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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Celem wniosku Komisji dotyczącego fluorowanych gazów cieplarnianych jest zastąpienie 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006, a przez to zapewnienie rzeczywistej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych o 80 do 95% do 2050 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r., co pozwoli w 
konsekwencji na ograniczenie zmiany klimatu. Ograniczenie to jest zgodne z celami 
zalecanymi przez Parlament Europejski i Radę Europejską w związku z porozumieniami 
międzynarodowymi zawartymi w Kopenhadze i w Cancún.

Poza środkami polegającymi na ograniczaniu emisji i wycofywaniu z eksploatacji produktów 
i urządzeń zawierających gazy fluorowane, a także poza zakazami wprowadzania do obrotu, 
do których miało prowadzić poprzednie rozporządzenie, obecnie proponuje się stopniowe 
ograniczanie wprowadzania do obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych o wysokim 
współczynniku ocieplenia globalnego dzięki przyznawaniu kontyngentów oraz wprowadza 
się kolejne zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń zawierających fluorowane 
gazy cieplarniane.

2. Zawarte we wniosku zagadnienia dotyczące transportu

Z jednej strony wniosek Komisji rozszerza zakres zastosowania dotychczasowego 
rozporządzenia, wzbogacając środki dotyczące ograniczania emisji (zapobieganie emisjom, 
kontrole szczelności, systemy wykrywania wycieków, prowadzenie dokumentacji), a także 
środki dotyczące fabrycznego napełniania samochodów ciężarowych i przyczep chłodni. 

Z drugiej strony we wniosku przewidziano ograniczenie wprowadzania do obrotu gazów 
HFC-134, HFC-125 i HFC-143a, które są bardzo powszechnie stosowane w sektorze 
transportu jako czynniki chłodnicze, czy to w postaci czystej, czy w formie mieszanki (np. R-
404A), a także wprowadzono zakaz stosowania tych substancji przy serwisowaniu i 
konserwacji.

3. Uwagi sprawozdawcy

W rezolucji z dnia 14 września 2011 r. Parlament Europejski zachęcił Komisję do 
sformułowania wniosków mających na celu przede wszystkim szybkie ograniczenie produkcji 
i zużycia fluorowęglowodorów w różnych produktach i zastosowaniach.

Sprawozdawca uznaje wniosek przedstawiony przez Komisję za odpowiedź na to wezwanie. 
Jest jednak zdania, że zakres zastosowania można by rozszerzyć, zwracając równocześnie 
szczególną uwagę na kwestie wykonalności. 

W kwestii kontroli szczelności wniosek odnosi się tylko do niewielkiej części sektora 
transportu, gdyż koncentruje się wyłącznie na samochodach ciężarowych o masie powyżej 
3,5 tony oraz na przyczepach chłodniach. Sprawozdawca uważa, że wykluczenie z zakresu 
zastosowania samochodów ciężarowych o masie poniżej 3,5 tony oraz furgonetek i 
kontenerów chłodni nie jest właściwym rozwiązaniem ze względu na liczbę pojazdów i 
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kontenerów użytkowanych w Unii. Ponadto ten wąski zakres zastosowania może stanowić 
dyskryminację w danym sektorze. 

Sprawozdawca sądzi również, że do redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych 
powinien przyczyniać się transport kolejowy i morski. Jednak ze względu na specyfikę 
transportu morskiego, zwłaszcza jego aspekty międzynarodowe, powinien on być 
przedmiotem odrębnych przepisów, zgodnie z propozycją Komisji.

W kwestii klimatyzacji pojazdów o masie powyżej 3,5 tony sprawozdawca ubolewa z 
powodu braku sprawozdania dotyczącego przeglądu dyrektywy 2006/40/WE dotyczącej 
emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych, którego publikację planowano na 
lipiec 2011 r., i zachęca Komisję, by rozważyła przeprowadzenie przeglądu tej dyrektywy w 
celu objęcia nią pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

O ile pożądane jest rozszerzenie zakresu zastosowania rozporządzenia w kwestii kontroli 
szczelności, o tyle sprawozdawca jest zdania, że ograniczenie stosowania fluorowanych 
gazów cieplarnianych przy serwisowaniu i konserwacji już od 2020 r. nie jest środkiem 
odpowiednim dla sektora transportu, gdyż przyniosłoby ono zbyt wysokie koszty 
przedsiębiorstwom zmuszonym do zastąpienia lub modyfikacji urządzeń, których okres 
eksploatacji jeszcze się nie zakończył, a przy tym nie przyniosłoby istotnych korzyści dla 
środowiska. Również inne środki, np. przepisy dotyczące fabrycznego napełniania czy 
prowadzenia dokumentacji, wydają się mało odpowiednie dla sektora transportu.

W kwestii zaopatrzenia w gazy zastępcze sektor transportu zgłaszał w 2012 r. problemy 
dotyczące niektórych gazów i opóźniające wdrożenie dyrektywy 2006/40/WE. Natomiast 
mieszaniny gazów fluorowanych dające niższy współczynnik ocieplenia globalnego, 
rozważane jako rozwiązanie w krótkiej lub średniej perspektywie, są dopiero opracowywane. 
W związku z tym sprawozdawca opowiada się za uelastycznieniem harmonogramu 
pierwszych lat wdrażania i wnosi o ocenę rozporządzenia po upływie tego okresu w celu 
skorygowania harmonogramu w razie potrzeby.

Należy ponadto rozważyć kwestie bezpieczeństwa gazów zastępczych oraz ich 
charakterystyki energetycznej. Niektóre gazy zastępcze są łatwopalne i w razie wypadku 
drogowego mogą być źródłem dodatkowych zagrożeń. Charakterystyka energetyczna 
powinna być przynajmniej taka, jak charakterystyka gazów używanych obecnie, by nie 
powodować emisji CO2 związanych ze wzrostem zużycia gazów w pojazdach.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne środki dotyczące 
ograniczania emisji zostaną w pełni 
zastosowane, mogą one doprowadzić do 
redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Środki te powinny zatem 
zostać utrzymane i doprecyzowane na 
podstawie doświadczeń zdobytych przy ich 
wdrażaniu. Niektóre środki powinny 
również zostać rozszerzone na inne 
urządzenia, w których wykorzystywane są 
znaczne ilości fluorowanych gazów 
cieplarnianych, takie jak samochody 
ciężarowe chłodnie i przyczepy chłodnie.
Obowiązek stworzenia i prowadzenia 
rejestru urządzeń, które zawierają takie 
gazy powinien również obejmować 
rozdzielnice elektryczne.

(3) Ze sprawozdania Komisji w sprawie 
stosowania, skutków i odpowiedniości 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wynika, 
że jeśli obecne przepisy rozporządzenia
zostaną w pełni zastosowane, to 
w połączeniu z dyrektywą 2006/40/WE 
dotyczącą emisji z systemów klimatyzacji 
w pojazdach silnikowych („dyrektywa 
MAC”)1 mogą pozwolić na 
ustabilizowanie do 2050 r. emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych w UE-
27 na obecnym poziomie. Środki te 
powinny zatem zostać utrzymane i 
doprecyzowane na podstawie doświadczeń 
zdobytych przy ich wdrażaniu. Jednak aby 
do 2050 r. uzyskać obniżenie emisji rzędu 
80 do 95%, należy podjąć kolejne 
opłacalne działania. W kwestii 
ograniczania emisji i odzysku jako jedną z 
możliwości dalszego zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych rozważano 
rozszerzenie zakresu zastosowania na 
systemy chłodnicze pojazdów drogowych, 
np. samochodów ciężarowych i przyczep.

_______________
1 Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 12.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większa precyzja i jasność w odniesieniu do wniosków ze sprawozdania 
dotyczącego stosowania rozporządzenia (WE) nr 842/2006.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
również, że wiele jeszcze można zrobić, 
aby zredukować emisje fluorowanych 
gazów cieplarnianych w Unii, zwłaszcza 
poprzez unikanie wykorzystywania tych 
gazów w przypadku, gdy istnieją 
bezpieczne i energooszczędne technologie 
alternatywne mające mniejszy lub zerowy 
wpływ na klimat. Spadek emisji do 2030 r. 
o dwie trzecie w stosunku do poziomu z 
2010 r. jest racjonalny pod względem
kosztów, ponieważ w wielu sektorach 
dostępne są sprawdzone i przetestowane 
rozwiązania alternatywne.

(4) W sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
również, że wiele jeszcze można zrobić, 
aby zredukować emisje fluorowanych 
gazów cieplarnianych w Unii, zwłaszcza 
poprzez unikanie wykorzystywania tych 
gazów w przypadku, gdy istnieją 
bezpieczne i energooszczędne technologie 
alternatywne mające mniejszy lub zerowy 
wpływ na klimat. Przy uwzględnieniu 
dostępności sprawdzonych rozwiązań 
alternatywnych przetestowanych w 
licznych sektorach można skutecznie 
obniżyć emisje do 2030 r. o dwie trzecie w 
stosunku do poziomu z 2010 r. przy 
zachowaniu racjonalnych kosztów.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest większa jasność.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby zapewnić kontrolę celów w 
dziedzinie redukcji emisji fluorowanych 
gazów cieplarnianych, należy zapewnić 
zbieranie kompletnych danych. W związku 
z tym obowiązek tworzenia i prowadzenia 
rejestrów urządzeń zawierających takie 
gazy powinien mieć zastosowanie również 
do rozdzielnic elektrycznych oraz do 
pozostałych urządzeń objętych niniejszym 
rozporządzeniem.



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

PL

Uzasadnienie

Lepiej poruszyć kwestię konieczności tworzenia rejestrów w odrębnym motywie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Biorąc pod uwagę, że istnieją 
odpowiednie rozwiązania alternatywne, 
obecny zakaz stosowania heksafluorku 
siarki w procesie odlewania ciśnieniowego 
magnezu i w recyklingu stopów magnezu 
odlewanych ciśnieniowo powinien zostać 
rozszerzony na zakłady, które zużywają 
mniej niż 850 kg rocznie. Podobnie należy 
zakazać, z uwzględnieniem odpowiedniego 
okresu przejściowego, stosowania 
czynników chłodniczych o bardzo 
wysokim współczynniku ocieplenia 
globalnego przy serwisowaniu i 
konserwacji urządzeń chłodniczych o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 
większej.

(7) Biorąc pod uwagę, że istnieją 
odpowiednie rozwiązania alternatywne, 
obecny zakaz stosowania heksafluorku 
siarki w procesie odlewania ciśnieniowego 
magnezu i w recyklingu stopów magnezu 
odlewanych ciśnieniowo powinien zostać 
rozszerzony na zakłady, które zużywają 
mniej niż 850 kg tej substancji rocznie. 
Podobnie należy zakazać, z 
uwzględnieniem odpowiedniego okresu 
przejściowego, stosowania czynników 
chłodniczych o współczynniku ocieplenia 
globalnego przekraczającym 2500 przy 
serwisowaniu i konserwacji urządzeń 
chłodniczych zaprojektowanych do 
utrzymywania temperatury roboczej -50°C 
lub więcej i o wielkości ładunku czynnika 
chłodniczego równej 50 tonom
ekwiwalentu CO2 lub większej. Do 1 
stycznia 2030 r. zakaz ten nie ma 
zastosowania do odzyskanych lub 
pochodzących z regeneracji lub z 
recyklingu fluorowanych gazów 
cieplarnianych o współczynniku 
ocieplenia globalnego wynoszącym 2500 
lub wyższym, wykorzystywanych do 
konserwacji lub serwisowania istniejących 
urządzeń chłodzących, jeżeli gazy te 
zostały odzyskane z tego typu urządzeń.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Komisja powinna stale monitorować 
skutki ograniczania wprowadzania do 
obrotu fluorowęglowodorów, w tym skutki 
zmniejszania dostaw dla urządzeń, w 
przypadku których stosowanie 
fluorowęglowodorów doprowadziłoby do 
niższych emisji w całym cyklu 
eksploatacyjnym niż przy zastosowaniu 
alternatywnej technologii. Monitorowanie 
powinno również zapewnić wczesne 
wykrywanie problemów związanych ze 
zdrowiem lub bezpieczeństwem ze 
względu na negatywny wpływ na 
dostępność produktów leczniczych. Przed 
2030 r. należy przeprowadzić 
kompleksowy przegląd, aby dostosować 
przepisy niniejszego rozporządzenia w 
świetle jego wdrożenia i najnowszych 
wyników badań naukowych i wprowadzić, 
w razie potrzeby, dalsze środki redukcji 
emisji.

(18) Komisja powinna stale monitorować 
skutki ograniczania wprowadzania do 
obrotu fluorowęglowodorów, w tym skutki 
zmniejszania dostaw dla urządzeń, w 
przypadku których stosowanie 
fluorowęglowodorów doprowadziłoby do 
niższych emisji w całym cyklu 
eksploatacyjnym niż przy zastosowaniu 
alternatywnej technologii. Monitorowanie 
powinno również zapewnić wczesne 
wykrywanie problemów związanych ze 
zdrowiem lub bezpieczeństwem ze 
względu na negatywny wpływ na 
dostępność produktów leczniczych. Po 
pięciu latach od początku wdrażania
należy przeprowadzić kompleksowy 
przegląd, aby dostosować przepisy 
niniejszego rozporządzenia w świetle jego 
wdrożenia i najnowszych wyników badań 
naukowych i wprowadzić, w razie 
potrzeby, dalsze środki redukcji emisji. 
Przegląd taki należy powtarzać do pięć lat.

Uzasadnienie

Aby zapewnić optymalne wdrażanie rozporządzenia i odpowiednie dostosowania, co pięć lat 
należy przeprowadzić wyczerpujący przegląd.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Zakres zastosowania

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
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do użycia fluorowanych gazów 
cieplarnianych w UE, z wyjątkiem 
przypadków określonych w ust. 2.
2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do użycia fluorowanych gazów 
cieplarnianych w służbie zdrowia, w celu 
wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej, w zastosowaniach lotniczych 
oraz w produkcji gazów przemysłowych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „fluorowane gazy cieplarniane” 
oznaczają fluorowęglowodory („HFC”), 
perfluorowęglowodory („PFC”), 
heksafluorek siarki („SF6”) i inne gazy 
cieplarniane zawierające fluor wymienione 
w załączniku I, występujące samodzielnie 
lub w mieszaninie;

1) „fluorowane gazy cieplarniane” 
oznaczają fluorowęglowodory („HFC”), 
perfluorowęglowodory („PFC”), 
heksafluorek siarki („SF6”) i inne gazy 
cieplarniane zawierające fluor wymienione 
w załączniku I lub mieszaniny zawierające 
jakąkolwiek z tych substancji;

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „fluorowęglowodory („HFC”)” 
oznaczają substancje wymienione w sekcji 
1 załącznika I lub mieszaniny zawierające 
jakąkolwiek z tych substancji;
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) „perfluorowęglowodory („PFC”)” 
oznaczają substancje wymienione w sekcji 
2 załącznika I lub mieszaniny zawierające 
jakąkolwiek z tych substancji;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c) „heksafluorek siarki” („SF6”) 
oznacza tę substancję, wymienioną 
w sekcji 3 załącznika I, lub mieszaniny 
zawierające dowolną ilość tej substancji;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „operator” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną posiadającą urządzenia i systemy 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia i sprawującą faktyczną 
kontrolę nad ich technicznym działaniem;

4) „operator” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną sprawującą faktyczną kontrolę 
nad technicznym działaniem urządzeń i 
systemów objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia;

Uzasadnienie

Wprowadzenie w definicji dwóch warunków powoduje niepewność prawa w odniesieniu do 
wdrażania rozporządzenia w sektorze transportu.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku stwierdzenia wycieku tych 
gazów operator dopilnowuje, aby 
urządzenie zostało naprawione bez zbędnej 
zwłoki.

W przypadku stwierdzenia wycieku tych 
gazów operator dopilnowuje, aby 
urządzenie zostało naprawione bez zbędnej 
zwłoki, przed kolejnym użyciem tego 
urządzenia.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że w przypadku stwierdzenia wycieku gazu urządzenie musi zostać 
naprawione przed jego kolejnym użyciem.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostarczanie lub pozyskiwanie 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przeznaczonych do zadań wymienionych w 
lit. a)-c).

d) dostarczanie lub pozyskiwanie 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przeznaczonych do zadań wymienionych w 
lit. a)-c); nie obejmuje to dostaw i odbioru 
zamkniętych zbiorników.

Uzasadnienie

W przypadku dostaw i odbioru fluorowanych gazów cieplarnianych w zamkniętych 
zbiornikach nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z tymi gazami, w związku z czym nie ma 
konieczności certyfikowania takiej działalności.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Operatorzy urządzeń, które zawierają 
fluorowane gazy cieplarniane o 

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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współczynniku ocieplenia globalnego 
wynoszącym 5 ton ekwiwalentu CO2 
niebędące składnikami pianek, 
dopilnowują, by urządzenia były 
poddawane kontrolom szczelności. 
Jednakże urządzenia z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które są 
oznakowane jako takie urządzenia i które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
nieprzekraczającym 10 ton ekwiwalentu 
CO2, nie podlegają kontroli szczelności na 
podstawie niniejszego artykułu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Kontrole zgodnie z ust. 1 przeprowadza 
się z następującą częstotliwością:

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku gdy w odniesieniu do 
systemów ochrony przeciwpożarowej, o 
których mowa w ust. 1 lit. d), obowiązuje 
system kontroli, który spełnia normy ISO 
14520 lub EN 15004, i dany system jest 
kontrolowany tak często, jak jest to 
wymagane zgodnie z ust. 2, kontrole te 
powinny być uznane za spełniające 
wymogi, o których mowa w ust. 1.

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych określających wymogi 
w zakresie kontroli szczelności, które mają 
być przeprowadzane zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu w odniesieniu 
do każdego typu urządzeń, o których mowa 
we wspomnianym ustępie, z 
wyszczególnieniem części urządzeń, 
w których występuje największe 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
wycieku, oraz zmieniających wykaz 
urządzeń w ust. 1 niniejszego artykułu 
w celu włączenia innych typów urządzeń w 
kontekście tendencji rynkowych i postępu 
technologicznego.

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6 i urządzeń, o których mowa w 
art. 3 ust. 2.

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operatorów rozdzielnicy elektrycznej, która 
zawiera SF6, i urządzeń, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 lit. b) i c).

Uzasadnienie

Obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem dokumentacji nie są uzasadnione w 
przypadku kontroli rocznych. Stosowniejsze jest ustanowienie systemu sporządzania 
sprawozdań przez osoby przeprowadzające kontrole szczelności.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Osoby przeprowadzające kontrole 
szczelności urządzeń, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. a), sporządzają po każdej 
interwencji kartę kontroli zawierającą 
następujące informacje:
a) rodzaj urządzenia podlegającego 
kontroli, jego pojemność ładunkową, 
rodzaj gazów cieplarnianych, jakimi 
urządzenie jest napełnione, i datę 
rozpoczęcia eksploatacji;
b) rodzaj dokonanej na urządzeniu 
interwencji i datę kontroli;
c) w stosownym przypadku rodzaj 
stwierdzonego uszkodzenia;
d) ilość dodanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych i rodzaj użytego gazu;
e) ilość odzyskanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych;
f) czy urządzenie zostało zlikwidowane; 
g) dane identyfikacyjne operatora oraz, w 
przypadku urządzeń, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 lit. e), dane identyfikacyjne 
pojazdu lub kontenera.
Osoby przeprowadzające kontrole 
szczelności prowadzą dokumentację 
zawierającą informacje wymienione w 
akapicie pierwszym i dostarczają 
operatorowi kopię karty kontroli.
Operatorzy urządzeń zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), przechowują 
wszystkie karty kontroli podczas całego 
okresu eksploatacji urządzenia.

Uzasadnienie

Należy przyjąć skuteczny system sporządzania sprawozdań z kontroli rocznych. Skuteczność 
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powinna zostać zwiększona dzięki prowadzeniu dokumentacji przez osoby przeprowadzające 
kontrole.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) osób, które napełniają 
fluorowęglowodorami urządzenia 
wymienione w art. 12 ust. 1;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do następujących rodzajów 
działalności:
- stosowanie w służbie zdrowia (w tym 
szczególnie zastosowania medyczne i 
farmaceutyczne),
- stosowanie w technice lotniczej (w tym 
szczególnie systemy gaszenia ognia i 
gaśnice w samolotach),
- stosowanie w wytwarzaniu, przesyle i 
dystrybucji energii elektrycznej,
- stosowanie w kriogenice,
- produkcja gazów przemysłowych.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 20, aktów delegowanych 
dotyczących zmiany wykazu zawartego w 
załączniku III w celu wyłączenia, w 
stosownych przypadkach na określony 
czas, niektórych kategorii produktów lub 
urządzeń, w przypadku których 
alternatywne substancje, których 
współczynnik ocieplenia globalnego nie 
przekracza określonego limitu, są 
tymczasowo niedostępne z powodów 
technicznych, ekonomicznych lub ze 
względów bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Załącznik III ma bezpośredni wpływ na zakres rozporządzenia. Z tego powodu kolejne 
pozycje powinny być dodawane tylko w procedurze współdecyzji, umożliwiającej 
Parlamentowi Europejskiemu w pełni przyjąć na siebie odpowiedzialność ustawodawczą.
Wykluczenie pewnych pozycji z załącznika III powinno mieć charakter jedynie tymczasowy i 
opierać się na względach ekonomicznych, technicznych i związanych z bezpieczeństwem.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przed przyjęciem aktu delegowanego, 
o którym mowa w ustępie poprzednim, w 
celu wyłączenia określonych kategorii 
urządzeń Komisja zapewnia dostęp do 
informacji i możliwość przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w sposób zgodny 
odpowiednio z art. 6 i 9 rozporządzenia 
(WE) nr 1367/2006.

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć obowiązek zapewnić – przed przyjęciem wyłączenia – dostęp do 
informacji oraz możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z prawem UE.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Do dnia 31 marca 2016 r. państwa 
członkowskie publikują sprawozdanie 
dotyczące norm i ustawodawstwa 
krajowego, a także przepisów 
budowlanych ograniczających korzystanie 
z łatwopalnych czynników chłodniczych, 
w szczególności w produktach i 
urządzeniach chłodniczych i 
klimatyzacyjnych. Sprawozdanie to 
zawiera przegląd ograniczeń w świetle 
rozwoju techniki od momentu ich 
przyjęcia, a także najlepsze praktyki 
przemysłowe dotyczące bezpiecznego 
obchodzenia się z łatwopalnymi 
czynnikami chłodniczymi, a ponadto 
określa działania służące ich aktualizacji 
w stosownych przypadkach, i przedstawia 
zastosowania, w których ograniczenia 
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muszą być utrzymane z obiektywnych 
względów bezpieczeństwa.
Do dnia 31 marca 2017 r. Komisja 
publikuje sprawozdanie podsumowujące 
dotyczące ograniczeń obowiązujących w 
państwach członkowskich oraz działań, 
jakie należy podjąć w zakresie tych 
ograniczeń, a także dokonuje przeglądu 
ograniczeń określonych w europejskich i 
międzynarodowych normach i 
dodatkowych działań niezbędnych do 
dostosowania ich do usprawnień 
technicznych oraz najlepszych praktyk 
stosowanych w przemyśle dotyczących 
bezpiecznego obchodzenia się z 
łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich normy, ustawodawstwo krajowe oraz kodeksy 
budowlane wprowadzające ograniczenia często spowalniają tempo wprowadzania 
technologii o niskim współczynniku ocieplenia globalnego oraz zdobywania udziału tych 
technologii w rynku. Należy dokonać przeglądu i nowelizacji ustawodawstwa dotyczącego 
bezpieczeństwa pod kątem usprawnień technicznych oraz najlepszych praktyk stosowanych w 
przemyśle.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązkowi etykietowania podlegają 
gazy fluorowane przeznaczone do 
zastosowania jako surowiec w procesie 
chemicznym, do destrukcji, na eksport i 
do przepakowywania.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) przedmieszki poliolowe do pianek oraz 
rozpuszczalniki.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Stosowanie fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub mieszanin 
zawierających te gazy, o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym, do serwisowania lub 
konserwacji urządzeń chłodniczych 
zaprojektowanych do utrzymywania 
temperatury roboczej - 50°C lub więcej o 
wielkości ładunku czynnika chłodniczego 
równej 50 tonom ekwiwalentu CO2 lub 
większej jest zakazane od dnia 1 stycznia 
2020 r.

Do dnia 1 stycznia 2030 r. przepisów tych 
nie stosuje się do odzyskanych lub 
pochodzących z regeneracji fluorowanych 
gazów cieplarnianych o współczynniku 
ocieplenia globalnego równym 2500 lub 
większym stosowanych do serwisowania 
lub konserwacji istniejących urządzeń 
chłodniczych, pod warunkiem że zostały 
odzyskane z takich urządzeń. Takie 
odzyskane lub pochodzące z regeneracji 
gazy powinny zostać opatrzone 
odpowiednią etykietą zgodnie z art. 10 ust. 
5.
Do dnia 1 stycznia 2030 r., postanowień 
tych nie stosuje się do poddanych 
recyklingowi fluorowanych gazów 
cieplarnianych o współczynniku 
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ocieplenia globalnego wynoszącym 2500 
lub wyższym do serwisowania i 
konserwacji istniejących urządzeń 
chłodniczych, pod warunkiem, że zostały 
odzyskane z tego rodzaju urządzeń. Takie 
pochodzące z recyklingu gazy mogą być 
wykorzystane tylko przez przedsiębiorstwa, 
które przeprowadzają ich odzysk jako 
część konserwacji lub serwisowania, lub 
przedsiębiorstwa, dla których odzysk 
został przeprowadzony w ramach 
konserwacji lub serwisowania.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zakazu serwisowania i konserwacji urządzeń o ładunku równym 5 tonom 
ekwiwalentu CO2 groziłoby spowodowaniem zbyt wysokich kosztów dla sektora transportu, 
zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w zależności od stosowanego przez nie 
gazu zastępczego byłyby zmuszone wymienić lub zmodyfikować dotychczasowe urządzenia. 
Zmiana gazu chłodniczego mogłaby również odbyć się ze szkodą dla charakterystyki 
energetycznej. Wartość referencyjna 50 ton jest ustalona przez analogię do kategorii 
określonych w art. 3 ust. 2.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do następujących sektorów:
- zastosowania w sektorze ochrony 
zdrowia (włączając w to szczególnie 
zastosowanie medyczne i 
farmaceutyczne),
- zastosowania w technice lotniczej 
(włączając w to szczególnie systemy 
gaszenia ognia i gaśnice w samolotach),
- zastosowania w zakresie wytwarzania, 
przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej,
- zastosowania w kriogenice,
- produkcja gazów przemysłowych.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date 3 years
after entry into force of this regulation] 
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych 
oraz pomp ciepła nie można napełniać 
fluorowęglowodorami przed 
wprowadzeniem ich do obrotu lub przed 
ich udostępnieniem użytkownikowi 
końcowemu do pierwszej instalacji.

Aby uniknąć zakłócenia konkurencji na 
rynku Unii, od dnia [dd/mm/yy] [insert 
date 1 year after entry into force of this 
regulation] produktów i urządzeń
wprowadzanych do obrotu w Unii nie 
można napełniać fluorowęglowodorami, 
chyba że fluorowęglowodory te zostały 
wprowadzone do obrotu w Unii przed 
[dd/mm/yy] [insert starting date of quota 
system] lub są uwzględnione w 
kontyngentach fluorowęglowodorów, o 
których mowa w art. 14.

Uzasadnienie

Ilość czynnika chłodniczego w importowanych urządzeniach musi być brana pod uwagę bez 
tworzenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, aby zapewnić takie samo traktowanie 
producentów urządzeń z UE i spoza UE. Producenci urządzeń/produktów będą musieli 
udowodnić, że wykorzystują jedynie HFC uwzględnione w kontyngentach UE (lub te, które 
zostały już wprowadzone na rynek UE przed wprowadzeniem kontyngentów), składając 
deklarację zgodności. Będą musieli zachować wymagane dokumenty do celów inspekcji (na 
przykład „faktury” od dostawców gazu HFC). Dla ustalenia szczegółów konieczny jest akt 
wykonawczy.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia są napełniane w miejscu, gdzie 
mają być używane, przez osoby 
posiadające certyfikaty zgodnie z art. 8.

Z wyjątkiem urządzeń, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 lit. e), urządzenia są 
napełniane w miejscu, gdzie mają być 
używane, przez osoby posiadające 
certyfikaty zgodnie z art. 8.
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Uzasadnienie

Przepisy tego artykułu w formie proponowanej przez Komisję nie są stosowne w odniesieniu 
do pojazdów i kontenerów chłodni.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Urządzenia, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. e), są napełniane w państwie 
członkowskim, w którym pojazd jest 
zarejestrowany i udostępniany 
operatorowi, przez osoby posiadające 
certyfikaty zgodnie z art. 8.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić specyfikę fabrycznego napełniania w przypadku sektora transportu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zapewnia, by ilość 
fluorowęglowodorów, jaką producenci i 
importerzy mogą wprowadzić do obrotu w 
Unii każdego roku, nie przekraczała 
maksymalnej ilości na dany rok, obliczonej 
zgodnie z załącznikiem V. Każdy 
producent i importer dopilnowuje, aby 
ilość fluorowęglowodorów, jaką 
wprowadził do obrotu, obliczona zgodnie z 
załącznikiem V, nie przekroczyła kwoty 
kontyngentu przydzielonej mu na 
podstawie art. 14 ust. 5 lub przeniesionej 
na niego zgodnie z art. 16.

1. Komisja zapewnia, by w przypadku gdy 
istnieją na rynku sprawdzone alternatywy, 
możliwe do zastosowania z technicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia, ilość 
fluorowęglowodorów, jaką producenci i 
importerzy mogą wprowadzić do obrotu w 
Unii każdego roku, nie przekraczała 
maksymalnej ilości na dany rok, obliczonej 
zgodnie z załącznikiem V. Każdy 
producent i importer dopilnowuje, aby 
ilość fluorowęglowodorów, jaką 
wprowadził do obrotu, obliczona zgodnie z 
załącznikiem V, nie przekroczyła kwoty 
kontyngentu przydzielonej mu na 
podstawie art. 14 ust. 5 lub przeniesionej 
na niego zgodnie z art. 16.
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Uzasadnienie

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian dotyczących maksymalnej ilości gazów 
fluorowanych, jaka może być wprowadzona do obrotu, Komisja powinna upewnić się, że 
istnieją na rynku bezpieczne, technicznie wykonalne oraz możliwe do zastosowania z 
ekonomicznego punktu widzenia alternatywy.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do 
fluorowęglowodorów przywożonych do 
Unii w celu ich zniszczenia.

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do
poniższych:

a) fluorowęglowodorów przywożonych do 
Unii w celu ich zniszczenia;

b) fluorowęglowodorów dostarczanych w 
celu bezpośredniego eksportu poza Unię;
c) fluorowęglowodorów dostarczanych w 
celu użycia w charakterze surowców;
d) fluorowęglowodorów dostarczanych w 
celu przepakowania i dalszego eksportu 
poza Unię;
e) fluorowęglowodorów produkowanych w 
Unii lub importowanych do Unii w celu 
użycia do celów medycznych.

Uzasadnienie

Wyraźne wyłączenie zastosowania dla celów medycznych zapewnia dostępność w przypadku 
tego krytycznego zastosowania. Wykorzystanie HFC importowanego w celu zniszczenia nie 
powinno być brane pod uwagę, a zastosowanie HFC w charakterze surowców ma taki sam 
skutek jak zniszczenie, ponieważ substancja jest przekształcana w inne substancje. HFC 
dostarczane w celach dalszego eksportu nigdy nie trafiają na rynek unijny i dlatego nie 
powinny być brane pod uwagę.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) obniżających maksymalne ilości 
określone w załączniku V w świetle zmian 
na rynku fluorowęglowodorów i 
związanych z nimi emisji jak tylko staną 
się dostępne na rynku bezpieczne i 
możliwe do zastosowania z technicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia 
alternatywy; oraz

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przed przyjęciem aktu delegowanego, 
o którym mowa w powyższym ustępie, 
Komisja zapewnia dostęp do informacji i 
możliwości udziału społeczeństwa w 
sposób zgodny odpowiednio z art. 6 i 9 
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.

Uzasadnienie

Ze względu na krytyczną sytuację klimatyczną, ilości maksymalne należy wyłącznie 
zmniejszać, aby dodatkowo przyśpieszyć przechodzenie na rozwiązania alternatywne. Przed 
podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie zmiany ilości lub udzielenia wykluczenia Komisja 
powinna mieć obowiązek zapewnienia dostępu do informacji oraz możliwości udziału 
społeczeństwa zgodnie z zobowiązaniami Unii.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
publikuje sprawozdanie dotyczące 
dostępnych na rynku bezpiecznych i 
możliwych do zastosowania z 
technicznego i ekonomicznego punktu 
widzenia alternatyw, mogących zastąpić 
wykorzystywane obecnie 
fluorowęglowodory.

Uzasadnienie

Przed określeniem ilości fluorowęglowodorów dostępnych od 2015 r. Komisja powinna 
ocenić dostępność bezpiecznych i możliwych do zastosowania z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia alternatyw w celu zagwarantowana ciągłości działania obecnie używanych 
systemów.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do fluorowęglowodorów wprowadzonych 
na rynek unijny do użycia w 
następujących sektorach:
- zastosowania w sektorze ochrony 
zdrowia (włączając w to szczególnie 
zastosowania medyczne i 
farmaceutyczne),
- zastosowania w technice lotniczej 
(włączając w to szczególnie systemy 
gaszenia ognia i gaśnice w samolotach),
- zastosowania w zakresie wytwarzania, 
przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej,
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- zastosowania w kriogenice,
- produkcja gazów przemysłowych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Komisja publikuje sprawozdanie na temat 
dostępności fluorowęglowodorów na rynku 
unijnym, w szczególności w odniesieniu do 
zastosowań medycznych.

Najpóźniej sześć lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
publikuje sprawozdanie na temat jego 
wdrażania, a także na temat dostępności 
fluorowęglowodorów na rynku unijnym w 
poszczególnych zainteresowanych 
sektorach. Sprawozdanie obejmuje pięć 
pierwszych lat wdrażania i zawiera ocenę 
ilości fluorowęglowodorów 
przewidzianych w załączniku V na okres 
20212030.

Uzasadnienie

Aby zapewnić optymalne wdrażanie rozporządzenia i odpowiednie dostosowania, co pięć lat 
należy przeprowadzić wyczerpujący przegląd.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
Komisja publikuje całościowe 
sprawozdanie na temat skutków 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
prognozy dotyczące dalszego popytu na 
fluorowęglowodory po 2030 r.

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Komisja publikuje całościowe 
sprawozdanie na temat skutków 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
prognozy dotyczące dalszego popytu na 
fluorowęglowodory w latach 2024, 2027, 
2030 oraz po roku 2030.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 6, 
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 19 ust. 
1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu 
lat od dnia [dd/mm/yyyy] [insert date of 
entry into force of this regulation]. 
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu 5 lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Uzasadnienie

W art. 13 o przekazaniu uprawnień jest mowa w ust. 4, a nie w ust. 5. Ponadto wskazane jest, 
aby przekazanie uprawnień było ograniczone w czasie i aby dostępne było sprawozdanie 
dotyczące tego przekazania.  

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Parlament Europejski lub Rada może w 
dowolnym momencie odwołać przekazane 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 5, art. 14 ust. 6, 
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 19 ust. 
1 i 2. Decyzja o odwołaniu kończy 

3. Parlament Europejski lub Rada może w 
dowolnym momencie odwołać przekazane 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 6, 
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 oraz art. 19 ust. 
1 i 2. Decyzja o odwołaniu kończy 
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przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

W art. 13 o przekazaniu uprawnień jest mowa w ust. 4, a nie w ust. 5.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 
ust. 7, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 
5, art. 14 ust. 6, art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 
oraz art. 19 ust. 1 i 2 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu.  Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 
ust. 7, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 7, art. 13 ust. 
4, art. 14 ust. 6, art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 3 
oraz art. 19 ust. 1 i 2 wchodzi w życie 
tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

W art. 13 o przekazaniu uprawnień jest mowa w ust. 4, a nie w ust. 5.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – rząd 10

Tekst proponowany przez Komisję

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

1 stycznia 
2015 r.

Poprawka Parlamentu

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

1 stycznia 
2017 r.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V

Tekst proponowany przez 
Komisję

Poprawka

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 %



PE504.125v02-00 30/33 AD\937782PL.doc

PL

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) całkowitej wielkości produkcji każdej 
substancji w Unii, określając główne 
kategorie zastosowań danej substancji;

a) całkowitej ilości każdej substancji, którą 
wyprodukował w Unii, określając główne 
kategorie zastosowań danej substancji;

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest większa jasność.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – rząd 9

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 3 ust. 4 Art. 3 ust. 4
Poprawka

Art. 3 ust. 4 Art. 4 ust. 2

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu usunięcie błędu formalnego.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – rząd 10

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 3 ust. 5 Art. 3 ust. 5
Poprawka

Art. 3 ust. 5 Art. 3 ust. 3

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu usunięcie błędu formalnego.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – rząd 12

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 3 ust. 7 Art. 3 ust. 6
Poprawka

Art. 3 ust. 7 Art. 3 ust. 4

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu usunięcie błędu formalnego.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – rząd 13

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 4 ust. 1 Art. 6 ust. 1

Poprawka

Art. 4 ust. 1 Art. 7 ust. 1

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu usunięcie błędu formalnego.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – rząd 14

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 4 ust. 2 Art. 6 ust. 3
Poprawka

Art. 4 ust. 2 Art. 7 ust. 3
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu usunięcie błędu formalnego.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – rząd 15

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 4 ust. 3 Art. 6 ust. 4
Poprawka

Art. 4 ust. 3 Art. 7 ust. 4

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu usunięcie błędu formalnego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – rząd 16

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 4 ust. 4 Art. 6 ust. 5
Poprawka

Art. 4 ust. 4 Art. 7 ust. 3

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu usunięcie błędu formalnego.
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