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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Úvod

Cieľom návrhu Komisie o fluórovaných skleníkových plynoch je nahradiť nariadenie (ES) č. 
842/2006 s cieľom zabezpečiť do roku 2050 zníženie emisií skleníkových plynov o 80 až 
95 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990, a tým spomaliť tempo zmeny klímy. Toto 
spomalenie tempa zmeny klímy je jedným z cieľov, ktoré stanovili Európsky parlament 
a Európska rada v nadväznosti na medzinárodné dohody z Kodane a Kankúnu.

Toto nové nariadenie okrem opatrení na obmedzovanie a likvidáciu na konci životného cyklu 
fluórovaných plynov, ako aj zákazov predaja určitých produktov a zariadení stanovených 
v predchádzajúcom nariadení, navrhuje systém kvót s cieľom postupného odstraňovania 
fluórovaných skleníkových plynov s vysokým potenciálom globálneho otepľovania, 
a ustanovuje ďalšie zákazy týkajúce sa predaja zariadení, ktoré obsahujú fluórované 
skleníkové plyny.

2. Dopravný rozmer návrhu

Návrh Komisie rozširuje rozsah pôsobnosti predchádzajúceho nariadenia rozšírením opatrení 
týkajúcich sa obmedzovania – t. j. opatrení týkajúcich sa predchádzania vzniku emisií, 
kontroly tesnosti, systémov detekcie únikov plynov, vedenia záznamov – ako aj opatrení na 
naplnenie vopred zariadení chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel. 

V návrhu nariadenia sa tiež stanovuje obmedzenie predaja plynov HFC–134, HFC–125 
a HFC–143a, ktoré sú vo veľkom rozsahu využívané v dopravnom odvetví ako chladiace 
látky, a to buď v čistom stave alebo vo forme zmesi (napr. R-404A), ako aj zákaz týchto látok 
na účely servisu a údržby.

3. Pripomienky spravodajcu

Vo svojom uznesení zo 14. septembra 2011 Európsky parlament vyzval Komisiu, aby 
vypracovala návrhy na rýchle zníženie výroby a využívania fluórovaných uhľovodíkov 
v rôznych výrobkoch a na rôzne účely.

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie spĺňa tento cieľ.  Domnieva sa však, že jeho 
rozsah pôsobnosti by sa mal rozšíriť, za podmienky, že sa vyvinie úsilie na zabezpečenie 
toho, aby bolo možné nariadenie vykonávať. 

Pokiaľ ide o kontrolu tesnosti, návrh sa vzťahuje iba malú časť dopravných prostriedkov, 
pretože sa zameriava len na chladiarenské nákladné vozidlá a prípojné vozidlá s nosnosťou 
nad 3,5 tony.  Spravodajca zastáva názor, že vylúčiť z rozsahu pôsobnosti nákladné vozidlá 
s nosnosťou do 3,5 tony, ľahké nákladné vozidlá a chladiarenské nádoby nie je vhodné 
vzhľadom na množstvo vozidiel a kontajnerov, ktoré sa využívajú v Únii. Navyše by zúžený 
rozsah pôsobnosti mohol byť diskriminačným vo vnútri daného odvetvia. 
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Spravodajca sa tiež domnieva, že odvetvia železničnej a námornej dopravy by sa mali 
podieľať na znižovaní fluórovaných skleníkových plynov. Vzhľadom na osobitosti odvetvia 
námornej dopravy, najmä na jeho cezhraničnú povahu, by toto odvetvie malo byť predmetom 
osobitných právnych predpisov, ako to navrhla Komisia.

Pokiaľ ide o klimatizáciu vozidiel nad 3,5 tony, spravodajca vyjadruje poľutovanie nad 
chýbajúcou správou o preskúmaní smernice 2006/40/ES o emisiách z klimatizačných 
systémov v motorových vozidlách, ktorej uverejnenie bolo stanovené na júl 2011, a vyzýva 
Komisiu, aby zvážila revíziu tejto smernice s cieľom začleniť do nej vozidlá nad 3,5 tony.

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia v oblasti kontrol tesnosti je želateľné, ale 
spravodajca sa domnieva, že obmedzenie využívania fluórovaných skleníkových plynov na 
účely servisu alebo údržbu od roku 2020 by nebolo uvážené. Obmedzenia by vyvolali príliš 
vysoké finančné náklady pre podniky, ktoré by boli nútené nahradiť alebo upraviť svoje 
zariadenia pred ukončením ich životného cyklu bez toho, aby bol zaručený významný prínos 
v oblasti životného prostredia. Aj iné opatrenia sa zdajú byť málo prispôsobené odvetviu 
dopravy, napr. ustanovenia týkajúce sa napĺňania vopred a vedenia záznamov.

Pokiaľ ide o zásobovanie alternatívnymi plynmi, dopravné odvetvie upozornilo v roku 2012 
na problémy s niektorými plynmi, ktoré spôsobujú omeškanie uplatňovania smernice o 
klimatizačných zariadeniach v motorových vozidlách. V súčasnosti sa vyvíjajú zmesi 
fluórovaných plynov s nižším potenciálom globálneho otepľovania, ktoré boli plánované ako 
krátkodobé a strednodobé riešenie. Spravodajca preto požaduje pružnejší harmonogram, 
pokiaľ ide o prvé roky uplatňovania nariadenia, a žiada, aby sa po uplynutí tohto obdobia 
uskutočnilo hodnotenie nariadenia, aby sa v prípade potreby mohol harmonogram 
prispôsobiť.

Bezpečnostné aspekty alternatívnych plynov a ich energetická výkonnosť by sa mali tiež 
zobrať do úvahy. Niektoré náhradné látky sú horľavé a mohli by predstavovať ďalšie riziko 
v prípade cestnej nehody. Energetická výkonnosť by mala byť prinajmenšom rovnaká ako 
výkonnosť plynov, ktoré sa používajú v súčasnosti, aby sa zabránilo zvýšeniu emisií CO2
vozidiel.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zo správy Komisie o používaní, (3) Zo správy Komisie o používaní, 
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účinkoch a adekvátnosti nariadenia (ES) 
č. 842/2006 vyplýva, že pomocou 
súčasných opatrení na obmedzovanie sa 
môžu v prípade ich úplného uplatňovania 
znížiť emisie fluórovaných skleníkových 
plynov. Dané opatrenia by sa preto mali 
zachovať a sprehľadniť na základe 
skúseností získaných pri ich realizácii. 
Určité opatrenia by sa mali okrem toho 
rozšíriť aj na iné zariadenia, v ktorých sa 
používajú významné množstvá 
fluórovaných skleníkových plynov, ako sú 
napríklad chladiarenské nákladné autá 
a prípojné vozidlá. Povinnosť zriadiť a 
viesť záznamy o zariadeniach obsahujúcich 
takéto plyny by sa mala vzťahovať aj na 
elektrické rozvádzače.

účinkoch a adekvátnosti nariadenia (ES) č. 
842/2006 vyplýva, že pomocou súčasných 
ustanovení nariadenia spojených so 
smernicou 2006/40/ES o emisiách z 
klimatizačných systémov v motorových 
vozidlách (smernica o klimatizačných 
zariadeniach v motorových vozidlách)1 sa 
môžu v prípade ich úplného uplatňovania 
stabilizovať emisie fluórovaných 
skleníkových plynov v EÚ–27 na súčasnej 
úrovni do roku 2050. Dané opatrenia by sa 
preto mali zachovať a sprehľadniť na 
základe skúseností získaných pri ich 
realizácii. V záujme zníženia emisií do
roku 2050 o 80 – 95 % by sa však mali 
prijať nové nákladovo efektívne 
opatrenia. V oblasti obmedzovania 
a zhodnocovania bolo medzi možnosťami, 
ktoré sú prijateľné v záujme väčšieho 
zníženia emisií fluórovaných skleníkových 
plynov, plánované rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti na systémy chladenia cestných 
vozidiel, ako sú nákladné vozidlá 
a prípojné vozidlá.
_______________
1Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je spresniť závery správy o vykonávaní nariadenia (ES) č. 842/2006.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Zo správy Komisie vyplýva aj to, že pre 
zníženie emisií fluórovaných skleníkových 
plynov v Únii možno urobiť viac, najmä ak 
sa takéto plyny nebudú používať v 
prípadoch, keď existujú bezpečné a 
energeticky efektívne alternatívne 
technológie si žiadnym alebo menším 
vplyvom na klímu. Znížiť do roku 2030 

(4) Zo správy Komisie vyplýva aj to, že pre 
zníženie emisií fluórovaných skleníkových 
plynov v Únii možno urobiť viac, najmä ak 
sa takéto plyny nebudú používať v 
prípadoch, keď existujú bezpečné a 
energeticky efektívne alternatívne 
technológie si žiadnym alebo menším 
vplyvom na klímu. Pri zohľadnení 
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emisie až o dve tretiny v porovnaním
s rokom 2010 je nákladovo efektívne, 
pretože v mnohých odvetviach sú 
k dispozícii osvedčené a otestované 
alternatívy.

dostupnosti alternatív osvedčených a 
otestovaných v mnohých odvetviach sa 
môže účinným spôsobom a s primeranými 
nákladmi dosiahnuť zníženie emisií do 
roku 2030 až o dve tretiny v porovnaní
s rokom 2010.

Odôvodnenie

Cieľom PN je jasnosť.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Na zaistenie sledovania pokroku 
dosahovaného pri plnení cieľov v oblasti 
znižovania fluórovaných skleníkových 
plynov je vhodné zaistiť komplexné 
získavanie údajov. Povinnosť zriadiť a 
viesť aktuálne záznamy o zariadeniach 
obsahujúcich takéto plyny by sa mala teda 
uplatňovať na elektrické rozvádzače, ako 
aj na iné zariadenia, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie.

Odôvodnenie

Je vhodnejšie hovoriť o potrebe viesť záznamy v osobitnom odôvodnení.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pokiaľ existujú vhodné alternatívy, 
súčasný zákaz používania fluoridu 
sírového pri tlakovom odlievaní horčíka 
a recyklovania zliatin tlakového odlievania 
horčíka by sa mal rozšíriť na zariadenia, 

(7) Pokiaľ existujú vhodné alternatívy, 
súčasný zákaz používania fluoridu 
sírového pri tlakovom odlievaní horčíka 
a recyklovania zliatin tlakového odlievania 
horčíka by sa mal rozšíriť na zariadenia, 
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v ktorých sa používa menej ako 850 kg 
ročne. Podobne by sa malo po uplynutí 
primeraného prechodného obdobia zakázať 
používanie chladiacich látok s veľmi 
vysokým potenciálom globálneho 
otepľovania (GWP) na vykonávanie 
servisu alebo údržby chladiarenských 
zariadení s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcej minimálne 5 tonám CO2.

v ktorých sa používa menej ako 850 kg 
ročne. Podobne by sa malo po uplynutí 
primeraného prechodného obdobia zakázať 
používanie chladiacich látok s potenciálom 
globálneho otepľovania (GWP) vyšším ako 
2500 na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiarenských zariadení navrhnutých na 
prevádzkovú teplotu –50 °C a vyššiu a 
s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcej minimálne 50 tonám CO2. 
Tento zákaz sa neuplatňuje do 1. januára 
2030 na zhodnotené, zregenerované alebo 
recyklované fluórované skleníkové plyny 
s potenciálom globálneho otepľovania 
2 500 alebo viac používané na 
vykonávanie servisu alebo údržby 
existujúcich chladiacich zariadení, ak boli 
zhodnotené z takýchto zariadení.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Komisia by mala priebežne 
monitorovať účinky obmedzovania 
uvádzania fluórovaných uhľovodíkov na 
trh vrátane jeho účinkov na dodávky 
zariadení, v prípade ktorých by použitie 
fluórovaných uhľovodíkov viedlo k nižším 
emisiám za celý životný cyklus ako 
v prípade použitia alternatívnych 
technológii. Monitorovaním by sa malo 
zabezpečiť aj skoré odhalenie zdravotných 
alebo bezpečnostných rizík v dôsledku 
negatívnych účinkov na dostupnosť liekov. 
Do roku 2030 by sa malo vykonať 
komplexné preskúmanie, aby bol čas 
prispôsobiť ustanovenia tohto nariadenia 
na základe ich vykonávania a nového 
vývoja a aby sa v prípade potreby prijali 
ďalšie opatrenia na zníženie.

(18) Komisia by mala priebežne 
monitorovať účinky obmedzovania 
uvádzania fluórovaných uhľovodíkov na 
trh vrátane jeho účinkov na dodávky 
zariadení, v prípade ktorých by použitie 
fluórovaných uhľovodíkov viedlo k nižším 
emisiám za celý životný cyklus ako 
v prípade použitia alternatívnych 
technológii. Monitorovaním by sa malo
zabezpečiť aj skoré odhalenie zdravotných 
alebo bezpečnostných rizík v dôsledku 
negatívnych účinkov na dostupnosť liekov. 
Po prvých piatich rokoch vykonávania by 
sa malo vykonať komplexné preskúmanie, 
aby bol čas prispôsobiť ustanovenia tohto 
nariadenia na základe ich vykonávania 
a nového vývoja a aby sa v prípade potreby 
prijali ďalšie opatrenia na zníženie. Toto 
preskúmanie sa bude opakovať každých 
päť rokov.
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Odôvodnenie

Na zabezpečenie optimálneho vykonávania nariadenia a zabezpečenie primeraných úprav by 
sa malo každých päť rokov uskutočniť komplexné preskúmanie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a
Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov v EÚ, s výnimkou prípadov 
uvedených v odseku 2.
2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov na účely zdravotnej starostlivosti, 
výroby, prenosu a distribúcie elektrickej 
energie, aplikácií vo vzdušnom priestore a 
výroby priemyselných plynov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „fluórované skleníkové plyny“ sú 
fluórované uhľovodíky („HFC“), 
plnofluórované uhľovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a ďalšie skleníkové 
plyny obsahujúce fluór uvedené v prílohe I, 
vyskytujúce sa buď samostatne, alebo
v zmesi;

(1) „fluórované skleníkové plyny“ sú 
fluórované uhľovodíky („HFC“), 
plnofluórované uhľovodíky („PFC“), 
fluorid sírový („SF6“) a ďalšie skleníkové 
plyny obsahujúce fluór uvedené v prílohe I 
alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z 
týchto látok;
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1 a) „fluórované uhľovodíky (HFC)“ sú 
látky uvedené v oddiele 1 prílohy I alebo 
zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z týchto 
látok;

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1 b) „plnofluórované uhľovodíky (PFC)“ 
sú látky uvedené v oddiele 2 prílohy I 
alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z 
týchto látok;

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1 c) „fluorid sírový (SF6)“ je táto látka, 
ktorá je uvedená v oddiele 3 prílohy I, 
alebo zmesi obsahujúce túto látku;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vlastní zariadenia 
a systémy, na ktoré sa vzťahuje toto 

(4) „prevádzkovateľ“ je fyzická osoba 
alebo právnická osoba, ktorá má skutočnú 
právomoc nad technickým fungovaním 
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nariadenie, a má skutočnú právomoc nad 
ich technickým fungovaním;

zariadení a systémov, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie;

Odôvodnenie

Dvojitá podmienenosť tohto vymedzenia spôsobuje právnu neistotu v oblasti vykonávania 
nariadenia v odvetví dopravy.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade detekcie úniku takýchto plynov 
prevádzkovatelia bezodkladne zabezpečia 
opravu zariadenia.

V prípade detekcie úniku takýchto plynov 
prevádzkovatelia bezodkladne a pred 
akýmkoľvek novým použitím tohto 
zariadenia zabezpečia opravu zariadenia.

Odôvodnenie

Je vhodné spresniť, že v prípade detekcie úniku plynu je nutné zariadenie opraviť pred jeho 
akýmkoľvek ďalším použitím.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) doručovanie alebo prijímanie 
fluórovaných skleníkových plynov na 
výkon úloh uvedených v písmenách a), b) 
a c).

d) doručovanie alebo prijímanie 
fluórovaných skleníkových plynov na 
výkon úloh uvedených v písmenách a), b) 
a c). To nezahŕňa doručovanie alebo 
prijímanie zapečatených nádob.

Odôvodnenie

Pri doručovaní a prijímaní zapečatených nádob nedochádza k priamemu kontaktu s 
fluórovanými skleníkovými plynmi. Osvedčenie na túto činnosť nie je teda nutné.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania zodpovedajúcim 
5 tonám CO2 v inej ako penovej forme, 
zabezpečia v týchto zariadeniach 
vykonávanie kontrol tesnosti zariadenia. 
Zariadenia s hermeticky uzavretými 
systémami, ktoré sú takto označené a 
obsahujú fluórované skleníkové plyny s 
potenciálom globálneho otepľovania 
zodpovedajúcim menej ako 10 ton CO2, sa 
však kontrolám tesnosti podľa tohto článku 
nepodrobujú.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Kontroly podľa odseku 1 sa vykonávajú 
v týchto intervaloch:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. V prípade, že systémy protipožiarnej 
ochrany uvedených v odseku 1 písm. d) 
majú systém kontroly, ktorý spĺňa normu 
ISO 14520 alebo EN 15004, a systém 
protipožiarnej ochrany sa kontroluje tak 
často, ako sa to požaduje v odseku 2, 
vychádza sa z toho, že tieto kontroly úplne 
spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1.

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely stanovenia požiadaviek týkajúcich sa 
vykonávania kontrol tesnosti v súlade s 
odsekom 1 tohto článku pre každý typ 
zariadenia uvedený v danom odseku, na 
účely určenia častí zariadenia, v prípade 
ktorých existuje najvyššia 
pravdepodobnosť úniku, a na účely zmeny 
a doplnenia zoznamu zariadení uvedených 
v odseku 1 tohto článku s cieľom zaradiť 
ďalšie typy zariadení na základe trhových 
trendov a technologického pokroku.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2.

Tento odsek sa uplatňuje na 
prevádzkovateľov elektrických 
rozvádzačov obsahujúcich SF6 a zariadení 
uvedených v článku 3 ods. 2 písm. (b) 
a (c).

Odôvodnenie

Administratívna záťaž spojená s vedením záznamov nie je odôvodnená v prípade 
každoročných kontrol. Vhodnejšie je vytvoriť systém podávania správ osobami, ktoré 
vykonávajú kontroly tesnosti.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Osoby, ktoré vykonávajú kontroly 
tesnosti zariadení uvedených v článku 3 
ods. 2) písm. (a), vytvoria pre každý zásah 
kontrolný list, v ktorom sa uvedú tieto 
prvky:
(a) typ kontrolovaného zariadenia, jeho 
kapacita náplne, druh skleníkového plynu 
a dátum uvedenia do prevádzky;
(b) druh zásahu na zariadení a dátum 
kontroly;
(c) prípadne druh zisteného poškodenia;
(d) množstvo doplnených fluórovaných 
skleníkových plynov a druh použitého 
plynu;
(e) množstvo zhodnotených fluórovaných 
skleníkových plynov;
(f) či bolo zariadenie vyradené 
z prevádzky; 
(g) názov alebo meno prevádzkovateľa, 
a v prípade zariadenia uvedeného 
v článku 3 ods. 1 písm. e) identifikačné 
číslo vozidla alebo kontajneru.
Osoby, ktoré uskutočňujú kontroly 
tesnosti, vedú záznamy, v ktorých sú 
zaznačené informácie uvedené v odseku 1, 
a poskytnú prevádzkovateľovi kópiu 
kontrolného listu.
Prevádzkovatelia zariadení, ktoré 
obsahujú skleníkové plyny uvedené 
v článku 3 ods. 2 písm. a), uchovávajú 
všetky kontrolné listy počas celého 
životného cyklu zariadenia.

Odôvodnenie

Je potrebné vytvoriť účinný systém podávania správ o každoročných kontrolách. Vedenie 
záznamov osobami, ktoré uskutočňujú kontroly, by malo viesť k zvýšenej účinnosti.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) osoby, ktoré plnia zariadenia uvedené 
v článku 12 ods. 1 fluórovanými 
uhľovodíkmi;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Zákaz uvedený v odseku 1 sa netýka 
týchto odvetví využívania:
– aplikácie v zdravotníctve (predovšetkým 
vrátane lekárskych a farmaceutických 
aplikácií),
– aplikácie vo vzdušnom priestore 
(predovšetkým vrátane systémov likvidácie 
požiaru a hasiacich prístrojov v 
lietadlách),
– aplikácie v oblasti výroby, prenosu 
a distribúcie elektrickej energie,
– kryogenické aplikácie,
– výroba priemyselných plynov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 3. Komisia je splnomocnená prijímať 
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delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom zaradiť 
ďalšie výrobky a zariadenia obsahujúce 
alebo využívajúce fluórované skleníkové 
plyny, ktorých potenciál globálneho 
otepľovania je 150 alebo viac v prípade, 
že sa zistilo, že k používaniu fluórovaných 
skleníkových plynov alebo k používaniu 
špecifických typov fluórovaných 
skleníkových plynov existujú alternatívy a 
ich použitie by viedlo k celkovým nižším 
emisiám skleníkových plynov, a v prípade 
potreby s cieľom dočasne vylúčiť určité 
kategórie výrobkov alebo zariadení, v 
prípade ktorých nie sú z technických, 
hospodárskych alebo bezpečnostných 
dôvodov dostupné alternatívne látky s 
nižšou ako špecifikovanou maximálnou 
hodnotou potenciálu globálneho 
otepľovania.

delegované akty v súlade s článkom 20 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu 
uvedeného v prílohe III s cieľom v prípade 
potreby dočasne vylúčiť určité kategórie 
výrobkov alebo zariadení, v prípade 
ktorých dočasne nie sú z technických, 
hospodárskych alebo bezpečnostných 
dôvodov dostupné alternatívne látky 
s nižšou ako špecifikovanou maximálnou 
hodnotou potenciálu globálneho 
otepľovania.

Odôvodnenie

Príloha III má priamy vplyv na rozsah pôsobnosti nariadenia. Preto by sa ďalšie mali
pridávať len na základe spolurozhodovacieho postupu, ktorý Európskemu parlamentu 
umožňuje, aby v plnej miere prevzal svoju legislatívnu zodpovednosť. Vylučovanie niektorých 
položiek z prílohy III by malo byť len dočasné, a to na základe hospodárskych, technických a 
bezpečnostných dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Komisia pred prijatím delegovaných 
aktov podľa predchádzajúceho odseku 
vylučujúcich niektoré kategórie zariadení 
z pôsobnosti nariadenia zabezpečí prístup 
k informáciám a príležitostiam na 
zapojenie verejnosti v súlade s článkami 6, 
resp. 9 nariadenia (ES) č. 1367/2006.
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Odôvodnenie

Komisia by mala byť povinná pred prijatím výnimky zabezpečiť prístup k informáciám a 
možnosť zapojenia verejnosti v súlade s právom EÚ.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 b. Do 31. marca 2016 členské štáty 
zverejnia správu o normách a 
vnútroštátnych právnych predpisoch a 
stavebných kódexoch obmedzujúcich 
používanie horľavých chladív, a to najmä 
v chladiacich a klimatizačných výrobkoch 
a zariadeniach. V správe sa prehodnotia 
obmedzenia so zreteľom na technologický 
vývoj od ich prijatia a osvedčené 
priemyselné postupy v oblasti bezpečného 
zaobchádzania s horľavými chladivami, 
pričom sa určia kroky na ich prípadnú 
aktualizáciu a vymedzia tie aplikácie, kde 
je nutné obmedzenia zachovať 
z objektívnych bezpečnostných dôvodov.
Do 31. marca 2017 Komisia zverejní 
súhrnnú správu o obmedzeniach 
vymedzených členskými štátmi a krokoch 
potrebných na ich riešenie, ktorá bude 
zahŕňať prehodnotenie obmedzení 
vtelených do európskych 
a medzinárodných noriem a ďalšie kroky 
na ich zladenie s technologickým vývojom 
a osvedčenými priemyselnými postupmi 
v oblasti bezpečného zaobchádzania 
s horľavými chladivami.

Odôvodnenie

Obmedzujúce normy, vnútroštátne právne predpisy a stavebné kódexy sú často dôvodom, 
ktorý spomaľuje šírenie technológií s nízkym GWP a ich podiel na trhu v niektorých členských 
štátoch. Bezpečnostné právne predpisy by sa mali prehodnotiť a aktualizovať v súlade s 
technologickým vývojom a osvedčenými priemyselnými postupmi.
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fluórované plyny určené ako surovina na 
chemické spracovanie, zničenie, vývoz 
alebo zmenu balenia podliehajú 
povinnému označovaniu.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) penové polyolové zmesi a rozpúšťadlá.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2020 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení s objemom chladiacej 
zmesi zodpovedajúcim minimálne 5 tonám 
CO2.

3. Od 1. januára 2025 sa zakazuje 
používanie fluórovaných skleníkových 
plynov alebo zmesí obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania 2 500 alebo viac, 
na vykonávanie servisu alebo údržby 
chladiacich zariadení navrhnutých na 
prevádzkovú teplotu –50 °C alebo vyššiu a 
s objemom chladiacej zmesi 
zodpovedajúcim minimálne 50 tonám CO2.

Do 1. januára 2030 sa toto ustanovenie 
neuplatňuje na zhodnotené alebo 
zregenerované fluórované skleníkové 
plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania 2 500 alebo viac používané 



PE504.125v02-00 18/31 AD\937782SK.doc

SK

na vykonávanie servisu alebo údržby 
existujúcich chladiacich zariadení, ak boli 
zhodnotené z takýchto zariadení. Tieto 
zhodnotené alebo zregenerované plyny by 
mali byť riadne označené v súlade 
s článkom 10 ods. 5.
Do 1. januára 2030 sa toto ustanovenie 
neuplatňuje na recyklované fluórované 
plyny s potenciálom globálneho 
otepľovania 2 500 a viac používané na 
údržbu alebo servis existujúceho 
chladiarenského zariadenia, ak boli 
z takéhoto zariadenia zhodnotené. Tieto 
recyklované plyny môže používať len 
podnik, ktorý uskutočňuje ich 
zhodnotenie v rámci údržby a servisu, 
alebo podnik, pre ktorý sa zhodnotenie 
uskutočnilo v rámci údržby a servisu.

Odôvodnenie

Zákaz servisu alebo údržby pre zariadenia s objemom chladiacej zmesi zodpovedajúcej 5 
tonám by mohol priniesť príliš vysoké náklady pre dopravné odvetvie a najmä pre malé 
a stredné podniky, ktoré by museli vymeniť alebo upraviť existujúce zariadenie podľa 
použitého alternatívneho plynu. Zmena chladiaceho plynu by mohla ovplyvniť aj energetickú 
hospodárnosť. Odkaz na 50 ton bol stanovený analogicky vzhľadom na kategórie vymedzené 
v článku 3 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Zákaz uvedený v odseku 1 sa netýka 
týchto odvetví využívania:
– aplikácie v zdravotníctve (vrátane 
predovšetkým lekárskych a 
farmaceutických aplikácií),
– aplikácie vo vzdušnom priestore 
(predovšetkým vrátane systémov likvidácie 
požiaru a hasiacich prístrojov v 
lietadlách),
– aplikácie v oblasti výroby, prenosu 
a distribúcie elektrickej energie,
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– kryogenické aplikácie,
– výroba priemyselných plynov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od [dd/mm/rrrr] [vložiť deň 3 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa 
chladiace, klimatizačné zariadenia a 
tepelné čerpadlá naplnia fluórovanými 
uhľovodíkmi až po uvedení na trh alebo 
po poskytnutí konečnému používateľovi 
na prvú inštaláciu.

S cieľom zabrániť narušeniu 
hospodárskej súťaže na trhu EÚ od 
[dd/mm/rr] [vložiť deň 1 rok po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 
výrobky a zariadenia uvádzané na trh
Únie nie sú naplnené fluórovanými 
uhľovodíkmi, s výnimkou prípadu, ak boli 
fluórované uhľovodíky uvedené na trh 
Únie pred [dd/mm/rr] [vložiť dátum 
začiatku systému kvót] alebo ak boli 
započítané do kvóty fluórovaných 
uhľovodíkov uvedenej v článku 14.

Odôvodnenie

Množstvo chladiva, ktoré obsahuje dovezené zariadenie, je nutné posudzovať bez vytvárania 
zbytočnej administratívnej záťaže, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami 
zariadení z EÚ aj z tretích krajín. Výrobcovia výrobkov alebo zariadení budú musieť dokázať, 
že používajú len fluórované uhľovodíky, ktoré patria do kvóty EÚ (alebo ktoré už boli uvedené 
na trh EÚ pred tým, než bol systém kvót spustený) prostredníctvom vyhlásenia o zhode. Budú 
musieť uchovávať príslušnú dokumentáciu tak, aby bola k dispozícii na nahliadnutie (napr. 
„faktúry“ od dodávateľa plynu fluórovaného uhľovodíka). Podrobnosti musí určiť vykonávací 
akt.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zariadenia plnia na mieste ich 
zamýšľaného použitia osoby, ktoré majú 
osvedčenie podľa článku 8.

S výnimkou zariadení uvedených v článku 
3 ods. 1 písm. (e) zariadenia plnia na 
mieste ich zamýšľaného použitia osoby, 
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ktoré majú osvedčenie podľa článku 8.

Odôvodnenie

Ustanovenia tohto článku v podobe navrhnutej Komisiou nie sú primerané pre chladiarenské 
vozidlá a nádoby.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Naplnenie zariadení uvedených 
v článku 3 ods. 1 písm. (e) sa vykoná 
v členskom štáte, kde je vozidlo 
registrované a sprístupnené 
prevádzkovateľovi, osobami, ktoré majú 
osvedčenie podľa článku 8.

Odôvodnenie

Je potrebné zohľadniť osobitosť naplnenia vopred v prípade odvetvia dopravy.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zabezpečí, aby množstvo 
fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú 
výrobcovia a dovozcovia oprávnení 
každoročne uviesť na trh v Únii, 
nepresiahlo maximálne množstvo na daný 
rok vypočítané podľa prílohy V. Každý 
výrobca a dovozca zabezpečí, aby 
množstvo fluórovaných uhľovodíkov 
vypočítané podľa prílohy V, ktoré uvádza 
na trh, nepresiahlo kvótu, ktorá mu bola 
pridelená podľa článku 14 ods. 5 alebo 
prevedená podľa článku 16.

1. Komisia zabezpečí, aby v prípade, že sú 
na trhu k dispozícii alternatívy, ktoré sú 
spoľahlivé a technicky a hospodársky 
životaschopné, množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov, ktoré sú výrobcovia a 
dovozcovia oprávnení každoročne uviesť 
na trh v Únii, nepresiahlo maximálne 
množstvo na daný rok vypočítané podľa 
prílohy V. Každý výrobca a dovozca 
zabezpečí, aby množstvo fluórovaných 
uhľovodíkov vypočítané podľa prílohy V, 
ktoré uvádza na trh, nepresiahlo kvótu, 
ktorá mu bola pridelená podľa článku 14 
ods. 5 alebo prevedená podľa článku 16.
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Odôvodnenie

Pred akoukoľvek zmenou maximálneho povoleného množstva fluórovaných plynov 
uvádzaných na trh by bolo vhodné, aby sa Komisia uistila o tom, že na trhu existuje 
alternatíva, ktorá je spoľahlivá, technologicky uskutočniteľná a hospodársky životaschopná.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa neuplatňuje na fluórované 
uhľovodíky, ktoré sa do Únie dovážajú na
účely zničenia.

Tento článok sa neuplatňuje na:

(a) fluórované uhľovodíky dovezené do 
Únie na zničenie;

(b) fluórované uhľovodíky dodávané na 
priamy vývoz za hranice Únie;
(c) fluórované uhľovodíky dodávané na 
použitie ako východiskové suroviny;
(d) fluórované uhľovodíky dodávané na 
účely prebalenia a následného vývozu za 
hranice Únie;
(e) fluórované uhľovodíky vyrábané alebo 
dovážané do Únie na účely lekárskych 
aplikácií.

Odôvodnenie

Jasná výnimka pre lekárske aplikácie zabezpečuje dostupnosť na tento kriticky dôležitý účel.
Používanie fluórovaných uhľovodíkov dovezených na zničenie by sa nemalo počítať, 
a fluórované uhľovodíky používané ako východisková surovina majú rovnaký účinok ako 
zničenie, keďže sa látka mení na iné látky. Fluórované uhľovodíky dodávané na následný 
vývoz nevstupujú na trh v EÚ, a preto by sa nemali počítať.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) na účely zmeny a doplnenia
maximálnych množstiev stanovených 
v prílohe V na základe vývoja na trhu 
s fluórovanými uhľovodíkmi a súvisiacimi 
emisiami a

(a) na účely zmeny zníženia maximálnych 
množstiev stanovených v prílohe V na 
základe vývoja na trhu s fluórovanými 
uhľovodíkmi a súvisiacimi emisiami, hneď 
ako bude na trhu dostupná spoľahlivá 
a technicky a hospodársky životaschopná 
alternatíva; a

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu podľa predchádzajúceho odseku 
zabezpečí prístup k informáciám a 
možnosti zapojenia verejnosti v súlade s 
článkami 6, resp. 9 nariadenia (ES) č. 
1367/2006.

Odôvodnenie

So zreteľom na naliehavosť situácie v oblasti klímy by sa maximálne množstvá mali len 
znižovať, aby sa ešte viac urýchlil prechod na alternatívy. Pred prijatím akéhokoľvek 
rozhodnutia o zmene množstiev alebo udelení výnimky by Komisia mala byť povinná 
zabezpečiť prístup k informáciám a možnosti zapojenia verejnosti v súlade so záväzkami EÚ.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 b. Do 31. decembra 2014 Komisia 
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zverejní posúdenie bezpečných, technicky 
a hospodársky uskutočniteľných 
alternatív na trhu na účely nahradenia 
súčasných fluórovaných uhľovodíkov.

Odôvodnenie

Pred určením množstiev fluórovaných uhľovodíkov dostupných od roku 2015 Komisia posúdi 
dostupnosť bezpečných, technicky a hospodársky uskutočniteľných alternatív s cieľom 
zabezpečiť kontinuitu fungovania v súčasnosti používaných systémov.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 a. Tento článok sa neuplatňuje na 
fluórované uhľovodíky uvádzané na trh 
EÚ pre tieto odvetvia používania:
– aplikácie v zdravotníctve (predovšetkým 
vrátane lekárskych a farmaceutických 
aplikácií),
– aplikácie vo vzdušnom priestore 
(predovšetkým vrátane systémov likvidácie 
požiaru a hasiacich prístrojov v 
lietadlách),
– aplikácie v oblasti výroby, prenosu 
a distribúcie elektrickej energie,
– kryogenické aplikácie,
– výroba priemyselných plynov.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr 31. decembra 2020 
zverejní správu o dostupnosti fluórovaných 
uhľovodíkov na trhu Únie, najmä na 

Najneskôr šesť rokov po vstupe do 
platnosti tohto nariadenia Komisia 
zverejní správu o vykonávaní tohto 
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lekárske účely. nariadenia a dostupnosti fluórovaných 
uhľovodíkov na trhu Únie pre jednotlivé 
dotknuté odvetvia. Správa pokrýva prvých 
päť rokov vykonávania nariadenia 
a obsahuje vyhodnotenie množstva 
fluórovaných uhľovodíkov stanoveného 
v prílohe V na obdobie 2021 – 2030.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie optimálneho vykonávania nariadenia a zabezpečenie primeraných úprav by 
sa malo každých päť rokov uskutočniť komplexné preskúmanie.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 31. decembra 2024 zverejní 
komplexnú správu o účinkoch tohto 
nariadenia vrátane prognózy 
pretrvávajúceho dopytu po fluórovaných 
uhľovodíkoch po roku 2030.

Najneskôr 31. decembra 2022 zverejní 
komplexnú správu o účinkoch tohto 
nariadenia vrátane prognózy 
pretrvávajúceho dopytu po fluórovaných 
uhľovodíkoch v rokoch 2024, 2027, 2030 a
po roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 3 ods. 4, článku 7 ods. 2, 
článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 10 
ods. 7, článku 13 ods. 5, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú od [dd/mm/rrrr] [vložiť 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty
uvedená v článku 3 ods. 4, článku 7 ods. 2, 
článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 10 
ods. 7, článku 13 ods. 4, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje 
na dobu päť rokov od [dd/mm/rrrr] [vložiť 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
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rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

V článku 13 je delegovanie právomoci uvedené v pododseku 4 a nie pododseku 5. Okrem toho 
je vhodné, aby sa delegovanie právomoci časovo obmedzilo a aby bola k dispozícii správa 
o delegovaní právomoci.  

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedenú v článku 3 ods. 4, článku 7 ods. 2, 
článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 10 
ods. 7, článku 13 ods. 5, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedenú v článku 3 ods. 4, článku 7 ods. 2, 
článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 10 
ods. 7, článku 13 ods. 4, článku 14 ods. 6, 
článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 3 
a článku 19 ods. 1 a 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

V článku 13 je delegovanie právomoci uvedené v odseku 4 a nie odseku 5.
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 7, 
článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 7, článku 
13 ods. 5, článku 14 ods. 6, článku 17 ods. 
5, článku 18 ods. 3 a článku 19 ods. 1 a 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.   
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 7, 
článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 7, článku 
13 ods. 4, článku 14 ods. 6, článku 17 ods. 
5, článku 18 ods. 3 a článku 19 ods. 1 a 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

V článku 13 je delegovanie právomoci uvedené v odseku 4 a nie odseku 5.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka – riadok 10

Text predložený Komisiou

10. Chladiace a mraziace zariadenia do 
domácnosti obsahujúce HFC, ktorého GWP je 
minimálne 150

1 januára 
2015

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

10. Chladiace a mraziace zariadenia do 
domácnosti obsahujúce HFC, ktorého GWP je 
minimálne 150

1 januára 
2017
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha V

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %
2018-20   63 % 2018-20   68 %

2021-23   45 % 2021-23   50 %

2024-26   31 % 2024-26   31 %

2027-29   24 % 2027-29   27 %

2030   21 % 2030   21 %

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) celkové vyrobené množstvo každej 
látky v Únii, pričom určí hlavné aplikačné 
kategórie, v ktorých sa látka používa,

(a) celkové množstvo každej látky 
vyrobenej v Únii, pričom určí hlavné 
aplikačné kategórie, v ktorých sa látka 
používa;

Odôvodnenie

Cieľom PN je jasnosť.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha VIII – riadok 9

Text predložený Komisiou

Článok 3 ods. 4 Článok 3 ods. 4

Pozmeňujúci návrh

článok 3 ods. 4 článok 4 ods. 2
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Odôvodnenie

Cieľom PN je odstránenie formálnej chyby.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha VIII – riadok 10

Text predložený Komisiou

Článok 3 ods. 5 Článok 3 ods. 5
Pozmeňujúci návrh

článok 3 ods. 5 článok 3 ods. 3

Odôvodnenie

Cieľom PN je odstránenie formálnej chyby.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha VIII – riadok 12

Text predložený Komisiou

Článok 3 ods. 7 Článok 3 ods. 6
Pozmeňujúci návrh

článok 3 ods. 7 článok 3 ods. 4

Odôvodnenie

Cieľom PN je odstránenie formálnej chyby.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha VIII – riadok 13

Text predložený Komisiou

Článok 4 ods. 1 Článok 6 ods. 1
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Pozmeňujúci návrh

článok 4 ods. 1 článok 7 ods. 1

Odôvodnenie

Cieľom PN je odstránenie formálnej chyby.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha VIII – riadok 14

Text predložený Komisiou

Článok 4 ods. 2 Článok 6 ods. 3
Pozmeňujúci návrh

článok 4 ods. 2 Článok 7 ods. 3

Odôvodnenie

Cieľom PN je odstránenie formálnej chyby.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha VIII – riadok 15

Text predložený Komisiou

Článok 4 ods. 3 Článok 6 ods. 4

Pozmeňujúci návrh

Článok 4 ods. 3 článok 7 ods. 4

Odôvodnenie

Cieľom PN je odstránenie formálnej chyby.
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha VIII – riadok 16

Text predložený Komisiou

Článok 4 ods. 4 Článok 6 ods. 5
Pozmeňujúci návrh

článok 4 ods. 4 Článok 7 ods. 3

Odôvodnenie

Cieľom PN je odstránenie formálnej chyby.
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