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***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih
(COM(2012)0643 – C7–0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0643),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0370/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za promet in turizem (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V sklepnih ugotovitvah poročila 
Komisije o uporabi, učinkih in ustreznosti 
Uredbe (ES) št. 842/2006 je navedeno, da 
lahko obstoječi ukrepi zadrževanja 
zmanjšajo emisije fluoriranih toplogrednih 
plinov, če se uporabljajo v celoti. Te 
ukrepe bi zato bilo treba ohraniti in 

(3) V sklepnih ugotovitvah poročila 
Komisije o uporabi, učinkih in ustreznosti 
Uredbe (ES) št. 842/2006 je navedeno, da 
lahko obstoječi ukrepi zadrževanja 
zmanjšajo emisije fluoriranih toplogrednih 
plinov, če se uporabljajo v celoti. Te 
ukrepe bi zato bilo treba ohraniti in 

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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pojasniti na podlagi izkušenj, pridobljenih 
ob njihovem izvajanju. Nekatere ukrepe bi 
bilo treba razširiti tudi na druge naprave, ki 
vsebujejo znatne količine fluoriranih 
toplogrednih plinov, kot so tovornjaki 
hladilniki in hladilni priklopniki. 
Obveznost glede vzpostavitve in vodenja 
evidenc opreme, ki vsebuje takšne pline, bi 
morala zajemati tudi električne stikalne 
mehanizme.

pojasniti na podlagi izkušenj, pridobljenih 
ob njihovem izvajanju, ter dopolniti z 
zahtevami za sheme zajemanja. Nekatere 
ukrepe bi bilo treba razširiti tudi na druge 
naprave, ki vsebujejo znatne količine 
fluoriranih toplogrednih plinov, kot so 
tovornjaki hladilniki in hladilni priklopniki. 
Obveznost glede vzpostavitve in vodenja 
evidenc opreme, ki vsebuje takšne pline, bi 
morala zajemati tudi električne stikalne 
mehanizme.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Uvesti bi bilo treba dodatne prepovedi 
dajanja na trg za novo opremo za hlajenje, 
klimatske naprave in protipožarne sisteme, 
ki za delovanje potrebujejo posebne 
fluorirane toplogredne pline, če so na voljo 
ustrezne nadomestne možnosti za uporabo 
teh snovi. Glede na tehnični razvoj v 
prihodnosti in razpoložljivost stroškovno 
učinkovitih nadomestnih možnosti za 
uporabo fluoriranih toplogrednih plinov bi 
morala biti Komisija pooblaščena za 
vključitev drugih izdelkov in opreme ali 
izključitev, tudi začasno, nekaterih 
kategorij izdelkov ali opreme, pri katerih 
nadomestne snovi, ki ne presegajo 
določene mejne vrednosti potenciala 
globalnega segrevanja, niso na voljo zaradi 
tehničnih ali gospodarskih razlogov, 
vključno zaradi nezadostne ponudbe 
nadomestnih snovi na trgu, ki je 
premajhna, da bi pokrila povpraševanje, ali 
ker možnost uporabe zadevnih 
nadomestnih snovi izključujejo veljavni 
varnostni standardi.

(8) Uvesti bi bilo treba dodatne prepovedi 
dajanja na trg za novo opremo za hlajenje, 
klimatske naprave, pene, aerosole in 
protipožarne sisteme, ki za delovanje 
potrebujejo posebne fluorirane toplogredne 
pline, če so na voljo ustrezne nadomestne 
možnosti za uporabo teh snovi. Glede na 
tehnični razvoj v prihodnosti in 
razpoložljivost stroškovno učinkovitih 
nadomestnih možnosti za uporabo 
fluoriranih toplogrednih plinov bi morala 
biti Komisija pooblaščena za vključitev 
drugih izdelkov in opreme ali izključitev, 
tudi začasno, nekaterih kategorij izdelkov 
ali opreme, pri katerih nadomestne snovi, 
ki ne presegajo določene mejne vrednosti 
potenciala globalnega segrevanja, niso na 
voljo zaradi tehničnih ali gospodarskih 
razlogov, vključno zaradi nezadostne 
ponudbe nadomestnih snovi na trgu, ki je 
premajhna, da bi pokrila povpraševanje, ali 
ker možnost uporabe zadevnih 
nadomestnih snovi izključujejo veljavni 
varnostni standardi.
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Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Takšne prepovedi bi se morale uvesti 
le, kadar zagotovijo manjše skupne emisije 
toplogrednih plinov, torej ob upoštevanju 
tako uhajanja kakršnih koli fluoriranih 
toplogrednih plinov kot tudi emisij CO2, ki 
izvirajo iz njihove porabe energije. 
Oprema, ki vsebuje fluorirane 
toplogredne pline, bi tako morala biti 
dovoljena, če so njene skupne emisije 
toplogrednih plinov manjše od tistih, ki bi 
jih povzročila enakovredna oprema brez 
fluoriranih toplogrednih plinov, katere 
največja dovoljena poraba energije je 
določena v zadevnih izvedbenih ukrepih, 
sprejetih na podlagi Direktive 
2009/125/ES (okoljsko primerna 
zasnova).

(9) Takšne prepovedi bi se morale uvesti 
le, kadar zagotovijo manjše skupne emisije 
toplogrednih plinov, torej ob upoštevanju 
tako uhajanja kakršnih koli fluoriranih 
toplogrednih plinov kot tudi emisij CO2, ki 
izvirajo iz njihove porabe energije.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Postopno zmanjševanje dajanja 
fluoriranih ogljikovodikov na trg se šteje
za najbolj uspešen in stroškovno učinkovit 
način dolgoročnega zmanjšanja emisij teh 
snovi. 

(11) Za fluorirane ogljikovodike bi se 
moral uporabljati regulativni pristop, ki se 
uporablja tudi za snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč, v Uredbi (ES) št. 2037/2000
in Uredbi (ES) št. 1005/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 
2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč1. 
Poleg prepovedi dajanja na trg za opremo, 
ki vsebuje fluorirane ogljikovodike, 
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ukrepov zadrževanja in zahtev za 
zajemanje, velja postopno zmanjševanje 
dajanja fluoriranih ogljikovodikov na trg za 
najbolj uspešen in stroškovno učinkovit 
način dolgoročnega zmanjšanja emisij teh 
snovi. 

________________
1 UL L 286, 31.10.2009, str. 1

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala za postopno 
zmanjševanje dajanja fluoriranih 
ogljikovodikov na trg posameznim 
proizvajalcem in uvoznikom dodeliti kvote 
za dajanje teh snovi na trg, da ne bi bila 
presežena skupna količinska omejitev 
dajanja fluoriranih ogljikovodikov na trg v 
Uniji.

(12) Komisija bi morala za postopno 
zmanjševanje dajanja fluoriranih 
ogljikovodikov na trg posameznim 
proizvajalcem in uvoznikom dodeliti kvote 
za dajanje teh snovi na trg, da ne bi bila 
presežena skupna količinska omejitev 
dajanja fluoriranih ogljikovodikov na trg v 
Uniji. Od 1. januarja 2018 bi morala za 
uporabo kvot veljati pristojbina, ki bi jo 
Komisija pobirala in prerazporediti za 
odpravljanje regionalnih razlik pri 
izvajanju uredbe v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Proizvodnja nekaterih fluoriranih 
toplogrednih plinov lahko povzroči znatne 
stranske emisije drugih tovrstnih plinov 
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med proizvodnim procesom. Pogoj za 
dajanje fluoriranih toplogrednih plinov 
na trg bi morala biti odprava stranskih 
emisij, zato da bi zagotovili obravnavanje 
podnebnega vpliva v vsem življenjskem 
ciklu. 

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) „tehnični aerosol“ pomeni aerosolni 
razpršilec, ki se uporablja pri vzdrževanju, 
popravilu, čiščenju, preskušanju, 
dezinfekciji, proizvodnji, vgradnji in 
drugih uporabah, kjer je potrebna 
negorljiva sestava.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci opreme, ki vsebuje 
fluorirane toplogredne pline, sprejmejo 
previdnostne ukrepe za preprečitev 
nenamernih izpustov (v nadaljnjem 
besedilu: uhajanje) teh plinov.

2. Upravljavci opreme, ki vsebuje 
fluorirane toplogredne pline, sprejmejo 
previdnostne ukrepe za preprečitev 
nenamernih izpustov (v nadaljnjem 
besedilu: uhajanje) teh plinov. Brez 
poseganja v obveznost uporabe 
previdnostnih ukrepov morajo upravljavci 
zagotoviti, da niso presežene najvišje 
stopnje uhajanja.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 20 v zvezi z določitvijo najmanjših 
previdnostnih ukrepov in najvišjih stopenj 
uhajanja iz odstavka 2, in sicer na podlagi 
najboljše prakse in izkušenj v državah 
članicah za vsako vrsto opreme. Pravila se 
sprejmejo do [1. januarja 2015]. 

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nepremične opreme za hlajenje; (a) nepremične in premične opreme za 
hlajenje;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nepremične opreme za klimatizacijo; (b) nepremične in premične opreme za 
klimatizacijo;

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) tovornjakov hladilnikov in hladilnih 
prikolic.

(e) tovornjakov ter poltovornjakov 
hladilnikov in hladilnih priklopnikov.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine dodanih fluoriranih 
toplogrednih plinov in razlogi za njihovo 
dodajanje;

(b) količine dodanih fluoriranih 
toplogrednih plinov in razlogi za njihovo 
dodajanje; v primeru servisiranja ali 
vzdrževanja opreme za hlajenje v skladu s 
tretjim pododstavkom člena (11(3) tudi 
navedba , ali je bila snov reciklirana ali 
predelana, ter ime in naslov podjetja, ki jo 
je recikliralo ali predelalo;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci iz odstavka 1 hranijo 
evidence še najmanj dve leti po razgradnji 
opreme, razen če se evidence iz odstavka 1 
vpisujejo v zbirko podatkov, ki so jo 
vzpostavili pristojni organi držav članic.

2. Evidence iz odstavka 1 se še najmanj 
dve leti po razgradnji opreme hranijo v 
zbirki podatkov, ki so jo vzpostavili 
pristojni organi držav članic. Komisija 
državam članicam zagotovi operativne 
smernice in tehnično pomoč o vzpostavitvi 
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in vzdrževanju podatkovne zbirke. Države 
članice zagotovijo, da ima javno dostop do 
zadevnih informacij v podatkovni zbirki v 
skladu z Direktivo 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o dostopu javnosti do informacij o 
okolju1. 
_____________
1 UL L 41, 14.2.2003, str. 26

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebe ali podjetja, ki za upravljavce 
izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(e), 
hranijo izvode evidenc najmanj pet let, 
razen če se evidence iz odstavka 1 
vpisujejo v zbirko podatkov, ki so jo 
vzpostavili pristojni organi držav članic. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te evidence so na zahtevo na voljo 
pristojnemu organu ali Komisiji.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko z izvedbenim aktom 
določi obliko evidenc iz odstavka 1 ter 
opredeli način za njihovo vzpostavitev in 
vodenje. Navedeni izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 21.

3. Komisija z izvedbenim aktom določi 
obliko evidenc iz odstavka 1 ter opredeli 
način za njihovo vzpostavitev in vodenje. 
Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 21.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Brez poseganja v člen 9(1) velja, da 
proizvajalci in uvozniki ne smejo dajati na 
trg fluoriranih toplogrednih plinov iz 
prilog I in II, razen če se drugi tovrstni 
plini, ki so nastali kot stranski proizvod v 
proizvodnem procesu, tudi med 
proizvodnjo njihovih surovin in 
predelovalnih sredstev, uničijo.

Or. en

Obrazložitev

Fluorirani ogljikovodiki se pogosto proizvajajo v tretjih državah, kjer omejitev za stranske 
emisije (npr. emisije HFC-23). Predlo Komisije bi mogel tako nenamerno povečati svetovne 
emisije fluoriranih toplogrednih plinov, razen če bi veljala prepoved za dajanje na trg za vse 
tovrstne pline, katerih stranske emisije, ki nastanejo v proizvodnem procesu, se ne uničijo. 
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice do 1. januarja 2016 
uvedejo sheme za obvezno zajemanje 
fluoriranih toplogrednih plinov v izdelkih 
in opremi, ki ne sodijo v področje uporabe 
Direktive 2012/19/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
odpadni električni in elektronski opremi1. 
V teh shemah se zahteva finančni depozit 
za fluorirane toplogredne pline, ki se dajo 
na trg, ta pa se povrne za količino 
fluoriranih toplogrednih plinov, ki se 
dostavi potrjenemu obratu za uničenje, 
razen če so že prej vzpostavljene 
primerljivo učinkovite sheme zajemanja. 
_______________
1 UL L 197, 24.7.2012, str. 38

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbudili odgovornost proizvajalcev, bi morali v vseh državah članicah vzpostaviti 
sheme zajemanja in tako zagotoviti recikliranje, predelavo ali uničenje fluoriranih 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice sprejmejo posebne 
ukrepe za odgovornost proizvajalcev glede 
zajemanja fluoriranih toplogrednih plinov 
v penah.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi spodbudili odgovornost proizvajalcev, bi morali v vseh državah članicah vzpostaviti 
sheme zajemanja in tako zagotoviti recikliranje, predelavo ali uničenje fluoriranih 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 20 za 
spreminjanje seznama opreme iz 
odstavka 1 z vključitvijo drugih vrst 
opreme glede na njen vedno večji pomen 
zaradi gospodarskega ali tehnološkega 
razvoja.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 20 v zvezi s spreminjanjem
seznama opreme iz odstavka 1 z 
vključitvijo drugih vrst opreme glede na 
njen vedno večji pomen zaradi 
gospodarskega ali tehnološkega razvoja in 
v zvezi s podrobnimi pravili o shemah 
zajemanja iz odstavka 1a.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbudili odgovornost proizvajalcev, bi morali v vseh državah članicah vzpostaviti 
sheme zajemanja in tako zagotoviti recikliranje, predelavo ali uničenje fluoriranih 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prepoved iz odstavka 1 ne velja za 
opremo, za katero je v zahtevah za 
okoljsko primerno zasnovo iz 
Direktive 2009/125/ES ugotovljeno, da bi 
bile zaradi večje energijske učinkovitosti 
pri delovanju njene emisije CO2 preko 
njenega življenjskega cikla manjše od 
tistih, ki bi jih preko svojega življenjskega 
cikla povzročila enakovredna oprema, ki 

črtano
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izpolnjuje zadevne zahteve po okoljsko 
primerni zasnovi in ne vsebuje fluoriranih 
ogljikovodikov.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bi utegnila povzročiti zakonsko vrzel in omajati tržno gotovost, ki bi jo sicer lahko 
zagotovili tudi s prepovedmi. Med opremo, ki vsebuje fluoriranih ogljikovodike, in opremo z 
naravnimi hladilnimi sredstvi so velike razlike v energetski učinkovitosti. Izbira specifične
opreme za primerjavo energetske učinkovitosti obeh vrst oprem bi tako mogla spodkopati 
uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 20 za 
spreminjanje seznama iz Priloge III z 
vključitvijo drugih izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline s 
potencialom globalnega segrevanja 150 
ali več ali te pline potrebujejo za delovanje, 
če se ugotovi, da so na voljo nadomestne 
možnosti za uporabo fluoriranih 
toplogrednih plinov ali specifičnih vrst 
fluoriranih toplogrednih plinov in bi 
njihova uporaba povzročila manjše skupne 
emisije toplogrednih plinov, in z 
izključitvijo, po potrebi za določeno 
časovno obdobje, nekaterih kategorij 
izdelkov ali opreme, pri katerih 
nadomestne snovi, ki ne presegajo 
določene mejne vrednosti potenciala 
globalnega segrevanja, niso na voljo zaradi 
tehničnih, gospodarskih ali varnostnih 
razlogov.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 20 za 
spreminjanje seznama iz Priloge III z 
vključitvijo drugih izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline ali 
te pline potrebujejo za delovanje, če se 
ugotovi, da so na voljo nadomestne 
možnosti za uporabo fluoriranih 
toplogrednih plinov ali specifičnih vrst 
fluoriranih toplogrednih plinov in bi 
njihova uporaba povzročila manjše skupne 
emisije toplogrednih plinov, in z 
izključitvijo, po potrebi za določeno 
časovno obdobje, nekaterih kategorij 
izdelkov ali opreme, pri katerih 
nadomestne snovi, ki ne presegajo 
določene mejne vrednosti potenciala 
globalnega segrevanja, niso na voljo zaradi 
tehničnih, gospodarskih ali varnostnih 
razlogov.

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (c) od 1. januarja 2017 količina 
toplogrednih plinov, ki jo vsebuje izdelek 
ali oprema, izražena v teži in ekvivalentu 
CO2.

(c) od 1. januarja 2017 količina 
toplogrednih plinov, ki jo vsebuje izdelek 
ali oprema, izražena v teži in ekvivalentu 
CO2 ter potencialu globalnega segrevanja 
(GWP).

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Na posodah za fluorirane toplogredne 
pline s potencialom 2150 ali več, ki se 
uporabljajo za servisiranje ali vzdrževanje 
opreme za hlajenje v skladu s tretjim 
pododstavkom člena (11(3), je navedeno, 
ali je bila snov reciklirana ali predelana, 
ter ime in naslov podjetja, ki jo je 
recikliralo ali predelalo. 

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Žveplov heksafluorid se od 1. januarja 
2020 ne sme več uporabljati v 
srednjenapetostnih stikalnih mehanizmih. 
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Or. en

Obrazložitev

Žveplov heksafluorid je toplogredni plin z 22.800-krat večjim potencialom globalnega 
segrevanja kot ogljikov dioksid in življenjsko dobo v atmosferi več kot 3000 let. V Evropi 
deluje skoraj 3 milijone srednjenapetostnih naprav s tem plinov. Konkurenčne alternative 
brez žveplovega heksafluorida za srednjenapetostne sekundarne stikalne mehanizme (pri 
nizkonapetostnem vmesniku) so na trgu že na voljo in jih izdelujejo številni proizvajalci. Zato 
bi bile te emisije preprosto neodgovorne.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporaba fluoriranih toplogrednih plinov 
ali zmesi, ki vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline, s potencialom 
globalnega segrevanja 2 500 ali več, pri 
servisiranju ali vzdrževanju opreme za 
hlajenje s količino polnjenja 5 ton 
ekvivalenta CO2 ali več, je prepovedana od 
1. januarja 2020.

3. Uporaba fluoriranih toplogrednih plinov 
ali zmesi, ki vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline, s potencialom 
globalnega segrevanja 2150 ali več, pri 
servisiranju ali vzdrževanju opreme za 
hlajenje, zasnovane za delovanje pri 
temperaturi –50 °C ali več, s količino 
polnjenja 40 ton ekvivalenta CO2 ali več, je 
prepovedana od 1. januarja 2015.

Or. en

Obrazložitev

 Nedavne dejavnosti in izkušnje s ponovnim polnjenjem v evropskih veleblagovnicah kažejo, 
da se da s prepovedjo servisiranja doseči znatno in stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij 
fluoriranih ogljikovodikov, in to že do leta 2015. Zgodnejša prepoved bi torej omogočila 
ogromne okoljske in stroškovne koristi. Če bi mejno vrednost dvignili s 5 na 40 ton 
ekvivalenta CO2 ter tako iz prepovedi servisiranja izvzeli okoli 80 % sistemov v malem 
trgovskem sektorju, bi okoljske koristi zmanjšali samo za 8 % ali manj. Izvzeta je tudi 
hladilna oprema, ki deluje pri temperaturah, nižjih od –50 °C. 
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Fluorirani toplogredni plini s 
potencialom globalnega segrevanja 2150 
ali več se od 1. januarja 2017 uporabljajo 
samo za servisiranje ali vzdrževanje 
opreme, ki ni navedena v prvem 
pododstavku, če so bili zajeti iz druge 
opreme v Uniji. 

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 20 v zvezi z odobritvijo izjeme za 
nekatere vrste uporabe žveplovega 
heksafluorida, po potrebi za določen čas, 
če iz tehničnih, gospodarskih ali 
varnostnih razlogov niso na voljo 
alternative.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prav tako ne velja za subjekte, ki 
proizvedejo ali uvozijo manj kot 1 000 ton 
ekvivalenta CO2 fluoriranih ogljikovodikov 

Prav tako ne velja za subjekte, ki 
proizvedejo ali uvozijo manj kot 500 ton 
ekvivalenta CO2 fluoriranih ogljikovodikov 
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na leto. na leto.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spremembo največjih količin iz 
Priloge V ob upoštevanju razvoja na trgu 
fluoriranih ogljikovodikov in z njimi 
povezanih emisij ter

(a) zmanjšanje največjih količin iz 
Priloge V ob upoštevanju razvoja na trgu 
fluoriranih ogljikovodikov in z njimi 
povezanih emisij ter

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija vsakemu proizvajalcu in 
uvozniku dodeli kvote za dajanje 
fluoriranih ogljikovodikov na trg za vsako 
leto od leta 2015, pri čemer uporabi 
mehanizem za dodeljevanje iz Priloge VI. 

5. Komisija vsakemu proizvajalcu in 
uvozniku dodeli kvote za dajanje 
fluoriranih ogljikovodikov na trg za vsako 
leto od leta 2015, pri čemer uporabi 
mehanizem za dodeljevanje iz Priloge VI. 
Proizvajalci in uvozniki od 1. januarja 
2018 plačajo letno pristojbino za uporabo 
kvot, in sicer po stopnji 30 EUR na tono 
ekvivalenta CO2 za ogljikovodike za vsak 
del uporabljene ali prenesene kvote. Tako 
zbrani prihodki se uporabijo za izvajanje 
te uredbe in obravnavanje regionalnih 
razlik pri stroških nadomeščanja 
tehnologije zaradi podnebnih razmer.

Or. en
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Obrazložitev

V predlogu Komisije pri dedovanih kvotah za fluorirane ogljikovodike ni nikakršnih stroškov, 
kar je v nasprotju z načeloma onesnaževalec plača. Uvajamo torej pristojbino za uporabo 
kvot za fluorirane ogljikovodike, in sicer 30 EUR za tono ekvivalenta CO2, kar je bila v času 
sprejemanja direktive o sistemu trgovanja z emisijami (ETS) pričakovana povprečna cena 
CO2 v tretji fazi trgovanja z emisijami. Tako bo zagotovljen dotok prihodkov, s katerimi bomo 
izravnavali regionalne razlike pri stroških zaradi podnebnih razmer.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 20 za 
določanje mehanizma za ponovni izračun 
referenčnih vrednosti v skladu z 
odstavkom 3 in spreminjanje ali dopolnitev 
mehanizma za dodeljevanje kvot iz 
Priloge VI.

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 20 v zvezi z določitvijo mehanizma 
za ponovni izračun referenčnih vrednosti v 
skladu z odstavkom 3 in spreminjanje ali 
dopolnitev mehanizma za dodeljevanje 
kvot iz Priloge VI ter podrobnejša 
določitev mehanizma za razporejanje 
prihodkov v skladu z odstavkom 5.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V elektronsko evidenco se na zahtevo 
vpiše:

Elektronska evidenca zajema:

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak proizvajalec, uvoznik in izvoznik, 
ki je v preteklem koledarskem letu 
proizvedel, uvozil ali izvozil več kot eno 
metrično tono ali 1 000 ton ekvivalenta 
CO2 fluoriranih toplogrednih plinov in 
plinov iz Priloge II, Komisiji za vsako od 
teh snovi do 31. marca 2014 in nato vsako 
leto sporoči podatke iz Priloge VII za 
zadevno koledarsko leto.

1. Vsak proizvajalec, uvoznik in izvoznik, 
ki je v preteklem koledarskem letu 
proizvedel, uvozil ali izvozil več kot eno 
metrično tono ali 500 ton ekvivalenta CO2
fluoriranih toplogrednih plinov in plinov iz 
Priloge II, Komisiji za vsako od teh snovi 
do 31. marca 2014 in nato vsako leto 
sporoči podatke iz Priloge VII za zadevno 
koledarsko leto.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsako podjetje, ki je v preteklem 
koledarskem letu uničilo več kot eno 
metrično tono ali 1 000 ton ekvivalenta 
CO2 fluoriranih toplogrednih plinov in 
plinov iz Priloge II, Komisiji za vsako od 
teh snovi do 31. marca 2014 in nato vsako
leto sporoči podatke iz Priloge VII za 
zadevno koledarsko leto.

2. Vsako podjetje, ki je v preteklem 
koledarskem letu uničilo več kot eno 
metrično tono ali 500 ton ekvivalenta CO2
fluoriranih toplogrednih plinov in plinov iz 
Priloge II, Komisiji za vsako od teh snovi 
do 31. marca 2014 in nato vsako leto 
sporoči podatke iz Priloge VII za zadevno 
koledarsko leto.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za ta namen vzpostavijo enega od Za ta namen vzpostavijo sistem z zbirko 
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naslednjih sistemov, kot je to primerno: podatkov na nacionalni ravni za zbiranje 
podatkov, zabeleženih v skladu s 
členom 5(1).

(a) sistem z zbirko podatkov na nacionalni 
ravni za zbiranje podatkov, zabeleženih v 
skladu s členom 5(1);

(b) sistem, v skladu s katerim se na 
reprezentativnem vzorcu upravljavcev, ki 
so zajeti v določbah člena 5(1), izvedejo 
popisi emisij, nato pa se iz teh popisov 
ekstrapolirajo rezultati.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 10(7), 
13(5), 14(6), 17(5), 18(3) ter 19(1) in (2) se 
Komisiji podeli za nedoločen čas od 
[dd/mm/llll] [vstaviti datum začetka 
veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 2(2), 3(7), 4(2), 5(3), 7(13), 
8(3), 9(5), 14(17), 19(4), 18(5) in 25 se na 
Komisijo prenese za pet let od …1. 
Komisija najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja pripravi 
poročilo o prenosu pooblastila. Prenos 
pooblastila se tiho podaljša za enako 
obdobje, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja. 
_______________________
1 Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9a. Tehnični aerosoli 1. januar 2020

Or. en

Obrazložitev

Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in dosegajo pomembno zmanjšanje pri 
emisijah fluoriranih ogljikovodikov (približno 3,6 milijona ton ekvivalenta CO2 letno v letu 
2030).

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

10. Gospodinjski hladilniki in 
zamrzovalniki, ki vsebujejo HFC s 
potencialom globalnega segrevanja 150 
ali več

1. januar 2015

Predlog spremembe

10. Gospodinjski hladilniki in 
zamrzovalniki, ki vsebujejo HFC

1. januar 2015

Or. en
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10a. Oprema za hlajenje, ki vsebuje 
fluorirane toplogredne pline s 
potencialom globalnega segrevanja 2150 
ali več 

1. januar 2015

Or. en

Obrazložitev

Člen 11(3) prepoveduje uporabo fluoriranih toplogrednih plinov s potencialom globalnega 
segrevanja 2150 ali več za servisiranje ali vzdrževanje opreme za hlajenje po letu 2015. Za 
doslednost s to prepovedjo bi bilo treba z istim letom prepovedati tudi dajanje na trg za novo 
opremo za hlajenje s fluoriranimi toplogrednimi plini s potencialom globalnega segrevanja 
2150 ali več. 

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10b. Nepremična oprema za hlajenje, ki 
vsebuje fluorirane toplogredne pline

1. januar 2020

Or. en

Obrazložitev

V tem sektorju je zaenkrat najvišji delež emisij fluoriranih ogljikovodikov. Trajnostne 
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alternative so stroškovno učinkovite in dosegajo pomembno zmanjšanje pri emisijah 
fluoriranih ogljikovodikov (približno 15,3 milijonov ton ekvivalenta CO2 letno v letu 2030) –
ti podatki ne zajemajo močno zmanjšanih emisij toplogrednih plinov zaradi prihranka 
energije. Trajnostne alternative lahko leta 2020 dosežejo stopnjo prodora 100 %.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10c. Premična oprema za hlajenje, ki 
vsebuje fluorirane toplogredne pline, 
razen ribiških ladij 

1. januar 2025

Or. en

Obrazložitev

Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in dosegajo pomembno zmanjšanje emisij 
(približno 0,7 milijona ton ekvivalenta CO2 letno v letu 2030). Trajnostne alternative lahko 
leta 2025 dosežejo stopnjo prodora 100 % ali zelo podobno.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 11 – prvi del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

11. Hladilniki in 
zamrzovalniki za 
shranjevanje, 
prikazovanje ali 
distribucijo proizvodov 
pri storitvah prodaje na 
drobno in živilskega 
sektorja („komercialna 
uporaba“) – hermetično 
zaprti sistemi 

ki vsebujejo HFC s 
potencialom globalnega 
segrevanja 2500 ali več

1. januar 2017
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Predlog spremembe

11. Hladilniki in 
zamrzovalniki za 
shranjevanje, 
prikazovanje ali 
distribucijo proizvodov 
pri storitvah prodaje na 
drobno in živilskega 
sektorja („komercialna 
uporaba“) – hermetično 
zaprti sistemi 

ki vsebujejo HFC s 
potencialom globalnega 
segrevanja 2150 ali več

1. januar 2015

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 11 – drugi del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

11. Hladilniki in 
zamrzovalniki za 
shranjevanje, 
prikazovanje ali 
distribucijo proizvodov 
pri storitvah prodaje na 
drobno in živilskega 
sektorja („komercialna 
uporaba“) – hermetično 
zaprti sistemi 

ki vsebujejo HFC s 
potencialom globalnega 
segrevanja 150 ali več

1. januar 2020 

Predlog spremembe

11. Hladilniki in 
zamrzovalniki za 
shranjevanje, 
prikazovanje ali 
distribucijo proizvodov 
pri storitvah prodaje na 
drobno in živilskega 
sektorja („komercialna 

ki vsebujejo HFC 1. januar 2018 
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uporaba“) – hermetično 
zaprti sistemi 

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

12. Premične sobne klimatske naprave 
(hermetično zaprti sistemi, ki jih končni 
uporabnik lahko premika med različnimi 
prostori), ki vsebujejo HFC s potencialom 
globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2020

Predlog spremembe

12. Premične sobne klimatske naprave 
(hermetično zaprti sistemi, ki jih končni 
uporabnik lahko premika med različnimi 
prostori), ki vsebujejo HFC 

1. januar 2020

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12a. Nepremična oprema za klimatizacijo, 
ki vsebuje fluorirane toplogredne pline,
razen centrifugalnih hladilnikov 

1. januar 2020
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Or. en

Obrazložitev

Ta sektor ima visok delež emisij fluoriranih ogljikovodikov in je najhitreje rastoči vir emisij. 
Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in dosegajo pomembno zmanjšanje pri 
emisijah fluoriranih ogljikovodikov (~29 Mt ekvivalenta CO2 letno v letu 2030). Trajnostne 
alternative lahko leta 2020 dosežejo stopnjo prodora 100 % ali zelo podobno.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12b. Centrifugalnih hladilniki, ki 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline

1. januar 2027

Or. en

Obrazložitev

Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in bodo dosegle pomembno zmanjšanje emisij 
(~9 kt ekvivalenta CO2 letno v letu 2030). Trajnostne alternative lahko leta 2027 dosežejo 
stopnjo prodora 100 %.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12c. Oprema za klimatizacijo na tovornih 
ladjah, ki vsebuje fluorirane toplogredne 

1. januar 2020
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pline

Or. en

Obrazložitev

Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in bodo dosegle pomembno zmanjšanje emisij 
(~232 kt ekvivalenta CO2 letno v letu 2030). Trajnostne alternative lahko leta 2020 dosežejo 
stopnjo prodora 100 %.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
PRILOGA III – razpredelnica – vrstica 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12d. Pene, ki vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline

1. januar 2015

Or. en

Obrazložitev

Življenjska doba pen je do 50 let. Poleg tega je zajemanje plinov iz proizvodov iz pene drago. 
Če ne bomo takoj javno ukrepali, bi to utegnilo povzročiti višje emisije v prihodnjih 
desetletjih. Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in dosegajo pomembno 
zmanjšanje pri emisijah fluoriranih ogljikovodikov (približno 3,9 milijona ton ekvivalenta 
CO2 letno v letu 2030). Trajnostne alternative lahko leta 2015 dosežejo stopnjo prodora 
100 %.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
PRILOGA V – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Največja vrednost iz člena 13(1) se 
izračuna z naslednjimi odstotki letnega 

Največja vrednost iz člena 13(1) se 
izračuna z naslednjimi odstotki letnega 
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povprečja skupne količine, ki je bila 
proizvedena in uvožena v Unijo v obdobju 
od leta 2008 do 2011:

povprečja skupne količine, ki je bila 
proizvedena in uvožena v Unijo v obdobju 
od leta 2009 do 2012:

Or. en

Obrazložitev

Ker bodo kmalu na voljo podatki za leto 2012, bi bilo treba za izračun izhodiščne vrednosti 
uporabiti najnovejše podatke, torej povprečje za obdobje 2009–2012.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
PRILOGA v – razpredelnica – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2016–17 93 %

Predlog spremembe

2016–17 83 %

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
PRILOGA V – razpredelnica – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2024–26 31 %

Predlog spremembe

2024–26 25 %

Or. en
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Obrazložitev

EP je v svoji resoluciji z dne 14. septembra pozval k hitremu zmanjšanju proizvodnje in 
uporabe fluoriranih ogljikovodikov v Evropski uniji. Sedanji časovni načrt je treba pospešiti 
in tako zagotoviti tehnično izvedljiv in stroškovno učinkovit prehod na trajnostne alternative 
ter preprečiti pretirano uporabo kvot za fluorirane ogljikovodike. Komisija je vložila predlog 
časovnega načrta za postopno zmanjševanje, ne da bi upoštevala prepoved servisiranja iz 
člena 11. Ta bo močno zmanjšala povpraševanje, zato bi morale biti faze postopnega 
zmanjševanja bolj ambiciozno zastavljene, predvsem pred letom 2018 in po letu 2023.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
PRILOGA V – razpredelnica – vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2027–29 24 %

Predlog spremembe

2027–29 19 %

Or. en

Obrazložitev

EP je v svoji resoluciji z dne 14. septembra pozval k hitremu zmanjšanju proizvodnje in 
uporabe fluoriranih ogljikovodikov v Evropski uniji. Sedanji časovni načrt je treba pospešiti 
in tako zagotoviti tehnično izvedljiv in stroškovno učinkovit prehod na trajnostne alternative 
ter preprečiti pretirano uporabo kvot za fluorirane ogljikovodike. Komisija je vložila predlog 
časovnega načrta za postopno zmanjševanje, ne da bi upoštevala prepoved servisiranja iz 
člena 11. Ta bo močno zmanjšala povpraševanje, zato bi morale biti faze postopnega 
zmanjševanja bolj ambiciozno zastavljene, predvsem pred letom 2018 in po letu 2023.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
PRILOGA V – razpredelnica – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2030 21 %
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Predlog spremembe

2030 16 %

Or. en

Obrazložitev

EP je v svoji resoluciji z dne 14. septembra pozval k hitremu zmanjšanju proizvodnje in 
uporabe fluoriranih ogljikovodikov v Evropski uniji. Sedanji časovni načrt je treba pospešiti 
in tako zagotoviti tehnično izvedljiv in stroškovno učinkovit prehod na trajnostne alternative 
ter preprečiti pretirano uporabo kvot za fluorirane ogljikovodike. Komisija je vložila predlog 
časovnega načrta za postopno zmanjševanje, ne da bi upoštevala prepoved servisiranja iz 
člena 11. Ta bo močno zmanjšala povpraševanje, zato bi morale biti faze postopnega 
zmanjševanja bolj ambiciozno zastavljene, predvsem pred letom 2018 in po letu 2023.
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OBRAZLOŽITEV

OZADJE

Z Montrealskim protokolom, ki velja za najuspešnejši mednarodni okoljski sporazum, je bil 
dosežen dogovor o postopnem svetovnem zmanjševanju in opuščanju snovi, ki škodljivo 
delujejo na ozonski plašč, med drugim klorofluoroogljikov (CFC) in 
klorofluoroogljikovodikov (HCFC). V zadnjem času so te snovi pričeli nadomeščati s 
fluoriranimi ogljikovodiki (HFC), toda tudi ti močno učinkujejo na podnebje. Poleg tega je 
potencial globalnega segrevanja (GWP) drugih fluoriranih toplogrednih plinov, na primer 
perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in žveplovega heksafluorida (SF6), do 23.000-krat 
večjega kot ogljikov dioksid, v ozračju pa ostanejo na tisoče let. Treba je torej ukrepati.

Evropska unija (EU) poziva, da bi do leta 2050 zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 80 
do 95 % v primerjavi z ravnjo leta 1990. Po načrtu Evropske komisije za gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika bi bilo treba do leta 2030 za 72 do 73 % zmanjšati emisije, ki niso 
emisije CO2 (to pomeni tudi fluorirane toplogredne pline). In čeprav se emisije vseh drugih 
toplogrednih plinov zmanjšujejo, so emisije fluoriranih toplogrednih plinov od leta 1990 
narasle za 60 %. Izdelki in naprave s fluoriranimi ogljikovodiki imajo dolgo življenjsko dobo 
– do 50 let. Zato je takoj potrebna dodatna zakonodaja, da bi prihodnjih desetletjih preprečili 
naraščanje teh emisij.

Na srečo so na trgu in v uporabi že trajnostne alternative, ki so preizkušeno varne, stroškovno 
in energetsko učinkovite. Te lahko že zdaj in v bližnji prihodnosti nadomestijo skoraj vso 
novo opremo s fluoriranimi ogljikovodiki. Postopno opuščanje teh snovi bo okrepilo 
trajnostno rast, spodbodlo inovacije in nagradilo evropska podjetja, ki vlagajo v zeleno 
tehnologijo. Odličen zgled je danska izkušnja. Država je že pred desetletjem prepovedala 
fluorirane ogljikovodike, kar je spodbudilo naložbe in inovacije ter koristilo mnogim malim in 
srednjim podjetjem, ki so se v tem času razvila in so pripravljena na razširitev svojih 
dejavnosti tudi zunaj Danske. Evropa lahko zaradi svojega ambicioznega svetovnega 
vodilnega položaja ohrani konkurenčnost na področju inovativne tehnologije hlajenja in 
ogrevanja v skladu z okoljevarstvenimi smernicami.

PREDLOG POROČEVALCA

Poročevalec podpira številne elemente iz predloga Komisije. Količinske omejitve za množino 
fluoriranih ogljikovodikov, ki se dajo na trg (postopno zmanjševanje) so korak v pravo smer, 
prepovedati pa bi bilo treba tudi hermetično zaprto in predhodno polnjeno opremo. 
Pomembno je usposabljanje in certificiranje za trajnostne alternative. Prepoved servisiranja in 
vzdrževanja obstoječe zamrzovalne opreme s fluoriranimi ogljikovodiki in mešanicami, ki 
imajo velik vpliv na podnebje, bo zmanjšala emisije in privedla do prihranka energije. 
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Poročevalec podpira tudi prepoved uporabe fluoriranih ogljikovodikov v nekaterih vrstah 
opreme, na primer gospodinjskih hladilnikih in zamrzovalnikih, za katere na trgu že obstajajo 
manj škodljive alternative. Na splošno pa bi mogel predlog bolj podpirati trajnostne 
alternative in manjša evropska podjetja, ki jih proizvajajo. Zato poročevalec meni, da bi lahko 
predlog Komisije v več pogledih izboljšali, kakor je razloženo v nadaljevanju.

Prepoved dajanja na trg in uporabe

V Evropi so že na voljo trajnostne alternative za opremo, ki vsebuje fluorirane ogljikovodike. 
Poročevalec meni, da bi bila prepoved dajanja na trg v katerem od podsektorjev ustrezna, če 
bi trajnostne alternative zadostile povpraševanju po novi opremi. Prepoved dajanja na trg bi 
tudi pripomogla k preprečevanju uporabe fluoriranih ogljikovodikov v sektorjih, kjer so na 
voljo naravna hladilna sredstva. Poleg tega bi bila prepoved dajanja na trg in uporabe jasen 
znak trgu, česar si želijo manjša evropska podjetja, ki proizvajajo te trajnostne alternative, pa 
tudi zagotovilo preglednega, stabilnega in predvidljivega naložbenega ozračja. 

Poročevalec želi torej uvesti tovrstne prepovedi, ko bodo te alternative dosegle 100-odstotno 
ali podobno stopnjo prodora1, predvsem na naslednjih področjih.

 Pene: prepoved dajanja na trg leta 2015. Življenjska doba pen je do 50 let. Poleg tega 
je zajemanje potisnih plinov iz proizvodov iz pene drago. Če ne bomo takoj javno 
ukrepali, bi to utegnilo povzročiti višje emisije v prihodnjih desetletjih. Trajnostne 
alternative so stroškovno učinkovite in dosegajo pomembno zmanjšanje pri emisijah 
fluoriranih ogljikovodikov (približno 3,9 milijona ton ekvivalenta CO2 letno v letu 
2030).

 Tehnični aerosoli: prepoved dajanja na trg leta 2020. Trajnostne alternative so 
stroškovno učinkovite in dosegajo pomembno zmanjšanje pri emisijah fluoriranih 
ogljikovodikov (približno 3,6 milijona ton ekvivalenta CO2 letno v letu 2030). 

 Hlajenje: prepoved dajanja na trg leta 2020 za nepremično opremo za hlajenje. V tem 
sektorju je zaenkrat najvišji delež emisij fluoriranih ogljikovodikov. Trajnostne 
alternative so stroškovno učinkovite in dosegajo pomembno zmanjšanje pri emisijah 
fluoriranih ogljikovodikov (približno 15,3 milijona ton ekvivalenta CO2 letno v letu 
2030) – ti podatki ne zajemajo močno zmanjšanih emisij toplogrednih plinov zaradi 
prihranka energije. Prepoved dajanja na trg leta 2025 za premično opremo za hlajenje, 
razen na ribiških plovilih. Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in dosegajo 
pomembno zmanjšanje emisij (približno 0,7 milijona ton ekvivalenta CO2 letno v letu 
2030).

 Klimatske naprave: prepoved dajanja na trg leta 2020 za nepremične klimatske 

                                               
1 Stopnja prodora je opredeljena kot najvišji tržni potencial možnosti, ki bi mogle v posameznem sektorju 
nadomestiti nove proizvode ali opremo na osnovi fluoriranih ogljikovodikov. Stopnja prodora 100 % leta 2015 
bi pomenila, da bi lahko tega leta 100 % vseh novih vgrajenih enot na osnovi fluoriranih ogljikovodikov 
nadomestili z enotami alternativne tehnologije.
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naprave in tovorne ladje. Ta sektor ima visok delež emisij fluoriranih ogljikovodikov 
in je najhitreje rastoči vir emisij. Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in 
dosegajo pomembno zmanjšanje pri emisijah fluoriranih ogljikovodikov (približno 29 
milijonov ton ekvivalenta CO2 letno v letu 2030). Prepoved dajanja na trg leta 2027 za 
centrifugalne hladilnike. Trajnostne alternative so stroškovno učinkovite in bodo 
dosegle pomembno zmanjšanje emisij (približno 9 tisoč ton ekvivalenta CO2 letno v 
letu 2030). 

Poročevalec želi doseči, da bi leta 2020 prepovedali uporabo žveplovega heksafluorida kot 
izolatorja in kot stikalni prevodnik v srednjenapetostnih stikalnih mehanizmih. To je 
toplogredni plin z 22.800-krat večjim potencialom globalnega segrevanja kot ogljikov dioksid 
in življenjsko dobo v atmosferi več kot 3000 let. Konkurenčne alternative brez tega plina so 
že na trgu, zato so te emisije tako rekoč neodgovorne. 

Postopno zmanjševanje

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. septembra 2011 o celovitem pristopu k 
podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2, je pozval k hitremu 
zmanjšanju proizvodnje in uporabe fluoriranih ogljikovodikov v Evropski uniji.“ To ne bo 
samo spodbudilo uporabe alternativnih možnosti še pred prepovedjo dajanja na trg in uporabe, 
marveč tudi spodbudilo strožje sisteme, vračanje proti plačilu in recikliranje.

Zato poročevalec uvaja ukrepe za odpravo pretirane uporabe kvot za fluorirane ogljikovodike 
in za zagotovitev tehnično izvedljivega in stroškovno učinkovitega urnika zmanjševanja, 
predvsem s spodaj navedenimi ukrepi.

 Pospešen časovni načrt za postopno zmanjševanje. Sedanji časovni načrt je treba 
pospešiti in tako zagotoviti tehnično izvedljiv in stroškovno učinkovit prehod na 
trajnostne alternative. Komisija je vložila predlog časovnega načrta za postopno 
zmanjševanje, ne da bi upoštevala prepoved servisiranja iz člena 11. Ta bo močno 
zmanjšala povpraševanje, zato bi morale biti faze postopnega zmanjševanja bolj 
ambiciozno zastavljene, predvsem pred letom 2018 in po letu 2023. 

 Pristojbina za uporabo kvot. Uvajamo pristojbino za uporabo kvot za fluorirane 
ogljikovodike, in sicer 30 EUR za tono ekvivalenta CO2, kar je bila v času 
sprejemanja direktive o sistemu trgovanja z emisijami (ETS) pričakovana povprečna 
cena CO2 v tretji fazi trgovanja z emisijami. Tako bo zagotovljen dotok prihodkov, s 
katerimi bomo izravnavali regionalne razlike pri stroških zaradi podnebnih razmer.

 Popravljena izhodiščna vrednost. Izhodiščna vrednost za načrt postopnega zmanjšanja, 
kakor ga je predlagala Komisija, je letna povprečna proizvedena in v EU uvožena 
količina v obdobju 2008–2011. Ker bodo kmalu na voljo podatki za leto 2012, bi bilo 
treba za izračun izhodiščne vrednosti uporabiti najnovejše podatke, torej povprečje za 
obdobje 2009–2012.
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Prepoved stranskih emisij

Predlog Komisije bi utegnil nenamerno povečati svetovne emisije fluoriranih toplogrednih 
plinov in na mednarodni ravni še bolj zaplesti napredek na področju podnebnih ukrepov, če ne 
bomo ustrezno obravnavali stranskih emisij. Razlog za to je, da fluorirani ogljikovodiki 
nastajajo v proizvodnji v tretjih državah, kjer ni nikakršnih omejitev na stranske emisije (npr. 
HFC-23) ali obveznosti za zmanjšanje toplogrednih plinov. Poročevalec zato uvaja prepoved 
dajanja na trg za vse fluorirane toplogredne pline iz prilog I in II, razen če se stranske emisije, 
ki nastanejo v proizvodnem procesu, ne uničijo. Glede na vertikalno integracijo in omejeno 
število proizvajalcev v tem sektorju izvrševanje ne bi smelo biti vprašljivo.

Zadrževanje in zajemanje

Za odpravo že tradicionalno nizke stopnje skladnosti in stroškovne neučinkovitosti so 
potrebne jasne obveznosti glede zadrževanja in zajemanja.

Zato poročevalec uvaja predloge sprememb, s katerimi bi omejili uhajanje in spodbudili 
zajemanje, predvsem spodaj navedene ukrepe.

 Prepoved servisiranja. Izboljšati bi bilo treba predlog, da bi prepovedali servisiranje in 
vzdrževanje obstoječe opreme za hlajenje, ki vsebuje fluorirane ogljikovodike z 
visokim potencialom globalnega segrevanja. Nedavne dejavnosti in izkušnje s 
ponovnim polnjenjem v evropskih veleblagovnicah kažejo, da se da tako doseči 
znatno in stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij fluoriranih ogljikovodikov, in to že 
do leta 2015. Zgodnejša prepoved bi torej omogočila ogromne okoljske in stroškovne 
koristi. Če bi mejno vrednost dvignili s 5 na 40 ton ekvivalenta CO2 ter tako iz 
prepovedi servisiranja izvzeli okoli 80 % sistemov v malem trgovskem sektorju, bi 
okoljske koristi zmanjšali samo za 8 % ali manj. Izvzeta je tudi hladilna oprema, ki 
deluje pri temperaturah, nižjih od –50 °C. Tem sektorjem bo še vedno dovoljena 
uporaba zajetih fluoriranih ogljikovodikov z visokim potencialom globalnega 
segrevanja, da se bo spodbujalo recikliranje.

 Sheme zajemanja. Da bi zagotovili zajemanje in spodbudili odgovornost 
proizvajalcev, bi morali v vseh državah članicah vzpostaviti sheme zajemanja in tako 
zagotoviti recikliranje, predelavo ali uničenje fluoriranih toplogrednih plinov.

 Najmanjši previdnostni ukrepi. Od upravljavcev bi bilo treba zahtevati najmanjše 
previdnostne ukrepe za preprečitev uhajanja, preden do njega pride, in sicer na osnovi 
najboljše prakse v industriji in izkušenj v državah članicah.

 Najvišje stopnje uhajanja. Določiti bi jih bilo treba za vsako vrsto opreme posebej in 
tako izboljšati skladnost in izvrševanje na podlagi najboljše prakse v industriji, 
izkušenj v državah članicah ter mednarodnih in evropskih standardov.
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 Razširjeno področje uporabe. Razširitev obveznosti zadrževanja na vso premično 
opremo je stroškovno učinkovito in prinaša znatna zmanjšanja emisij (približno 2,4 
milijona ton ekvivalenta CO2 na leto).


