskich supermarketach pokazują, że można znacznie i 
w opłacalny sposób obniżyć emisje HFC poprzez wprowadzenie zakazu serwisowania 
już od 2015 roku. Wcześniejsze wprowadzenie zakazu serwisowania niesie ze sobą 
ogromne korzyści dla środowiska oraz oszczędności kosztów. Wyłączenie z zakazu 
serwisowania około 80% systemów w sektorze drobnego handlu poprzez zwiększenie 
poziomu wielkości ładunku czynnika chłodniczego z 5 do 40 ton ekwiwalentu CO2 
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obniży korzyści środowiskowe zaledwie o 8% lub nawet o mniej. Urządzenia 
chłodnicze pracujące w temperaturze poniżej -50°C również są wyłączone z zakazu. 
W tych sektorach wciąż będzie dopuszczalne stosowanie odzyskanego HFC o 
wysokich współczynnikach ocieplenia globalnego, z myślą o promowaniu recyklingu.

 Systemy odzysku. Aby krzewić odpowiedzialności producentów, we wszystkich 
państwach członkowskich należy utworzyć systemy odzysku zapewniające recykling, 
regenerację lub niszczenie fluorowanych gazów cieplarnianych. 

 Minimalne środki ostrożności. Operatorzy zostają zobowiązani do podejmowania 
środków ostrożności w celu zapobieżenia wyciekom fluorowanych gazów 
cieplarnianych przed ich wystąpieniem, w oparciu o najlepsze praktyki w branży oraz 
doświadczenia w państwach członkowskich.

 Maksymalne poziomy wycieku. Maksymalne poziomy wycieku należy określić dla 
wszystkich typów urządzeń, aby poprawić zgodność oraz wdrażanie, w oparciu o 
najlepsze praktyki w branży, doświadczenia w państwach członkowskich oraz normy 
europejskie i międzynarodowe.

 Rozszerzony zakres. Rozszerzenie zakresu obowiązków dotyczących ograniczania 
emisji na wszystkie urządzenia mobilne jest opłacalne i pozwala na znaczną redukcję 
emisji (~2,4 Mt/ekwiwalent CO2/rok).


