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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Úvod

Cílem návrhu Komise o fluorovaných skleníkových plynech je nahradit nařízení (ES) č. 
842/2006, a tím zajistit do roku 2050 účinné snížení skleníkových plynů o 80 až 95 % ve 
srovnání s úrovní roku 1990, v důsledku čehož by se omezily klimatické změny. Toto 
omezení odpovídá cílům, které Evropský parlament a Evropská rada deklarovaly na základě 
mezinárodních dohod z Kodaně a Cancúnu.

Kromě opatření týkajících se omezování úniků, likvidace fluorovaných plynů po ukončení 
jejich životnosti a zákaz uvádění těchto plynů na trh, který stanovilo předcházející nařízení, 
navrhuje toto nařízení postupné omezování uvádění fluorovaných skleníkových plynů 
s vysokým potenciálem globálního oteplování na trh, a to zavedením kvót, a obsahuje další 
zákazy týkající se uvádění na trh zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny.

2. Dimenze „doprava“ v návrhu

Návrh Komise na jednu stranu rozšiřuje oblast působnosti předcházejícího nařízení, neboť 
rozšiřuje opatření týkající se omezování úniků – a tudíž prevence emisí, kontrol těsnosti, 
systémů odhalování úniků, vedení záznamů – a také opatření týkající se plnění předem 
u zařízení na chladírenských vozidlech a přívěsech. 

Návrh také stanoví omezované uvádění na trh u plynů HFC-134, HFC-125 a HFC 143, které 
se čisté nebo ve směsi (např. R-404A) široce využívají k chlazení v dopravě, a také zákaz 
používání těchto látek při servisu a údržbě.

3. Poznámky navrhovatele

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. září 2011 vyzval Komisi, aby předložila 
návrhy s cílem urychleně snížit výrobu a spotřebu částečně fluorovaných uhlovodíků 
v různých výrobcích a aplikacích.

Navrhovatel se domnívá, že návrh Komise reaguje na tuto výzvu. Je však toho názoru, že
oblast působnosti by mohla být rozšířena, přičemž by se zvláštní pozornost věnovala 
aspektům proveditelnosti. 

Pokud jde o kontroly těsnosti, pokrývá návrh jen omezený zlomek dopravy a zaměřuje se 
pouze na nákladní vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny a chladírenské přívěsy. Navrhovatel 
se domnívá, že vyloučit z oblasti působnosti nákladní vozidla o hmotnosti nižší než 3,5 tuny, 
dodávkové automobily a chladicí kontejnery není vhodné vzhledem k počtu vozidel a 
kontejnerů, které jsou v Unii v provozu. Tato omezená oblast působnosti by se navíc mohla 
v témže odvětví projevit diskriminačně. 

Navrhovatel se rovněž domnívá, že k omezování fluorovaných skleníkových plynů by měla 
přispět odvětví železniční a námořní dopravy. Avšak vzhledem ke specifikům odvětví
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námořní dopravy, zejména k mezinárodním aspektům, by mělo toto odvětví být předmětem 
specifických právních předpisů, jak navrhuje Komise.

Pokud jde o klimatizaci vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, vyjadřuje navrhovatel 
politování nad tím, že neexistuje zpráva o přezkumu směrnice 2006/40/ES o emisích 
z klimatizačních systémů motorových vozidel, jejíž zveřejnění se předpokládalo v červenci 
2011, a vyzývá Komisi, aby zvážila přezkum této směrnice s cílem zahrnout do ní vozidla 
o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny.

Ačkoli je žádoucí rozšířit oblast působnosti nařízení, pokud jde o kontroly těsnosti, 
navrhovatel se domnívá, že omezení používání fluorovaných skleníkových plynů při servisu a 
údržbě od roku 2020 není pro odvětví dopravy vhodné, neboť by znamenalo příliš vysoké 
náklady pro podniky, které by musely před ukončením své činnosti nahradit nebo změnit své 
vybavení, aniž by to znamenalo významný přínos pro životní prostředí. Jako nedostatečně 
vhodná pro odvětví dopravy se jeví i další opatření, například ustanovení týkající se plnění 
předem a vedení záznamů.

Pokud jde o dodávky alternativních plynů, vykazovalo odvětví dopravy v roce 2012 problémy 
s některými plyny, což zpozdilo provádění směrnice o emisích z klimatizačních systémů 
motorových vozidel. Pokud jde o směsi fluorovaných plynů s nižším potenciálem globálního 
oteplování, které se předpokládají jako krátkodobé nebo střednědobé řešení, tyto směsi se 
v současné době vyvíjejí. Navrhovatel proto podporuje, aby byl v prvních letech provádění 
uplatněn pružnější harmonogram, a žádá o hodnocení nařízení po uplynutí tohoto období, aby 
byl harmonogram v případě potřeby upraven.

Kromě toho by měly být zohledněny bezpečnostní aspekty alternativních plynů a jejich 
energetická náročnost. Některé alternativní plyny jsou hořlavé a mohly by představovat 
zvýšené riziko v případě dopravní nehody. Pokud jde o energetickou náročnost, měla by být 
alespoň stejná jako u plynů používaných v současnosti, aby nedocházelo k vypouštění CO2
v souvislosti se zvýšenou spotřebou vozidel.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zpráva Komise o používání, účincích (3) Zpráva Komise o používání, účincích 
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a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 
dospěla k závěru, že současná opatření k
omezování úniků mají v případě, že budou 
plně uplatněna, potenciál snížit emise
fluorovaných skleníkových plynů. Tato 
opatření by proto měla být zachována 
a objasněna na základě zkušeností 
získaných při jejich provádění. Některá 
opatření by se měla rovněž rozšířit na jiná 
zařízení, v nichž se používají značná 
množství fluorovaných skleníkových 
plynů, například chladírenská vozidla 
a přívěsy. Povinnost zřídit a vést záznamy 
o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by 
se měla vztahovat rovněž na elektrická 
spínací zařízení.

a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 
dospěla k závěru, že současná ustanovení 
nařízení v případě, že budou plně 
uplatněna, v kombinaci se směrnicí 
2006/40/ES o emisích z klimatizačních 
systémů motorových vozidel1 by mohla 
umožnit do roku 2050 stabilizaci emisí
fluorovaných skleníkových plynů zemí 
EU-27 na jejich stávající úrovni. Tato 
opatření by proto měla být zachována 
a objasněna na základě zkušeností 
získaných při jejich provádění. Avšak 
mají-li být do roku 2050 emise sníženy 
řádově o 80 až 95 %, musí být podniknuta 
nová opatření s dobrým poměrem nákladů 
a přínosů. Pokud jde o omezování úniků a 
znovuzískání, předpokládala se možnost 
rozšířit oblast působnosti na chladicí 
systémy silničních vozidel, jako jsou 
nákladní vozidla a přívěsy, s cílem dále 
omezit emise skleníkových plynů.
_______________
1 Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 12

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je upřesnění a vyjasnění, pokud jde o závěry zprávy 
o provádění nařízení (ES) č. 842/2006.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zpráva Komise rovněž dospěla 
k závěru, že pro snížení emisí fluorovaných 
skleníkových plynů v Unii lze udělat více, 
zejména tím, že se tyto plyny přestanou 
používat tam, kde existují bezpečné 
a energeticky účinné alternativní 
technologie s nulovým nebo nižším 
dopadem na klima. Snížení emisí z roku 
2010 do roku 2030 až o dvě třetiny je 
nákladově efektivní, protože v řadě odvětví 

(4) Zpráva Komise rovněž dospěla 
k závěru, že pro snížení emisí fluorovaných 
skleníkových plynů v Unii lze udělat více, 
zejména tím, že se tyto plyny přestanou 
používat tam, kde existují bezpečné 
a energeticky účinné alternativní 
technologie s nulovým nebo nižším 
dopadem na klima. Vzhledem k tomu, že 
v řadě odvětví existují osvědčené 
a vyzkoušené alternativy, snížení emisí 
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existují osvědčené a vyzkoušené 
alternativy.

z roku 2010 až o dvě třetiny může být 
účinně a za přiměřené náklady zavedeno 
do roku 2030.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnění.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) S cílem zajistit dohled nad cíli snížení 
emisí fluorovaných skleníkových plynů je 
vhodné zajistit kompletní získávání údajů. 
Povinnost zřídit a vést záznamy o 
zařízeních, která tyto plyny obsahují, by se 
proto měla vztahovat rovněž na elektrická 
spínací zařízení i na další zařízení, na něž 
se toto nařízení vztahuje.

Odůvodnění

Je vhodnější uvést nezbytné zřízení záznamů v samostatném bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k tomu, že existují vhodné 
alternativy, měl by se současný zákaz 
používání fluoridu sírového při tlakovém 
lití hořčíku a při recyklaci slitin pro tlakové 
lití hořčíku rozšířit i na zařízení, která 
používají méně než 850 kg ročně. Stejně 
tak by mělo být na odpovídající přechodné 
období zakázáno používání chladiv s velmi 
vysokým potenciálem globálního 
oteplování („GWP“) při servisu nebo 
údržbě chladírenských zařízení s velikostí 

(7) Vzhledem k tomu, že existují vhodné 
alternativy, měl by se současný zákaz 
používání fluoridu sírového při tlakovém 
lití hořčíku a při recyklaci slitin pro tlakové 
lití hořčíku rozšířit i na zařízení, která 
používají méně než 850 kg ročně. Stejně 
tak by mělo být na odpovídající přechodné 
období zakázáno používání chladiv s
potenciálem globálního oteplování
(„GWP“) přesahujícím hodnotu 2500 při 
servisu nebo údržbě chladírenských 
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náplně ekvivalentní 5 tunám CO2 nebo 
více.

zařízení určených pro provozní teplotu –
50 °C a vyšší a s velikostí náplně 
ekvivalentní 50 tunám CO2 nebo více.
Zákaz se až do 1. ledna 2030 neuplatní na 
znovuzískané, regenerované nebo 
recyklované fluorované skleníkové plyny, 
jejichž GWP je 2500 a více a které se 
používají k provádění údržby nebo servisu 
stávajících chladírenských zařízení, 
jestliže byly z takového zařízení 
znovuzískány.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla soustavně sledovat 
účinky omezovaného uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh, včetně 
účinku snižování dodávek pro přístroje, 
kde by použití částečně fluorovaných 
uhlovodíků vedlo k nižším emisím 
vznikajícím během životního cyklu, než 
kdyby byla použita alternativní 
technologie. Monitorování by mělo rovněž 
zajistit včasné odhalení zdravotních nebo 
bezpečnostních problémů v důsledku 
negativních dopadů na dostupnost léčivých 
přípravků. Před rokem 2030 by měl být 
včas proveden komplexní přezkum s cílem 
přizpůsobit ustanovení tohoto nařízení 
poznatkům z jeho provádění a nového 
vývoje a případně přijmout další opatření 
ke snížení.

(18) Komise by měla soustavně sledovat 
účinky omezovaného uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh, včetně 
účinku snižování dodávek pro přístroje, 
kde by použití částečně fluorovaných 
uhlovodíků vedlo k nižším emisím 
vznikajícím během životního cyklu, než 
kdyby byla použita alternativní 
technologie. Monitorování by mělo rovněž 
zajistit včasné odhalení zdravotních nebo 
bezpečnostních problémů v důsledku 
negativních dopadů na dostupnost léčivých 
přípravků. Po prvních pěti letech 
uplatňování by měl být včas proveden 
komplexní přezkum s cílem přizpůsobit 
ustanovení tohoto nařízení poznatkům 
z jeho provádění a nového vývoje 
a případně přijmout další opatření ke 
snížení Následně bude přezkum probíhat 
každých pět let.

Odůvodnění

Komplexní přezkum by měl být prováděn každých pět let, aby se zajistilo, že nařízení bude 
prováděno co nejúčinněji a že budou provedeny všechny náležité změny.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na použití 
fluorovaných skleníkových plynů v EU 
vyjma případů uvedených v odstavci 2.
2. Toto nařízení se nevztahuje na použití 
fluorovaných skleníkových plynů pro 
zdravotnické účely, výrobu, přenos a 
rozvod elektrické energie, letecké aplikace 
a výrobu průmyslových plynů. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „fluorovanými skleníkovými plyny“ 
částečně fluorované uhlovodíky („HFC“), 
zcela fluorované uhlovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a další skleníkové 
plyny s obsahem fluoru uvedené v příloze 
I, vyskytující se buď samostatně, nebo ve
směsi;

1) „fluorovanými skleníkovými plyny“ 
částečně fluorované uhlovodíky („HFC“), 
zcela fluorované uhlovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a další skleníkové 
plyny s obsahem fluoru uvedené v příloze I 
nebo směsi obsahující kteroukoli z 
uvedených látek;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „částečně fluorovanými uhlovodíky“ 
(HFC) látky uvedené v oddíle 1 přílohy 
I nebo směsi obsahující kteroukoli 



AD\937782CS.doc 9/30 PE504.125v02-00

CS

z uvedených látek;

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) „zcela fluorovanými uhlovodíky 
(PFC)“ látky uvedené v oddíle 2 přílohy 
I nebo směsi obsahující kteroukoli 
z uvedených látek;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) „fluoridem sírovým (SF6)“ látku 
uvedenou v oddíle 3 přílohy I nebo směsi 
obsahující tuto látku;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „provozovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která vlastní zařízení
a systémy, na něž se toto nařízení vztahuje, 
a zajišťuje jejich technický provoz;

4) „provozovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která skutečně zajišťuje 
technický provoz zařízení a systémů, na 
něž se toto nařízení vztahuje;

Odůvodnění

Existence dvou podmínek v původní definici by v odvětví dopravy narušovala právní jistotu 
při provádění nařízení.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li zjištěn únik těchto plynů, 
provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez 
zbytečného prodlení opraveno.

Je-li zjištěn únik těchto plynů, 
provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení
před jeho dalším použitím bez zbytečného 
prodlení opraveno.

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že v případě úniku plynu musí být zařízení před dalším použitím 
opraveno.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodávky nebo přejímky fluorovaných 
skleníkových plynů pro úkoly uvedené 
v písmenech a), b) a c).

d) dodávky nebo přejímky fluorovaných 
skleníkových plynů pro úkoly uvedené 
v písmenech a), b) a c). To se netýká 
dodávky nebo přejímky utěsněných 
barelů.

Odůvodnění

Pokud se dodávají a přijímají utěsněné barely, nedochází k přímému kontaktu s plynem SF6, 
což znamená, že k těmto činnostem není nutná certifikace.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Provozovatelé zařízení, která obsahují 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování ekvivalentním 5 
tunám CO2 v jiné než pěnové formě, zajistí 

(Netýká se českého znění.)
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kontrolu těsnosti zařízení. Kontroly 
těsnosti podle tohoto článku se však 
nevztahují na zařízení s hermeticky 
uzavřenými systémy, která jsou takto 
označená a která obsahují fluorované 
skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování ekvivalentním hodnotě nižší než 
10 tun CO2.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Kontroly podle odstavce 1 se provádějí 
v následujících intervalech:

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud vzhledem k systémům požární 
ochrany uvedeným v odst. 1 písm. d) 
existuje stávající systém inspekcí, který 
splňuje normy ISO 14520 nebo EN 15004, 
a inspekce systému požární ochrany se 
provádějí tak často, jak vyžaduje 
ustanovení odstavce 2, lze tyto inspekce 
považovat za splnění povinností odstavce 
1.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 

(Netýká se českého znění.)
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kterými vymezí požadavky na kontroly 
těsnosti, jež mají být prováděny podle 
odstavce 1 tohoto článku u každého typu 
zařízení v daném odstavci uvedeného, určí 
ty části zařízení, u kterých je únik 
nejpravděpodobnější, a změní seznam 
zařízení v odstavci 1 tohoto článku tak, aby 
zahrnoval další typy zařízení vzhledem k 
tržním trendům a technickému pokroku.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2.

Tento odstavec platí pro provozovatele 
elektrických spínacích zařízení, která 
obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 2 písm. b) a c).

Odůvodnění

Administrativní zátěž související s vedením záznamů není odůvodněná v případě výročních 
kontrol. Je vhodnější zavést systém podávání zpráv osobami, které provádějí kontroly těsnosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Osoby, které provádějí kontroly 
těsnosti zařízení uvedeného v čl. 3 odst. 2 
písm. a), vypracují vždy kontrolní výkaz 
obsahující tyto informace:
a) druh kontrolovaného zařízení, velikost 
jeho náplně, typ plněného fluorovaného 
skleníkového plynu a datum uvedení 
zařízení do provozu;
b) druh a datum kontroly provedené na 
zřízení;
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c) veškerá zjištěná poškození;
d) množství přidaných fluorovaných 
skleníkových plynů a typ použitého plynu;
e) množství znovuzískaných fluorovaných 
skleníkových plynů;
f) zda bylo zařízení vyřazeno z provozu; 
g) název provozovatele a v případě 
zařízení uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. e) 
identifikační číslo vozidla nebo nádoby.
Osoby, které provádějí kontroly těsnosti, 
aktualizují záznam obsahující informace 
uvedené ve výčtu v odstavci 1 a poskytnou 
provozovateli jednu kopii kontrolního 
výkazu.
Provozovatelé zařízení, která obsahují 
skleníkové plyny uvedené v čl. 3 odst. 2 
písm. a), uchovávají všechny kontrolní 
výkazy po celou dobu životnosti zařízení.

Odůvodnění

Je žádoucí přijmout účinný systém podávání zpráv u výročních kontrol. Účinnost by měla být 
zvýšena tím, že záznamy budou vést osoby, které provádějí kontroly.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) osoby, které plní zařízení uvedené v čl. 
12 odst. 1 částečně fluorovanými 
uhlovodíky;
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zákaz uvedený v odstavci 1 se 
nepoužije v případě těchto oblastí použití:
- aplikace ve zdravotnictví (zejména 
u lékařských a farmaceutických aplikací);
- aplikace v letectví (zejména v 
protipožárních systémech a u hasicích 
přístrojů v letadlech);
- aplikace pro výrobu, přenos a rozvod 
elektřiny;
- kryogenní aplikace;
- výroba průmyslových plynů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby obsahoval další výrobky 
a zařízení, která obsahují nebo využívají 
k provozu fluorované skleníkové plyny s 
potenciálem globálního oteplování 150 
nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že 
existují alternativy k použití fluorovaných 
skleníkových plynů nebo k použití 
určitých typů fluorovaných skleníkových 
plynů a že by jejich použití vedlo k nižším 
celkovým emisím skleníkových plynů, a 
kterými vyloučí (případně na určité období) 
některé kategorie výrobků nebo zařízení, u 
nichž alternativní látky nepřesahující 
mezní specifikovanou hodnotu potenciálu 
globálního oteplování nejsou z 

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20, 
kterými změní seznam uvedený v příloze 
III tak, aby byly vyloučeny (případně na 
určité období) některé kategorie výrobků 
nebo zařízení, u nichž alternativní látky 
nepřesahující mezní specifikovanou 
hodnotu potenciálu globálního oteplování 
nejsou z technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů dočasně 
k dispozici.
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technických, ekonomických nebo 
bezpečnostních důvodů k dispozici.

Odůvodnění

Příloha III má přímý dopad na oblast působnosti nařízení. Z tohoto důvodu je nutné zajistit,
aby přidávání nových položek probíhalo na základě postupu spolurozhodování, neboť to 
Evropskému parlamentu umožní v plné míře převzít svou legislativní odpovědnost. Vyřazení 
některých položek z přílohy III by mělo být pouze přechodné a vycházet z důvodů ekonomické, 
technické nebo bezpečnostní povahy.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise před přijetím aktů v přenesené 
pravomoci podle předchozího odstavce, 
které mají vyloučit některé kategorie 
zařízení, poskytne přístup k informacím 
a příležitosti pro zapojení veřejnosti 
v souladu s články 6 a 9 nařízení (ES) č. 
1367/2006.

Odůvodnění

Před přijetím výjimky by Komise měla být povinna poskytnout přístup k informacím 
a příležitosti pro účast veřejnosti v souladu s právními předpisy EU.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Do 31. března 2016 zveřejní členské 
státy zprávu o normách a vnitrostátních 
právních předpisech a stavebních 
předpisech omezujících používání 
hořlavých chladiv, zejména v chladicích 
a klimatizačních výrobcích a zařízeních. 
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Zpráva přezkoumá tato omezení 
s ohledem na technologický vývoj od 
jejich přijetí a osvědčené postupy daného 
odvětví týkající se bezpečného zacházení 
s hořlavými chladivy a v případě potřeby 
stanoví opatření k jejich aktualizaci 
a uvede aplikace, u nichž musí být 
omezení z objektivních bezpečnostních 
důvodů zachována.
Do 31. března 2017 zveřejní Komise 
souhrnnou zprávu o omezeních zjištěných 
v členských státech a krocích potřebných 
k jejich řešení a zahrne do ní přezkum 
omezení zakotvených v evropských 
a mezinárodních normách a další 
opatření k jejich sladění s technologickým 
vývojem a osvědčenými postupy daného 
odvětví týkajícími se bezpečného 
zacházení s hořlavými chladivy.

Odůvodnění

Omezující normy, vnitrostátní právní předpisy a stavební předpisy jsou často důvodem, který 
zpomaluje rozšiřování technologií s nízkým GWP a jejich podíl na trhu v některých členských 
státech. Bezpečnostní předpisy by měly být podrobeny přezkumu a aktualizovány v souladu 
s technologickým vývojem a osvědčenými postupy v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 10. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fluorované plyny používané jako 
surovina v chemickém procesu musí být 
při zneškodnění, vývozu nebo opětovném 
zabalení povinně označeny.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) pěnové polyolové premixy 
a rozpouštědla.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení 
s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám 
CO2 nebo více je zakázáno od 1. ledna 
2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových 
plynů nebo směsí, které obsahují 
fluorované skleníkové plyny, s potenciálem 
globálního oteplování 2 500 nebo vyšším 
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení
určených pro provozní teplotu –50 °C a 
vyšší s velikostí náplně ekvivalentní 50
tunám CO2 nebo více je zakázáno od 
1. ledna 2020.

Do 1. ledna 2030 se toto ustanovení 
nevztahuje na znovuzískané nebo 
regenerované fluorované skleníkové 
plyny, jejichž potenciál globálního 
oteplování je 2500 a více a které se 
používají k provádění údržby nebo servisu 
stávajících chladírenských zařízení, 
jestliže byly z takového zařízení 
znovuzískány. Takové znovuzískané či 
regenerované plyny by měly být řádně 
označeny v souladu s čl. 10 odst. 5.
Do 1. ledna 2030 se toto ustanovení 
nevztahuje na recyklované fluorované 
skleníkové plyny, jejichž potenciál 
globálního oteplování je 2500 a více a 
které se používají k provádění údržby a 
servisu stávajícího chladicího zařízení, 
jestliže byly z takového zařízení 
znovuzískány. Tyto recyklované plyny 
může použít pouze podnik, který je 
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znovuzískal v rámci údržby nebo servisu, 
nebo podnik, pro nějž byly v rámci údržby 
nebo servisu znovuzískány.

Odůvodnění

Zákaz servisu nebo údržby u zařízení s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám by přinášelo 
riziko příliš vysokých nákladů v odvětví dopravy, zejména pro malé a střední podniky, které 
by podle druhu alternativního plynu musely nahradit nebo změnit stávající zařízení. Změna 
plynného chladiva může mít dopad také na energetickou náročnost. Tento údaj byl změněn na 
50 tun kvůli souladu s kategoriemi vymezenými v čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zákaz uvedený v odstavci 1 se 
nepoužije v případě těchto oblastí použití:
- aplikace ve zdravotnictví (zejména 
u lékařských a farmaceutických aplikací);
- aplikace v letectví (zejména v 
protipožárních systémech a u hasicích 
přístrojů v letadlech);
- aplikace pro výrobu, přenos a rozvod 
elektřiny;
- kryogenní aplikace;
- výroba průmyslových plynů.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum 3 roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] nesmějí 
být chladicí a klimatizační zařízení 
a tepelná čerpadla plněny částečně 
fluorovanými uhlovodíky před uvedením
na trh ani před předáním koncovému 

Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže na trhu EU, od [dd/mm/rr] [vložit 
datum 1 rok po vstupu tohoto nařízení
v platnost] nesmějí být výrobky a zařízení 
uváděná na trh Unie plněny částečně 
fluorovanými uhlovodíky, s výjimkou 
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uživateli k první instalaci. případů, kdy byly částečně fluorované 
uhlovodíky uvedeny na trh Unie před
[dd/mm/rr] [vložit datum zavedení 
systému kvót] nebo kdy jsou součástí kvót 
přidělovaných v souladu s článkem 14.

Odůvodnění

Je třeba zvážit množství chladiva obsaženého v dovážených zařízeních, aby nevznikla 
zbytečná administrativní zátěž a současně aby bylo výrobcům v EU a mimo ni zajištěno stejné 
zacházení. Výrobci produktů/zařízení budou muset prokázat, že používají pouze částečně 
fluorované uhlovodíky, na něž se vztahují kvóty EU (nebo které byly na trh EU uvedeny ještě 
před zavedením kvót), k čemuž použijí prohlášení o shodě. Nezbytné dokumenty budou mít 
připraveny pro případnou inspekci (např. „faktury“ od dodavatele plynu částečně 
fluorovaných uhlovodíků). Podrobnosti bude třeba stanovit v prováděcím aktu.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení naplní v místě určeného použití 
osoby certifikované podle článku 8.

Zařízení naplní v místě určeného použití 
osoby certifikované podle článku 8 
s výjimkou zařízení uvedených v čl. 3 
odst. 1 písm. e).

Odůvodnění

Ustanovení článku navržená Komisí nemají význam pro chladírenské vozy a kontejnery.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Zařízení uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. 
e) jsou plněna osobami, které jsou v 
členském státě, v němž je vozidlo 
registrováno a zpřístupněno provozovateli, 
držiteli osvědčení v souladu s článkem 8.



PE504.125v02-00 20/30 AD\937782CS.doc

CS

Odůvodnění

V odvětví dopravy je nezbytné zohlednit specifičnost plnění předem.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zajistí, aby množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, které mají 
výrobci a dovozci právo každoročně uvést 
na trh v Unii, nepřekročilo maximální 
množství vypočítané pro příslušný rok 
podle přílohy V. Každý výrobce a dovozce 
zajistí, aby množství částečně fluorovaných 
uhlovodíků vypočítané podle přílohy V, 
které uvede na trh, nepřekročilo kvótu, jež 
mu byla přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo 
převedena podle článku 16.

1. Jsou-li na trhu k dispozici bezpečné, 
technicky a ekonomicky schůdné 
alternativy, Komise zajistí, aby množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků, které 
mají výrobci a dovozci právo každoročně 
uvést na trh v Unii, nepřekročilo 
maximální množství vypočítané pro 
příslušný rok podle přílohy V. Každý 
výrobce a dovozce zajistí, aby množství 
částečně fluorovaných uhlovodíků 
vypočítané podle přílohy V, které uvede na 
trh, nepřekročilo kvótu, jež mu byla 
přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo 
převedena podle článku 16.

Odůvodnění

Před každou změnou maximálních množství fluorovaných uhlovodíků, která mohou být 
uváděna na trh, by se Komise měla ujistit, že jsou na trhu k dispozici technicky proveditelné, 
bezpečné a ekonomicky životaschopné alternativy.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se nevztahuje na částečně 
fluorované uhlovodíky dovážené do Unie
za účelem jejich likvidace.

Tento článek se nevztahuje na:

a) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou do Unie dováženy ke zneškodnění;
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b) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou určeny k přímému vývozu mimo 
Unii;
c) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou určeny pro použití jako vstupní 
suroviny;
d) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou opětovně zabaleny a následně 
vyváženy mimo Unii;
e) částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou v Unii vyráběny pro použití 
v lékařských aplikacích nebo jsou do Unie 
za tímto účelem dováženy.

Odůvodnění

Jasně daná výjimka pro lékařské aplikace zajišťuje, že zařízení bude možné použít v kritických 
oblastech. Použití částečně fluorovaných uhlovodíků dovážených ke zneškodnění by nemělo 
být zahrnuto a částečně fluorované uhlovodíky určené pro použití jako vstupní suroviny mají 
stejné dopady jako zneškodnění, jelikož v obou procesech dochází k přeměně látky. Částečně 
fluorované uhlovodíky, které jsou určeny k následnému vývozu, se nikdy na trh v EU 
nedostanou, a proto by neměly být zahrnuty.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změní maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi a

a) sníží maximální množství stanovená 
v příloze V vzhledem k vývoji trhu 
s částečně fluorovanými uhlovodíky 
a souvisejícími emisemi, jakmile jsou na 
trhu k dispozici bezpečné a technicky 
a ekonomicky schůdné alternativy, a
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci podle výše uvedeného odstavce 
poskytne Komise přístup k informacím 
a příležitost pro účast veřejnosti v souladu 
s články 6 a 9 nařízení (ES) č. 1367/2006.

Odůvodnění

Vzhledem k naléhavosti situace v oblasti klimatu by se maximální množství měla měnit pouze 
směrem dolů, aby se ještě více urychlil přechod na alternativy. Než bude učiněno rozhodnutí 
o změně množství nebo udělení výjimky, měla by být Komise povinna poskytnout přístup 
k informacím a příležitost pro účast veřejnosti v souladu se závazky EU.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Do 31. prosince 2014 Komise zveřejní 
posouzení bezpečných, technicky 
a ekonomicky schůdných alternativ na 
trhu, které mají nahradit stávající 
částečně fluorované uhlovodíky.

Odůvodnění

Před stanovením množství částečně fluorovaných uhlovodíků, která budou k dispozici od 
2015, by měla Komise posoudit dostupnost bezpečných, technicky a ekonomicky schůdných 
alternativ pro zajištění kontinuity provozu systémů, které se v současné době používají.



AD\937782CS.doc 23/30 PE504.125v02-00

CS

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Tento článek se nevztahuje na 
částečně fluorované uhlovodíky, které 
jsou na trh EU uváděny pro následující 
oblasti:
- aplikace ve zdravotnictví (zejména 
u lékařských a farmaceutických aplikací);
- aplikace v letectví (zejména v 
protipožárních systémech a u hasicích 
přístrojů v letadlech);
- aplikace pro výrobu, přenos a rozvod 
elektřiny;
- kryogenní aplikace;
- výroba průmyslových plynů.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní nejpozději do 31. 
prosince 2020 zprávu o dostupnosti 
částečně fluorovaných uhlovodíků na trhu 
Unie, zejména pro lékařské aplikace.

Komise zveřejní nejpozději šest let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu o 
jeho provádění a o dostupnosti částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trhu Unie pro 
různá dotčená odvětví. Tato zpráva se 
bude týkat prvních pěti let provádění a 
zahrne výpočet množství částečně 
fluorovaných uhlovodíků, jak je 
stanoveno v příloze V na období 2021–
2030.

Odůvodnění

Každých pět let je třeba provést komplexní přezkum, který zajistí, že nařízení bude prováděno 
co nejefektivnějším způsobem a že proběhnou všechny příslušné změny.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2024 zveřejní 
komplexní zprávu o účincích tohoto 
nařízení včetně prognózy další poptávky po 
částečně fluorovaných uhlovodících po 
roce 2030.

Nejpozději do 31. prosince 2022 zveřejní 
komplexní zprávu o účincích tohoto 
nařízení včetně prognózy další poptávky po 
částečně fluorovaných uhlovodících
v letech 2024, 2027, 2030 a po roce 2030.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 7 
odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 odst. 6, čl. 17 
odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od 
[dd/mm/rrrr] [vložte datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 7 
odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 6, čl. 17 
odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let od 
[dd/mm/rrrr] [vložte datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. Komise vypracuje 
zprávu o přenesení pravomoci nejpozději 
devět měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci 
se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5. Přenesení 
pravomocí by v ideálním případě mělo platit pouze po omezenou dobu a o příslušných 
opatřeních by měla být k dispozici zpráva.  
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 
odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 
odst. 1 a 2 může být kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 
odst. 1 a 2 může být kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 
odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 
odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví.   Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 
odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 10

Znění navržené Komisí

10. Chladicí a mrazicí zařízení pro domácnost, 
která obsahují HFC s GWP 150 nebo vyšším

1. leden 2015

Pozměňovací návrh Parlamentu

10. Chladicí a mrazicí zařízení pro domácnost, 
která obsahují HFC s GWP 150 nebo vyšším

1. leden 2017

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %

2018-20   63 % 2018-20   68 %
2021-23   45 % 2021-23   50 %

2024-26   31 % 2024-26   31 %

2027-29   24 % 2027-29   27 %
2030   21 % 2030   21 %
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celkové výrobě každé látky v Unii 
s uvedením hlavních kategorií aplikací, ve 
kterých se látka používá;

a) celkovém množství každé látky, již 
vyrobil v Unii, s uvedením hlavních 
kategorií aplikací, ve kterých se látka 
používá;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený z důvodu srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha VIII – řádek 9

Znění navržené Komisí

Čl. 3 odst. 4 Čl. 3 odst. 4
Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 4 Čl. 4 odst. 2

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha VIII – řádek 10

Znění navržené Komisí

Čl. 3 odst. 5 Čl. 3 odst. 5
Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 5 Čl. 3 odst.  3
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha VIII – řádek 12

Znění navržené Komisí

Čl. 3 odst. 7 Čl. 3 odst. 6
Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 7 Čl. 3 odst. 4

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha VIII – řádek 13

Znění navržené Komisí

Čl. 4 odst. 1 Čl. 6 odst. 1

Pozměňovací návrh

Čl. 4 odst. 1 Čl. 7 odst. 1

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha VIII – řádek 14

Znění navržené Komisí

Čl. 4 odst. 2 Čl. 6 odst. 3
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Pozměňovací návrh

Čl. 4 odst. 2 Čl. 7 odst. 3

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha VIII – řádek 15

Znění navržené Komisí

Čl. 4 odst. 3 Čl. 6 odst. 4
Pozměňovací návrh

Čl. 4 odst. 3 Čl. 7 odst. 4

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha VIII – řádek 16

Znění navržené Komisí

Čl. 4 odst. 4 Č. 6 odst. 5
Pozměňovací návrh

Čl. 4 odst. 4 Č. 7 odst. 3

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.
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