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RÖVID INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló bizottsági javaslat célja, hogy a 
842/2006/EK rendelet helyébe lépjen annak hathatós biztosítása érdekében, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-ig az 1990-es szinthez képest 80–95%-kal csökkenjen, és 
ennek következtében az éghajlatváltozás mértéke korlátozódjék. E korlátozás megfelel a 
koppenhágai és a cancúni nemzetközi megállapodások nyomán az Európai Parlament és az 
Európai Tanács által kitűzött céloknak.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó körülhatárolási intézkedések és az e gázok 
használatból való kivonására irányuló intézkedések, valamint az előző rendeletben 
meghatározott forgalombahozatali tilalmak mellett a rendelet a magas globális felmelegedési 
potenciállal (GWP) rendelkező fluortartalmú üveghatású gázok forgalomba hozatalának 
kvóták kiosztása révén történő fokozatos csökkentését, a fluortartalmú üveghatású gázokat 
tartalmazó berendezések forgalomba hozatalára vonatkozóan pedig további tilalmak 
bevezetését javasolja.

2. A javaslat közlekedési dimenziója

A bizottsági javaslat egyfelől kiszélesíti a korábbi rendelet hatályát, bővítve a körülhatárolási 
intézkedések körét – nevezetesen a kibocsátás megelőzésére, a szivárgásellenőrzésre, a 
szivárgásészlelő rendszerekre és a nyilvántartások vezetésére –, valamint a hűtőkamionok és -
pótkocsik berendezéseinek előtöltésére vonatkozó intézkedéseket. 

A javaslat másfelől előírja a közlekedési ágazatban – akár önmagában, akár keverékben (pl. 
az R-404A-ban) – igen széleskörűen alkalmazott HFC-134, HFC-125 és HFC-143a gázok 
forgalomba hozatalának korlátozását, és megtiltja ugyanezen anyagoknak a karbantartási és 
javítási célú alkalmazását.

3. Az előadó észrevételei

Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalásában felhívta a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot a különböző termékekben és alkalmazásokban található, fluorozott 
szénhidrogének termelésének és felhasználásának gyors visszaszorítására.

Az előadó véleménye szerint a Bizottság javaslata megfelel ennek a célnak. Ugyanakkor úgy 
véli, hogy a hatályt is lehetne bővíteni, amennyiben lépések születnek a végrehajthatóság 
biztosítása érdekében. 

Ami a szivárgás-ellenőrzéseket illeti, a javaslat hatálya csak a közlekedési ágazat egy 
korlátozott szeletére terjed ki, mivel csak a 3,5 tonnánál nagyobb tömegű hűtőkamionokra és -
pótkocsikra vonatkozik.  Az előadó úgy ítéli meg, hogy az Unióban forgalomban lévő 
járművek és konténerek számára való tekintettel a 3,5 tonnánál kisebb tömegű kamionok, 
kisteherautók és hűtőkonténerek hatályból való kizárása nem helyénvaló. Ezenfelül a hatály 
ilyetén korlátozása diszkriminatívnak bizonyulhat az adott ágazaton belül. 
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Az előadó szintén úgy véli, hogy a vasúti és a tengeri közlekedési ágazatnak is hozzá kell 
járulnia a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Ugyanakkor a 
tengeri közlekedési ágazat sajátosságaira és különösen nemzetközi vonatkozásaira való 
tekintettel ennek – a Bizottság által javasoltaknak megfelelően – külön jogszabály tárgyát kell 
képeznie.

Ami a 3,5 tonnás tömeget meghaladó járművek légkondicionálását illeti, az előadó fájlalja, 
hogy a szöveg nem utal a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról 
szóló 2006/40/EK irányelv felülvizsgálatára, amelyet 2011 júliusában terveztek közzétenni, és 
felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra ezen irányelv felülvizsgálatát a 3,5 tonnás 
tömeget meghaladó járművek beillesztése céljából.

Amennyiben kívánatos, hogy a rendelet hatálya kiterjedjen a szivárgás-ellenőrzésekre is, az 
előadó úgy véli, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázok karbantartási vagy javítási célú 
alkalmazásának 2020-től való korlátozása a közlekedési ágazat esetében nem célszerű, mivel 
túlzott költségnövekedéssel járna azon vállalkozások számára, amelyek berendezéseiket 
élettartamuk lejárta előtt kényszerülnének lecserélni vagy módosítani, miközben ez nem járna 
jelentős környezeti előnyökkel. A közlekedési ágazat esetében más intézkedések – például az 
előtöltésre vagy a nyilvántartás vezetésére vonatkozó rendelkezések – szintén kevéssé 
helyénvalók.

Ami az alternatívgáz-ellátást illeti, a közlekedési ágazat 2012-ben jelezte, hogy a 
gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról szóló irányelv 
végrehajtását egyes gázok esetében problémák késleltetik. Ami a kisebb globális 
felmelegedési potenciált (GWP) eredményező, rövid vagy középtávon megoldásként vázolt 
fluortartalmúgáz-keverékeket illeti, ezek jelenleg még fejlesztés alatt állnak. Ennélfogva az 
előadó kéri, hogy a végrehajtás első éveiben a menetrend kevésbé feszes legyen, és ezen 
időszak lejárta után kéri a rendelet kiértékelését a menetrend szükség szerinti kiigazítása 
érdekében.

Végezetül figyelembe kellene venni az alternatív gázok biztonságát, valamint energetikai 
teljesítményét is. Egyes alternatív gázok gyúlékonyak, és közúti baleset esetén további
kockázatokat hordozhatnak. Ami az energetikai teljesítményüket illeti, annak legalább a 
jelenleg használt gázokéval kell megegyeznie annak érdekében, hogy ne járjanak a járművek 
fogyasztásának növekedéséhez kapcsolódó CO2-kibocsátással.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:



AD\937782HU.doc 5/33 PE504.125v02-00

HU

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés megállapította, hogy a 
jelenlegi tározási intézkedések – teljes 
körű alkalmazásuk esetén – csökkenthetik
a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátását Ezeket az intézkedéseket ezért 
meg kell tartani, és a végrehajtásuk során 
gyűjtött tapasztalatok alapján pontosítani 
kell. Bizonyos intézkedések hatályát egyéb 
olyan készülékekre is ki kell terjeszteni, 
amelyek jelentős mennyiségű 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
használnak; ilyenek például a 
hűtőkamionok és -pótkocsik. Az ilyen 
gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre is ki kell 
terjeszteni.

(3) Az egyes fluortartalmú gázokról szóló 
842/2006/EK rendelet alkalmazásáról, 
hatásairól és megfelelőségéről szóló 
bizottsági jelentés szerint a rendelet
jelenlegi rendelkezései – teljes körű 
alkalmazásuk esetén, a gépjárművek 
légkondicionáló rendszereiből eredő 
kibocsátásokról szóló 2006/40/EK 
irányelvvel1 együttesen – lehetővé tehetik, 
hogy a 27 tagú EU 2050-ig a jelenlegi 
szinten stabilizálja a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezeket 
az intézkedéseket ezért meg kell tartani, és 
a végrehajtásuk során gyűjtött 
tapasztalatok alapján pontosítani kell.
Ugyanakkor ahhoz,hogy 2050-ig a 
kibocsátások szintje 80–95%-os 
mértékben csökkenjen, új, megfelelő 
költséghatékonyságú lépéseket kell tenni. 
A körülhatárolást és a visszanyerést 
illetően az üvegházhatású gázkibocsátás 
nagyobb mértékű csökkentését célzó 
megoldási lehetőségek között szerepelt a 
hatálynak a közúti járművek – például
kamionok és pótkocsik – hűtőrendszereire 
való kiterjesztésére vonatkozó javaslat.
_______________
1HL L 161., 2006.6.14., 12. o.

Indokolás

A módosítás célja a pontosítás és egyértelműsítés a 842/2006/EK rendelet alkalmazásáról 
szóló jelentés következtetéseit illetően.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság jelentése azt is 
megállapította, hogy még többet lehet tenni 
a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
Unión belüli kibocsátásának csökkentése 
érdekében, ehhez pedig elsősorban kerülni 
kell e gázok használatát, amennyiben 
léteznek olyan biztonságos és 
energiahatékony alternatív technológiák, 
amelyek nem vagy kisebb mértékben 
befolyásolják az éghajlatot. A kibocsátás
2010 és 2030 között akár kétharmadával, 
költséghatékonyan csökkenthető, mivel 
sok ágazatban bizonyítottan jó, kipróbált 
alternatívák állnak rendelkezésre.

(4) A Bizottság jelentése azt is 
megállapította, hogy még többet lehet tenni 
a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
Unión belüli kibocsátásának csökkentése 
érdekében, ehhez pedig elsősorban kerülni 
kell e gázok használatát, amennyiben 
léteznek olyan biztonságos és 
energiahatékony alternatív technológiák, 
amelyek nem vagy kisebb mértékben 
befolyásolják az éghajlatot. Figyelembe 
véve, hogy az alternatív anyagok 
rendelkezésre állása bebizonyosodott, és 
ezeket már számos ágazatban tesztelték, a 
kibocsátás 2030-ig a 2010-es szinthez 
képest hatékony módon és ésszerű 
költségek mellett legfeljebb a
kétharmadával csökkenthető.

Indokolás

A módosítás az egyértelműséget szolgálja.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A fluortartalmú üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozó célkitűzések nyomon követése 
érdekében biztosítani kell az adatok teljes 
körű begyűjtését. Ennélfogva az ilyen 
gázokat tartalmazó berendezésekre 
vonatkozó nyilvántartás létrehozásának és 
vezetésének kötelezettségét az elektromos 
kapcsolóberendezésekre, valamint az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyéb 
berendezésekre is ki kell terjeszteni.



AD\937782HU.doc 7/33 PE504.125v02-00

HU

Indokolás

Helyénvalóbb a nyilvántartások létrehozásának szükségességét külön 
preambulumbekezdésben kezelni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mivel rendelkezésre állnak megfelelő 
alternatívák, ezért a kén-hexafluorid 
magnézium-fröccsöntésben való 
használatára és a magnézium-fröccsöntési 
ötvözetek újrahasznosítására vonatkozó, 
jelenlegi tilalmat ki kell terjeszteni azokra 
a létesítményekre is, amelyek évente 
850 kg-nál kevesebbet használnak fel 
ezekből az anyagokból. Hasonlóképpen, 
megfelelő átmeneti időszak mellett meg 
kell tiltani a rendkívül magas globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
hűtőközegek használatát a legalább
5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 
hűtőközeget tartalmazó hűtőberendezések 
szervizelésére vagy karbantartására.

(7) Mivel rendelkezésre állnak megfelelő 
alternatívák, ezért a kén-hexafluorid 
magnézium-fröccsöntésben való 
használatára és a magnézium-fröccsöntési 
ötvözetek újrahasznosítására vonatkozó, 
jelenlegi tilalmat ki kell terjeszteni azokra 
a létesítményekre is, amelyek évente 
850 kg-nál kevesebbet használnak fel 
ezekből az anyagokból. Hasonlóképpen, 
megfelelő átmeneti időszak mellett meg 
kell tiltani a 2500-at meghaladó globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
hűtőközegek használatát a legalább
50 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 
hűtőközeget tartalmazó, -50°C-os vagy azt 
meghaladó üzemi hőmérsékletre szánt
hűtőberendezések szervizelésére vagy 
karbantartására. E tilalom 2030. január 1-
jéig nem alkalmazandó azokra a 2500-as 
vagy nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező, visszanyert, 
regenerált vagy újrahasznosított 
üvegházhatású gázokra, amelyeket 
meglévő hűtőberendezések 
karbantartásához vagy szervizeléséhez 
használnak fel, feltéve, hogy azokat az 
ilyen berendezésekből nyerték vissza.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak folyamatosan nyomon 
kell követnie, milyen hatásokkal jár a 
fluorozott szénhidrogének forgalomba 
hozatalának korlátozása, ideértve a 
csökkentés azon készülékek ellátására 
gyakorolt hatását, amelyek esetében a 
fluorozott szénhidrogének használata az 
alternatív technológiákhoz képest 
alacsonyabb kibocsátással járna az 
életciklus során. A nyomon követéssel az 
egészségügyi vagy biztonsági 
veszélyforrások korai észlelését is 
biztosítani kell a gyógyszerek 
elérhetőségére gyakorolt negatív hatások 
miatt. Átfogó felülvizsgálatot kell végezni
2030 előtt, még időben ahhoz, hogy e 
rendelet rendelkezéseit a végrehajtásuk és 
az új fejlemények fényében módosítani 
lehessen, és szükség esetén további 
csökkentési intézkedéseket lehessen 
elfogadni.

(18) A Bizottságnak folyamatosan nyomon 
kell követnie, milyen hatásokkal jár a 
fluorozott szénhidrogének forgalomba 
hozatalának korlátozása, ideértve a 
csökkentés azon készülékek ellátására 
gyakorolt hatását, amelyek esetében a 
fluorozott szénhidrogének használata az 
alternatív technológiákhoz képest 
alacsonyabb kibocsátással járna az 
életciklus során. A nyomon követéssel az 
egészségügyi vagy biztonsági 
veszélyforrások korai észlelését is 
biztosítani kell a gyógyszerek 
elérhetőségére gyakorolt negatív hatások 
miatt. A végrehajtás első öt éve alapján
átfogó felülvizsgálatot kell végezni, még 
időben ahhoz, hogy e rendelet 
rendelkezéseit a végrehajtásuk és az új 
fejlemények fényében módosítani lehessen, 
és szükség esetén további csökkentési 
intézkedéseket lehessen elfogadni. E 
vizsgálatot ötévente újra el kell végezni.

Indokolás

A rendelet optimális végrehajtásának és a megfelelő kiigazításoknak a biztosítása érdekében 
ötéves rendszerességgel mindenre kiterjedő vizsgálatot kellene végezni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Hatály

(1) Ezt a rendeletet a fluortartalmú 
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üvegházhatású gázok EU-ban való 
használatára kell alkalmazni, a (2) 
bekezdésben meghatározott esetek 
kivételével.
(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
egészségügyi célú, villamosenergia-
termelési és -elosztási célú, valamint 
repülési alkalmazásokban és ipari gázok 
termelésében való felhasználására.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „fluortartalmú üvegházhatású gázok”: az 
I. mellékletben felsorolt fluorozott 
szénhidrogének (HFC-k), a perfluor-
karbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6) 
és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású 
gázok, önmagukban vagy keverékben;

1. „fluortartalmú üvegházhatású gázok”: az 
I. mellékletben felsorolt fluorozott 
szénhidrogének (HFC-k), a perfluor-
karbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6) 
és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású 
gázok, illetve az ezen anyagok bármelyikét 
tartalmazó keverékek;

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „fluorozott szénhidrogének (HFC-k)”: 
az I. melléklet 1. szakaszában felsorolt 
anyagok, illetve az ezen anyagok 
bármelyikét tartalmazó keverékek;
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „perfluor-karbonok (PFC-k)”: az I. 
melléklet 2. szakaszában felsorolt 
anyagok, illetve az ezen anyagok 
bármelyikét tartalmazó keverékek;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. „kén-hexafluorid (SF6)”: az I. 
melléklet 3. szakaszában felsorolt anyag, 
illetve az ezen anyagot tartalmazó 
keverékek;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „üzemeltető”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az e rendelet 
hatálya alá tartozó berendezéseket vagy
rendszereket birtokolja és azok
technológiai működése felett tényleges 
ellenőrzést gyakorol;

4. „üzemeltető”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az e rendelet 
hatálya alá tartozó berendezések vagy
rendszerek technológiai működése felett 
tényleges ellenőrzést gyakorol;

Indokolás

Az e meghatározás szerinti kettős feltétel jogi bizonytalanságot eredményez a rendelet 
közlekedési ágazatban való végrehajtását illetően.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E gázok szivárgásának észlelése esetén az 
üzemeltetőnek haladéktalanul 
gondoskodnia kell a berendezés javításáról.

E gázok szivárgásának észlelése esetén az 
üzemeltetőnek haladéktalanul és a 
berendezés bármilyen ismételt használata 
előtt gondoskodnia kell e berendezés 
javításáról.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy gázszivárgás esetén a berendezést annak bármilyen ismételt használata 
előtt meg kell javítani.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szállítása vagy átvétele az a), b) és c) 
pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez.

d) fluortartalmú üvegházhatású gázok 
szállítása vagy átvétele az a), b) és c) 
pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez.
Ez alól kivételt képez a lezárt göngyölegek 
szállítása és átvétele.

Indokolás

A lezárt göngyölegek szállításuk és átvételük során nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a 
fluortartalmú gázokkal, ezért e tevékenységet nem kell tanúsítani.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5 tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező, nem hab 

(A magyar változatot nem érinti.)
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formájában tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek 
gondoskodniuk kell a berendezések 
szivárgás-ellenőrzéséről. E cikk értelmében 
azonban nem kell szivárgás-ellenőrzést 
végezni azokon a hermetikusan zárt 
rendszerekkel rendelkező berendezéseken, 
amelyek erre utaló szövegű címkével 
vannak ellátva, és kevesebb mint 10 tonna 
CO2-egyenértéknek megfelelő globális 
felmelegedési potenciállal rendelkező 
fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaznak.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
az alábbiakban meghatározott 
gyakorisággal kell elvégezni:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) bekezdés d) 
pontjában említett tűzvédelmi rendszerek 
esetében az ISO 14520 vagy az EN 15004 
szabvány szerinti ellenőrzési rend 
működik, és a tűzvédelmi rendszert a (2) 
bekezdésben előírt gyakorisággal 
ellenőrzik, akkor úgy tekintendő, hogy 
ezek az ellenőrzések teljesítik az (1) 
bekezdésben előírt kötelezettségeket.

(A magyar változatot nem érinti.)
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően olyan, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletezik az e cikk 
(1) bekezdésében említett 
berendezéstípusok mindegyikén az adott 
bekezdés szerint elvégzendő szivárgás-
ellenőrzésre vonatkozó követelményeket, 
meghatározzák a berendezések legnagyobb 
valószínűséggel szivárgó alkatrészeit, 
továbbá a piaci trendek és a technológiai 
fejlődés fényében módosítják az e cikk (1) 
bekezdésében szereplő berendezéslistát 
egyéb berendezéstípusok felvétele 
érdekében.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk
(2) bekezdésében említett berendezések 
üzemeltetőire vonatkozik.

Ez a bekezdés az SF6-tartalmú elektromos 
kapcsolóberendezések, valamint a 3. cikk
(2) bekezdésének b) és c) pontjában
említett berendezések üzemeltetőire 
vonatkozik.

Indokolás

A nyilvántartások vezetésével járó igazgatási terhek az éves ellenőrzések esetében nem 
indokoltak. Helyénvalóbb lenne a szivárgás-ellenőrzést végző személyek általi jelentéstételen 
alapuló rendszert létrehozni.
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Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott berendezések 
szivárgás-ellenőrzését végző személyeknek 
minden egyes beavatkozás során 
ellenőrzési lapot kell kiállítaniuk, amely 
az alábbi elemeket tartalmazza:
a) az ellenőrzött berendezés típusa, 
teherbírása, a betöltött üvegházhatású gáz 
típusa és az üzembe helyezés dátuma;
b) a berendezésen elvégzett beavatkozás 
típusa és az ellenőrzés dátuma;
c) adott esetben a megállapított kár 
típusa;
d) a betöltött fluortartalmú üvegházhatású 
gáz mennyisége és az alkalmazott gáz 
típusa;
e) a visszanyert fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyisége;
f) az üzemen kívül helyezés ténye; 
g) az üzemeltető, valamint a 3. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában foglalt 
berendezések esetében a jármű vagy a 
konténer megjelölése.
A szivárgás-ellenőrzést végző személyek 
naprakész nyilvántartást vezetnek az első 
albekezdésben felsorolt információkról, és 
az üzemeltető részére átadják az ellenőrző 
lap másolatát.
A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
foglalt, üvegházhatású gázokat tartalmazó 
berendezések üzemeltetőinek az ellenőrző 
lapok összességét a berendezés teljes 
élettartama során meg kell őrizniük.

Indokolás

Az éves ellenőrzésekre vonatkozóan indokolt hatékony jelentéstételi rendszert elfogadni. A 
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hatékonyságot azáltal kellene növelni, hogy a nyilvántartást az ellenőrzést végző személyek 
vezetik.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 12. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
berendezések fluorozott szénhidrogénnel 
való feltöltését végző személyek;

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a következő felhasználási 
ágazatokra:
– az egészségügyi ágazatban használt 
alkalmazások (ideértve különösen az 
orvosi és gyógyszerészeti alkalmazásokat);
– repülőgép-ipari alkalmazások (ideértve 
különösen a repülőgépek tűzelfojtó 
rendszereit és tűzoltó berendezéseit);
– villamosenergia-termelési, -továbbítási 
és -elosztási alkalmazások;
– kriogén alkalmazások;
– ipari gázok előállítása.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben szereplő 
lista módosításáról annak érdekében, hogy 
a listáról kizárásra kerüljenek – adott 
esetben csak meghatározott időtartamra –
termékek vagy berendezések azon egyes 
kategóriái, amelyek esetében technikai, 
gazdasági vagy biztonsági okokból
ideiglenesen nem állnak rendelkezésre a 
globális felmelegedési potenciál 
meghatározott határértéke alá eső alternatív 
anyagok.

Indokolás

A III. mellékletnek közvetlen hatása van a rendelet hatályára. Emiatt további tételek csak 
együttdöntési eljárás alapján adhatók hozzá, lehetővé téve, hogy az Európai Parlament teljes 
mértékben végezhesse jogalkotói feladatát. A III. melléklet bizonyos tételeinek kizárása csak 
ideiglenesen, gazdasági, műszaki vagy biztonsági okokból történhet.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az előző bekezdés szerinti, 
bizonyos berendezéskategóriák kizárására 
irányuló felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt hozzáférést biztosít 
az információkhoz és lehetőséget biztosít a 
nyilvánosság részvételére az 
1367/2006/EK rendelet 6. és 9. cikkével 
összhangban.

Indokolás

A Bizottságot kötelezni kell arra, hogy a mentesség elfogadása előtt az uniós joggal 
összhangban biztosítson hozzáférést az információkhoz és teremtsen lehetőséget a 
nyilvánosság részvételére.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) 2016. március 31-ig a tagállamok 
jelentést tesznek közzé a gyúlékony 
hűtőközegek használatát korlátozó 
szabványokról, nemzeti jogszabályokról és 
építési szabályzatokról, különös tekintettel 
a hűtő- és légkondicionáló termékekre és 
berendezésekre. A jelentés felülvizsgálja a 
korlátozásokat az elfogadásuk óta 
bekövetkezett technológiai fejlesztések és 
a gyúlékony hűtőközegek biztonságos 
kezelésével kapcsolatos bevált ipari 
gyakorlatok fényében, adott esetben 
azonosítva az aktualizálásukra szolgáló 
intézkedéseket, továbbá felvázolja azokat 
az alkalmazásokat, ahol a korlátozásokat 
objektív biztonsági okokból fenn kell 
tartani.
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2016. március 31-ig a Bizottság 
összefoglaló jelentést készít a tagállamok 
által azonosított korlátozásokról és a 
kezelésük érdekében hozott 
intézkedésekről, felülvizsgálja az európai 
és nemzetközi szabványokba és további 
intézkedésekbe foglalt korlátozásokat, 
hogy összhangba hozza ezeket a 
korlátozásokat a technológiai 
fejlesztésekkel és a gyúlékony 
hűtőközegek biztonságos kezelésével 
kapcsolatos bevált ipari gyakorlatokkal.

Indokolás

Gyakran a korlátozó szabványok, nemzeti jogszabályok és építési szabályzatok az okai az 
alacsony GWP-vel rendelkező technológiák elterjedése lassulásának és piaci részesedése 
növekedésének néhány tagállamban. A biztonsági jogszabályokat a technológiai 
fejlesztésekkel és a bevált ipari gyakorlatokkal összhangban felül kell vizsgálni ás aktualizálni 
kell.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vegyi folyamatban nyersanyagként való
alkalmazásra szánt, a megsemmisítendő, 
exportra szánt, illetve átcsomagolandó 
fluortartalmú gázokat kötelező 
címkézéssel ellátni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) habokhoz szükséges poliolelegyek és 
oldószerek.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) 2020. január 1-jétől tilos a 2500-as
vagy annál nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat vagy fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
keverékeket a legalább 50 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő hűtőközeget 
tartalmazó, -50°C-os vagy azt meghaladó 
hőmérsékleten való működésre tervezett
hűtőberendezések szervizeléséhez vagy 
karbantartásához használni.

E rendelkezés 2030. január 1-jéig nem 
alkalmazandó az olyan visszanyert vagy 
regenerált, 2500-as vagy annál nagyobb 
globális felmelegedési potenciállal 
rendelkező fluortartalmú üvegházhatású 
gázokra, amelyeket meglévő 
hűtőberendezések karbantartására vagy 
szervizelésére használnak, amennyiben 
ilyen berendezésből nyerték vissza őket.
Az ilyen visszanyert vagy regenerált 
gázokat a 10. cikk (5) bekezdésével 
összhangban megfelelően címkézni kell.
E rendelkezés 2030. január 1-jéig nem 
alkalmazandó azokra a 2500 vagy 
nagyobb globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező újrahasznosított 
üvegházhatású gázokra, amelyeket 
meglévő hűtőberendezések 
karbantartásához vagy szervizeléséhez 
használnak fel, feltéve, hogy azokat az 
ilyen berendezésekből nyerték vissza. Az 
ilyen újrahasznosított gázokat csak a 
karbantartás vagy szervizelés részeként a 
visszanyerést elvégző vállalkozás vagy az a 
használhatja, amelynek számára a 
karbantartás és szervizelés részeként a 
visszanyerést elvégezték.
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Indokolás

Az 5 tonna egyenértéknek megfelelő berendezések karbantartásának és javításának tilalma 
azzal a kockázattal járna, hogy a közlekedési ágazat és különösen a kis- és 
középvállalkozások számára túl magas költségeket eredményez, mivel az alternatív gáztól 
függően meglévő berendezéseik cseréjére vagy módosítására kényszerülnek. A hűtőközegként 
alkalmazott gáz megváltoztatása az energetikai teljesítményt is befolyásolhatná. Az 50 
tonnára való hivatkozás a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott kategóriákhoz hasonló 
módon kerül rögzítésre.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a következő felhasználási 
ágazatokra:
– az egészségügyi ágazatban használt 
alkalmazások (ideértve különösen az 
orvosi és gyógyszerészeti alkalmazásokat);
– repülőgép-ipari alkalmazások (ideértve 
különösen a repülőgépek tűzelfojtó 
rendszereit és tűzoltó berendezéseit);
– villamosenergia-termelési, -továbbítási 
és -elosztási alkalmazások;
– kriogén alkalmazások;
– ipari gázok előállítása.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[éééé/hh/nn – három évvel e rendelet
hatályba lépését követően]-tól/-től hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések a forgalomba hozatal vagy a 
végfelhasználó részére első üzembe 
helyezésre való átadás előtt nem tölthetők 

Az uniós piacon a verseny torzulásának 
elkerülése érdekében az uniós piacon 
forgalomba hozott termékek és 
berendezések [éééé/hh/nn – egy évvel e 
rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től 
nem tölthetők fel fluorozott 
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fel fluorozott szénhidrogénekkel. szénhidrogénekkel, kivéve, ha a fluorozott 
szénhidrogéneket [éééé/hh/nn] [a 
kvótarendszer kezdő időpontja] előtt 
hozták forgalomba az uniós piacon, vagy 
ha azokat a 14. cikkben említett, a 
fluorozott szénhidrogének forgalomba 
hozatalára vonatkozó kvótákba 
beleszámolják.

Indokolás

Az importált berendezésekben lévő hűtőanyag-mennyiséget a szükségtelen adminisztratív 
akadályok létrehozása nélkül kell figyelembe venni, hogy biztosítsák az uniós és nem uniós 
berendezésgyártók közötti egyenlő bánásmódot. A termékek/berendezések gyártóinak 
megfelelőségi nyilatkozattal bizonyítaniuk kell, hogy csak az uniós kvótába tartozó HFC-ket 
használnak (illetve olyan HFC-ket, amelyet már a kvótarendszer indulása előtt forgalomba 
hoztak az uniós piacon). Ellenőrzés céljából rendelkezésre kell tartaniuk a szükséges 
dokumentumokat (például a HGC-gázokat szállítók számláit). A részleteket végrehajtási 
aktusban kell rendezni.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A berendezést a rendeltetésszerű használat 
helyén a 8. cikk szerinti képesítéssel 
rendelkező személynek kell feltöltenie.

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott berendezések kivételével a
berendezést a rendeltetésszerű használat 
helyén a 8. cikk szerinti képesítéssel 
rendelkező személynek kell feltöltenie.

Indokolás

E cikk rendelkezései a Bizottság által javasolt formában nem érintik a hűtőjárműveket és -
konténereket.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (1) bekezdésének e) 
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pontjában meghatározott berendezések 
feltöltését a 8. cikk szerinti képesítéssel 
rendelkező személynek kell végeznie 
abban a tagállamban, amelyben a 
járművet nyilvántartásba vették és az 
üzemeltető rendelkezésére bocsátották.

Indokolás

A közlekedési ágazat esetében figyelembe kell venni az előtöltés sajátos jellegét.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
gyártók és az importőrök által az Unión 
belül évente forgalomba hozható fluorozott 
szénhidrogének mennyisége az adott évben 
ne haladja meg az V. melléklet szerint 
kiszámított maximális mennyiséget.
Minden gyártó és importőr gondoskodik 
arról, hogy az általa forgalomba hozott 
fluorozott szénhidrogének V. melléklet 
szerint kiszámított mennyisége ne haladja 
meg a számára a 14. cikk (5) bekezdése 
szerint kiosztott vagy rá a 16. cikk szerint 
átruházott kvótát.

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy
amennyiben a piacon elérhetők 
biztonságos és technológiai és gazdasági 
szempontból életképes alternatívák, a
gyártók és az importőrök által az Unión 
belül évente forgalomba hozható fluorozott 
szénhidrogének mennyisége az adott évben 
ne haladja meg az V. melléklet szerint 
kiszámított maximális mennyiséget.
Minden gyártó és importőr gondoskodik 
arról, hogy az általa forgalomba hozott 
fluorozott szénhidrogének V. melléklet 
szerint kiszámított mennyisége ne haladja 
meg a számára a 14. cikk (5) bekezdése 
szerint kiosztott vagy rá a 16. cikk szerint 
átruházott kvótát.

Indokolás

A fluorozott szénhidrogének maximálisan forgalomba hozható mennyiségének módosítása 
előtt a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a piacon technológiai és gazdasági szempontból 
életképes és biztonságos alternatíva áll rendelkezésre.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk nem vonatkozik az Unióba 
importált, ártalmatlanítandó fluorozott 
szénhidrogénekre.

Ez a cikk nem vonatkozik a következőkre:

a) ártalmatlanítás céljából az Unióba 
importált fluorozott szénhidrogének;

b) közvetlen export céljából az Unión 
kívülre szállított fluorozott 
szénhidrogének;
c) nyersanyag-alkalmazásokban való 
felhasználásra szállított fluorozott 
szénhidrogének;
d) újracsomagolás, majd ezt követően 
export céljából az Unión kívülre szállított 
fluorozott szénhidrogének;
e) orvosi alkalmazásokban való 
felhasználás céljából az Unióban előállított 
vagy oda importált fluorozott 
szénhidrogének.

Indokolás

Az orvosi alkalmazások egyértelmű mentesítése biztosítja e kritikus felhasználás 
elérhetőségét. Az ártalmatlanítás céljából importált HFC-k felhasználását nem kell 
figyelembe venni, a nyersanyag-alkalmazásokban használt HFC-knek pedig ugyanaz a 
hatása, mint az ártalmatlanításé, mivel az anyagok más anyagokká alakítják át. A későbbi 
export céljából szállított HFC-ket sohasem hozzák forgalomba az uniós piacon, ezért nem kell 
számításba venni.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az V. mellékletben meghatározott 
maximális mennyiségek módosítása a 

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

módosítása a fluorozott szénhidrogének 
piacán és a kapcsolódó kibocsátás terén 
mutatkozó fejlemények 
figyelembevételével, amint biztonságos, 
valamint technológiai és gazdasági 
szempontból életképes piaci alternatíva 
elérhetővé válik; és

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a fenti bekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt hozzáférést biztosít az 
információkhoz és lehetőséget biztosít a 
nyilvánosság részvételére az 
1367/2006/EK rendelet 6. és 9. cikkével 
összhangban.

Indokolás

Figyelembe véve az éghajlati helyzet sürgető jellegét, a maximális mennyiséget csak lefelé 
szabad korrigálni, hogy tovább gyorsítsák az alternatívákra való átállást. Mielőtt döntést 
hoznának a mennyiségek módosításáról vagy a mentesség megadásáról, a Bizottságnak az 
uniós kötelezettségekkel összhangban hozzáférést kell biztosítania az információkhoz, és 
lehetőséget kell teremtenie a nyilvánosság részvételére.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) 2014. december 31-ig a Bizottság 
felülvizsgálatot tesz közzé a meglévő 
fluorozott szénhidrogének felváltására a 
piacon elérhető biztonságos, műszakilag 
és gazdaságilag megvalósítható 
alternatívákról.
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Indokolás

Mielőtt meghatározná a 2015-től elérhető fluorozott szénhidrogének mennyiségét, a 
Bizottságnak értékelnie kell a biztonságos, műszakilag és gazdaságilag megvalósítható 
alternatívák rendelkezésre állását, hogy garantálja a jelenleg használt rendszerek 
működésének folytonosságát.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ez a cikk nem alkalmazandó az uniós 
piacon a következő felhasználási ágazatok 
számára forgalomba hozott fluorozott 
szénhidrogénekre:
– az egészségügyi ágazatban használt 
alkalmazások (ideértve különösen az 
orvosi és gyógyszerészeti alkalmazásokat);
– repülőgép-ipari alkalmazások (ideértve 
különösen a repülőgépek tűzelfojtó 
rendszereit és tűzoltó berendezéseit);
– villamosenergia-termelési, -továbbítási 
és -elosztási alkalmazások;
– kriogén alkalmazások;
– ipari gázok előállítása.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2020. december 31-
ig jelentést tesz közzé a fluorozott 
szénhidrogének uniós piacon való 
elérhetőségéről, különös tekintettel a 
gyógyászati alkalmazásokra.

A Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatálybalépése után hat évvel jelentést tesz 
közzé e rendelet végrehajtásáról és a 
fluorozott szénhidrogéneknek az uniós 
piacon a különböző ágazatok számára való 
elérhetőségéről. A jelentés a végrehajtás 
első öt évére terjed ki, és a 2021–2030 
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közötti időre vonatkozóan értékelést 
tartalmaz az V. mellékletben 
meghatározott fluorozott szénhidrogének 
mennyiségéről.

Indokolás

A rendelet optimális végrehajtásának és a megfelelő kiigazításoknak a biztosítása érdekében 
ötéves rendszerességgel mindenre kiterjedő vizsgálatot kellene végezni.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatásairól legkésőbb
2024. december 31-ig átfogó jelentést tesz 
közzé, amely előrejelzést tartalmaz a 
fluorozott szénhidrogének iránt 2030 után 
jelentkező keresletről.

A Bizottság e rendelet hatásairól legkésőbb
2022. december 31-ig átfogó jelentést tesz 
közzé, amely előrejelzést tartalmaz a 
fluorozott szénhidrogének iránt 2024-ben, 
2027-ben, 2030-ban és 2030 után 
jelentkező keresletről.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
3. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk
(2) bekezdésében, a 8. cikk
(7) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében a 10. cikk
(7) bekezdésében, a 13. cikk
(4) bekezdésében, a 14. cikk
(6) bekezdésében, a 17. cikk
(5) bekezdésében, a 18. cikk
(3) bekezdésében, valamint a 19. cikk
(1) és (2) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására; ez a felhatalmazás 
[éééé/hh/nn – e rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/-től öt évre szól. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
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időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 
akkor a felhatalmazás újabb ötéves 
időtartamra hallgatólagosan 
meghosszabbodik.

Indokolás

A hatáskörök átruházása a 13. cikk negyedik – és nem ötödik – albekezdésében szerepel. 
Másfelől kívánatos, hogy a hatáskör-átruházás időben korlátozott legyen, és hogy az 
átruházásról jelentés készüljön.  

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében a 10. cikk (7) 
bekezdésében, a 13. cikk (5) bekezdésében, 
a 14. cikk (6) bekezdésében, a 17. cikk (5) 
bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében 
és a 19. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében a 10. cikk (7) 
bekezdésében, a 13. cikk (4) bekezdésében, 
a 14. cikk (6) bekezdésében, a 17. cikk (5) 
bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében 
és a 19. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Indokolás

A hatáskörök átruházása a 13. cikk negyedik – és nem ötödik – albekezdésében szerepel.
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (7) bekezdése, a 9. 
cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (7) 
bekezdése, a 13. cikk (5) bekezdése, a 14. 
cikk (6) bekezdése, a 17. cikk (5) 
bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, 
valamint a 19. cikk (1) és (2) bekezdése 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács az 
aktusról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül nem emel 
ellene kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást.  Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére két 
hónappal meghosszabbítható.

(5) A 3. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk
(2) bekezdése, a 8. cikk (7) bekezdése, a 
9. cikk (3) bekezdése, a 10. cikk
(7) bekezdése, a 13. cikk (4) bekezdése, a 
14. cikk (6) bekezdése, a 17. cikk
(5) bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, 
valamint a 19. cikk (1) és (2) bekezdése 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács az 
aktusról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül nem emel 
ellene kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére két 
hónappal meghosszabbítható.

Indokolás

A hatáskörök átruházása a 13. cikk negyedik – és nem ötödik – albekezdésében szerepel.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

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

2015. január 
1.

A Parlament módosítása

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

2017. január 
1.
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hűtőszekrények és fagyasztógépek

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 %

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mindegyik anyag Unióban előállított 
teljes mennyisége, meghatározva azokat a 
főbb alkalmazási kategóriákat, amelyekben 
az anyagot felhasználják;

a) az Unióban előállított egyes anyagok
teljes mennyisége, meghatározva azokat a 
főbb alkalmazási kategóriákat, amelyekben 
az anyagot felhasználják;

Indokolás

A módosítás az egyértelműséget szolgálja.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 9 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3. cikk (4) bekezdés 3. cikk (4) bekezdés
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Módosítás

3. cikk (4) bekezdés 4. cikk (2) bekezdés

Indokolás

A módosítás egy formai hibát helyesbít.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3. cikk (5) bekezdés 3. cikk (5) bekezdés
Módosítás

3. cikk (5) bekezdés 3. cikk (3) bekezdés

Indokolás

A módosítás egy formai hibát helyesbít.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 12 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3. cikk (7) bekezdés 3. cikk (6) bekezdés

Módosítás

3. cikk (7) bekezdés 3. cikk (4) bekezdés

Indokolás

A módosítás egy formai hibát helyesbít.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 13 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

4. cikk (1) bekezdés 6. cikk (1) bekezdés

Módosítás

4. cikk (1) bekezdés 7. cikk (1) bekezdés

Indokolás

A módosítás egy formai hibát helyesbít.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 14 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

4 cikk (2) bekezdés 6. cikk (3) bekezdés
Módosítás

4 cikk (2) bekezdés 7. cikk (3) bekezdés

Indokolás

A módosítás egy formai hibát helyesbít.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 15 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

4. cikk (3) bekezdés 6. cikk (4) bekezdés

Módosítás

4. cikk (3) bekezdés 7. cikk (4) bekezdés
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Indokolás

A módosítás egy formai hibát helyesbít.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 16 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

4. cikk (4) bekezdés 6. cikk (5) bekezdés
Módosítás

4. cikk (4) bekezdés 7. cikk (3) bekezdés

Indokolás

A módosítás egy formai hibát helyesbít.
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