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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Cilj predloga Komisije o fluoriranih toplogrednih plinih je nadomestiti Uredbo (ES) št. 
842/2006 in tako do leta 2050 zagotoviti dejansko zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 
80–95 % v primerjavi z ravnmi leta 1990 ter omejiti podnebne spremembe. Ta omejitev 
ustreza ciljem, ki jih Evropski parlament in Svet podpirata v skladu z mednarodnima 
sporazumoma iz Köbenhavna in Cancuna.

Poleg ukrepov zadrževanja in ravnanja z izrabljenimi izdelki s fluoriranimi plini ter prepovedi 
dajanja na trg iz prejšnje uredbe ta uredba predlaga postopno zmanjševanje dajanja na trg za 
fluorirane toplogredne pline z znatnim potencialom globalnega segrevanja, tako da bi dodelili 
kvote in naložili dodatne prepovedi glede dajanja na trg za novo opremo, ki vsebuje fluorirane 
toplogredne pline.

2. Prometna razsežnost v predlogu

Predlog Komisije na eni strani razširja tako področje uporabe prejšnje uredbe z zaostritvijo 
ukrepov za zadrževanje, kot so preprečevanje emisij, preverjanje uhajanj, sistemi za 
odkrivanje uhajanja in vodenje evidenc, kot tudi ukrepe glede predhodnega polnjenja opreme 
za tovornjake hladilnike in hladilne priklopnike. 

Na drugi strani pa predlog predvideva zmanjševanje dajanja na trg za pline HFC134, HFC125 
in HFC-143a, ki se v prometnem sektorju pogosto uporabljajo kot hladilna sredstva v čisti 
obliki ali v zmesi (kot je R-404A), ter obenem prepoveduje uporabo teh snovi za potrebe 
servisiranja in vzdrževanja.

3. Ugotovitve pripravljavca mnenja

Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. septembra 2011 Komisijo pozval, naj oblikuje 
predloge za hitro zmanjšanje proizvodnje in uporabe fluoriranih ogljikovodikov v različnih 
proizvodih in za različne vrste uporabe.

Pripravljavec mnenja meni, da predlog Komisije ustreza tej pobudi, vendar misli, da bi 
področje uporabe lahko razširili, pri čemer bi posebno pozornost namenili vprašanjem 
izvedljivosti. 

Predlog v zvezi s preverjanjem uhajanj zajema le majhen del prevoznih sredstev, saj se 
osredotoča le na tovornjake hladilnike z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone in hladilne 
priklopnike.  Zaradi velikega števila vozil in posod, ki se uporabljajo v Uniji, meni, da iz 
področja uporabe ni primerno izključiti tovornjakov hladilnikov z največjo dovoljeno maso 
pod 3,5 tone, poltovornjakov hladilnikov in hladilnih posod. Poleg tega pa bi se utegnilo 
omejeno področje uporabe znotraj istega sektorja izkazati za diskriminatorno. 

Pripravljavec mnenja meni, da bi morala tudi železniški in pomorski sektor prispevati k 
zmanjševanju emisij fluoriranih toplogrednih plinov. Kljub temu pa bi morala pomorski 
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sektor prav zaradi njegovih posebnosti, predvsem mednarodnih vidikov, urejati ločena 
zakonodaja, kot predlaga Komisija.

Glede klimatskih naprav v vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone obžaluje, da ni bilo 
poročila o ponovnem pregledu Direktive 2006/40/ES o emisijah iz klimatskih naprav v 
motornih vozilih, ki je bilo predvideno za julij 2011, in poziva Komisijo, naj razmisli o 
pregledu te direktive in vključitvi vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone.

Čeprav je priporočljivo razširiti področje uporabe uredbe na preverjanje uhajanj, pripravljavec 
mnenja meni, da omejitev uporabe fluoriranih toplogrednih plinov za servisiranje in 
vzdrževanje od leta 2020 naprej za prometni sektor ni primerna, saj bi ustvarila previsoke 
stroške za podjetja, ki bi bila prisiljena nadomestiti ali prilagoditi svojo izrabljeno opremo, 
bistvenih okoljskih koristi pa ne bi bilo. Drugi ukrepi, kot so določbe glede predhodnega 
polnjenja ali vodenja evidenc, prav tako niso primerni za prometni sektor.

V prometnem sektorju so leta 2012 v zvezi z dobavo alternativnih plinov opozorili na težave z 
nekaterimi plini, ki zavirajo izvajanje direktive o emisijah iz klimatskih naprav v motornih 
vozilih. Kot kratkoročna ali srednjeročna rešitev se razvijajo zmesi fluoriranih plinov, ki bi 
imele nižji potencial globalnega segrevanja. Zato se pripravljavec mnenja zavzema za 
prožnejši časovni okvir v prvih letih izvajanja in prosi za oceno uredbe na koncu tega 
obdobja, da bi po potrebi prilagodili časovni okvir.

Upoštevati bi bilo treba tudi varnost alternativnih plinov ter njihovo energetsko učinkovitost. 
Nekatere nadomestne snovi so vnetljive in bi lahko v primeru prometne nesreče pomenile 
dodatno tveganje. Energetska učinkovitost pa bi morala biti najmanj enaka kot pri plinih, ki so 
trenutno v uporabi, da se zaradi večje porabe goriva ne bi povečali izpusti CO2.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) V sklepnih ugotovitvah poročila 
Komisije o uporabi, učinkih in ustreznosti 
Uredbe (ES) št. 842/2006 je navedeno, da
lahko sedanje določbe uredbe skupaj z 
Direktivo 2006/40/ES o emisijah iz 
klimatskih naprav v motornih vozilih 
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ukrepe bi zato bilo treba ohraniti in 
pojasniti na podlagi izkušenj, pridobljenih 
ob njihovem izvajanju. Nekatere ukrepe bi 
bilo treba razširiti tudi na druge naprave, 
ki vsebujejo znatne količine fluoriranih
toplogrednih plinov, kot so tovornjaki 
hladilniki in hladilni priklopniki. 
Obveznost glede vzpostavitve in vodenja 
evidenc opreme, ki vsebuje takšne pline, 
bi morala zajemati tudi električne stikalne 
mehanizme.

omogočijo stabiliziranje emisij fluoriranih 
toplogrednih plinov v EU na sedanji ravni 
do leta 2050, če se bodo uporabljale v 
celoti. Te ukrepe bi zato bilo treba ohraniti 
in pojasniti na podlagi izkušenj, 
pridobljenih ob njihovem izvajanju. Da pa
bi emisije do leta 2050 zmanjšali za 80 do 
95 %, bi bilo treba sprejeti nove, 
stroškovno učinkovite ukrepe. Med 
možnostmi nadaljnjega zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov je bila 
predvidena razširitev področja uporabe na 
zadrževanje in zajemanje iz vozil s 
hladilnimi sistemi, na primer tovornjakov 
in priklopnikov.

_______________
1UL L 161, 14.6.2006, str. 12

Obrazložitev

Za večjo jasnost pri sklepih poročila, ki se nanašajo na uporabo Uredbe (ES) št.°842/2006.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V poročilu Komisije je navedeno tudi, 
da bi bilo mogoče storiti več na področju 
zmanjšanja emisij fluoriranih toplogrednih 
plinov v Uniji, zlasti s preprečevanjem 
uporabe plinov, za katere so na voljo varne 
in energijsko učinkovite alternativne 
tehnologije, ki imajo manjši vpliv na 
podnebje ali pa nanj sploh ne vplivajo.
Zmanjšanje emisij do leta 2030 za dve 
tretjini v primerjavi z ravnmi iz leta 2010
je stroškovno učinkovito, ker so v veliko 
sektorjih na voljo dokazane in preskušene 
nadomestne možnosti.

(4) V poročilu Komisije je navedeno tudi, 
da bi bilo mogoče storiti več na področju 
zmanjšanja emisij fluoriranih toplogrednih 
plinov v Uniji, zlasti s preprečevanjem 
uporabe plinov, za katere so na voljo varne 
in energetsko učinkovite alternativne 
tehnologije, ki imajo manjši vpliv na 
podnebje ali pa nanj sploh ne vplivajo. Ker 
so v številnih sektorjih na voljo dokazane 
in preskušene nadomestne možnosti, bi
lahko zmanjšanje emisij za dve tretjini v 
primerjavi z ravnmi iz leta 2010 učinkovito
in z razumnimi stroški uvedli že do 
leta 2030.
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Obrazložitev

Za večjo jasnost.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Za spremljanje napredka v zvezi z 
doseganjem ciljev, ki se nanašajo na 
zmanjševanje fluoriranih toplogrednih 
plinov, je potrebno celovito zbiranje 
podatkov. Zato bi morala obveznost glede 
vzpostavitve in vodenja evidenc opreme, ki 
vsebuje tovrstne pline, zajemati tudi 
električne stikalne mehanizme in drugo 
opremo, za katero velja ta uredba.

Obrazložitev

Primerneje je, da se obveznost vodenja evidence konkretneje pojasni.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na obstoj ustreznih nadomestnih 
možnosti bi bilo treba sedanjo prepoved 
uporabe žveplovega heksafluorida pri 
vlivanju magnezija in recikliranju zlitin pri 
vlivanju magnezija razširiti na obrate, ki na 
leto porabijo manj kot 850 kg tega plina.
Prav tako bi bilo treba po ustreznem 
prehodnem obdobju prepovedati uporabo 
hladilnih sredstev z zelo velikim
potencialom globalnega segrevanja, ki se 
uporabljajo za servisiranje ali vzdrževanje 
opreme za hlajenje s količino polnjenja 5
ton ekvivalenta CO2 ali več.

(7) Glede na obstoj ustreznih nadomestnih 
možnosti bi bilo treba sedanjo prepoved 
uporabe žveplovega heksafluorida pri 
vlivanju magnezija in recikliranju zlitin pri 
vlivanju magnezija razširiti na obrate, ki na 
leto porabijo manj kot 850 kg tega plina.
Prav tako bi bilo treba po ustreznem 
prehodnem obdobju prepovedati uporabo 
hladilnih sredstev s potencialom 
globalnega segrevanja, višjim od 2500, ki 
se uporabljajo za servisiranje ali 
vzdrževanje opreme za hlajenje, 
namenjene za delovanje pri temperaturi -
50°C ali več, s količino polnjenja 50 ton 
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ekvivalenta CO2 ali več. Ta prepoved se ne 
uporablja pred 1. januarjem 2030 za 
zajete, predelane ali reciklirane fluorirane 
toplogredne pline s potencialom 
globalnega segrevanja 2 500 ali več, ki se 
uporabljajo za vzdrževanje ali servisiranje 
obstoječe opreme za hlajenje, če so bili 
zajeti iz take opreme.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisija bi morala stalno spremljati 
učinke zmanjševanja dajanja fluoriranih 
ogljikovodikov na trg, vključno z učinki 
zmanjševanja dobave za naprave, pri 
katerih bi pri uporabi fluoriranih 
ogljikovodikov nastalo manj emisij v 
življenjskem ciklu kot pri uporabi 
alternativne tehnologije. S spremljanjem bi 
bilo treba zagotoviti tudi zgodnje 
odkrivanje težav v zvezi z zdravjem ali 
varnostjo, nastalih zaradi negativnih 
vplivov na razpoložljivost zdravil. Pred 
letom 2030 bi bilo treba izvesti obsežen 
pregled, ki bi bil pravočasen, da bi se glede 
na nove dosežke in izvajanje te uredbe 
prilagodile njene določbe ter po potrebi 
sprejeli dodatni ukrepi za zmanjševanje.

(18) Komisija bi morala stalno spremljati 
učinke zmanjševanja dajanja fluoriranih 
ogljikovodikov na trg, vključno z učinki 
zmanjševanja dobave za naprave, pri 
katerih bi pri uporabi fluoriranih 
ogljikovodikov nastalo manj emisij v 
življenjskem ciklu kot pri uporabi 
alternativne tehnologije. S spremljanjem bi 
bilo treba zagotoviti tudi zgodnje 
odkrivanje težav v zvezi z zdravjem ali 
varnostjo, nastalih zaradi negativnih 
vplivov na razpoložljivost zdravil. Po 
prvih petih letih izvajanja bi bilo treba 
izvesti obsežen pregled, ki bi bil 
pravočasen, da bi se glede na nove dosežke 
in izvajanje te uredbe prilagodile njene 
določbe ter po potrebi sprejeli dodatni 
ukrepi za zmanjševanje. Pregled bi bilo 
treba ponoviti vsakih pet let.

Obrazložitev

Da bi zagotovili optimalno izvajanje uredbe in ustrezne prilagoditve, bi bilo treba vsakih pet 
let izvesti izčrpen pregled.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Področje uporabe

1. Ta uredba velja za uporabo fluoriranih 
toplogrednih plinov v EU, z izjemo 
primerov, ki so navedeni v odstavku 2.
2. Ta uredba se ne uporablja za uporabo 
fluoriranih toplogrednih plinov v 
zdravstvene namene, za proizvodnjo, 
prenos in distribucijo električne energije 
ter za proizvodnjo industrijskih plinov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „fluorirani toplogredni plini“ pomenijo 
fluorirane ogljikovodike (HFC), 
perfluorirane ogljikovodike (PFC), žveplov 
heksafluorid (SF6) in druge toplogredne 
pline, ki vsebujejo fluor, navedene v 
Prilogi I, samostojne ali v zmesi;

(1) „fluorirani toplogredni plini“ pomenijo 
fluorirane ogljikovodike (HFC), 
perfluorirane ogljikovodike (PFC), žveplov 
heksafluorid (SF6) in druge toplogredne 
pline, ki vsebujejo fluor, navedene v 
Prilogi I, ali zmesi, ki vsebujejo katero od 
teh snovi;

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „fluorirani ogljikovodiki (HFC)“ 
pomenijo snovi, navedene v oddelku 1 
Priloge I, ali zmesi, ki vsebujejo katero od 
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teh snovi;

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) „perfluorirani ogljikovodiki (PFC)“
pomenijo snovi, navedene v oddelku 2 
Priloge I, ali zmesi, ki vsebujejo katero od 
teh snovi;

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) „žveplov heksafluorid (SF6)“ pomeni 
to snov, navedeno v oddelku 3 Priloge I, 
ali zmesi, ki vsebujejo to snov;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 - točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „upravljavec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki ima opremo in sisteme, 
zajete v tej uredbi, ter dejanski nadzor nad
njihovim tehničnim delovanjem;

(4) „upravljavec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki ima dejanski nadzor nad 
tehničnim delovanjem opreme in sistemov, 
ki jih zajema ta uredba;

Obrazložitev

Prvotna opredelitev zajema dva pogoja, kar povzroča pravno negotovost glede izvajanja 
uredbe v prometnem sektorju.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je ugotovljeno uhajanje teh plinov, 
upravljavci brez nepotrebnega odlašanja 
zagotovijo popravilo opreme.

Če je ugotovljeno uhajanje teh plinov, 
upravljavci brez nepotrebnega odlašanja in 
pred ponovno uporabo opreme zagotovijo
njeno popravilo.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je treba v primeru ugotovljenega uhajanja plina opremo popraviti pred 
ponovno uporabo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) dobavo ali sprejem fluoriranih 
toplogrednih plinov za naloge iz točk (a), 
(b) in (c).

d) dobavo ali sprejem fluoriranih 
toplogrednih plinov za naloge iz točk (a), 
(b) in (c). To ne vključuje dobave ali 
prevzema zaprtih posod.

Obrazložitev

Pri dobavi in prevzemu zaprtih posod ni neposrednega stika s fluoriranimi plini, zato 
spričevalo za te dejavnosti ni potrebno.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci opreme, ki vsebuje 
fluorirane toplogredne pline, katerih 
potencial globalnega segrevanja je 
5 ton ekvivalenta CO2 in niso vsebovani v 
penah, zagotovijo, da se na opremi izvede 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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preverjanje uhajanj. Vendar se preverjanja 
uhajanj iz tega člena ne izvajajo na opremi 
s hermetično zaprtimi sistemi, ki so 
označeni kot taki in vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline, katerih potencial 
globalnega segrevanja je manjši od 
10 ton ekvivalenta CO2.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pogostost preverjanj v skladu z 
odstavkom 1:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se za protipožarne sisteme iz 
odstavka 1(d) uporablja obstoječa ureditev 
glede pregledov, ki je skladna s 
standardi ISO 14520 ali EN 15004, pri 
čemer je pogostost preverjanja 
protipožarnega sistema skladna z 
zahtevami iz odstavka 2, se šteje, da 
navedeni pregledi izpolnjujejo zahteve iz 
odstavka 1.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 20 za 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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določitev zahtev za preglede v zvezi z 
uhajanjem, ki jih je treba za vsako vrsto 
opreme iz navedenega odstavka izvajati v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, za 
opredelitev delov opreme, pri katerih je 
možnost uhajanja največja, in za 
spreminjanje seznama opreme iz 
odstavka 1 tega člena z vključitvijo drugih 
vrst opreme glede na tržna gibanja in 
tehnološki razvoj.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek velja za upravljavce 
električnih stikalnih mehanizmov, ki 
vsebujejo SF6, in opreme iz člena 3(2).

Ta odstavek velja za upravljavce 
električnih stikalnih mehanizmov, ki 
vsebujejo SF6, in opreme iz člena 3(2)(b) 
in (c).

Obrazložitev

Upravna obremenitev, povezana z vodenjem evidenc, v primeru letnih pregledov ni 
utemeljena. Primerneje bi bilo vzpostaviti sistem poročanja za osebe, ki preverjajo uhajanje.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Osebe, ki preverjajo uhajanje na 
opremi iz člena 3(2)(a), pri vsakem 
preverjanju izpolnijo kontrolni obrazec, ki 
zajema:
(a) vrsto opreme, ki se preverja, njeno 
kapaciteto, vrsto uporabljenega 
toplogrednega plina ter datum začetka 
obratovanja;
(b) vrsto preverjanja opreme in datum 
preverbe;
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(c) vrsto morebitne ugotovljene 
pomanjkljivosti;
(d) količino dodanih fluoriranih 
toplogrednih plinov in vrsto 
uporabljenega plina;
(e) količina zajetih fluoriranih 
toplogrednih plinov;
(f) ali je oprema izločena iz uporabe; 
(g)  ime upravljavca in, v primeru opreme 
iz člena 3(1)(e), identifikacijsko številko 
vozila ali posode.
Osebe, ki izvajajo preverjanje uhajanja, 
vodijo evidenco informacij iz pododstavka 
1 in upravljavcu posredujejo kopijo 
kontrolnega obrazca.
Upravljavci opreme, ki vsebuje 
toplogredne pline iz člena 3(2)(a), vse 
kontrolne obrazce hranijo vso življenjsko 
dobo opreme.

Obrazložitev

Primerno je uvesti učinkovit sistem za poročanje o letnih pregledih. Če bi osebe, ki izvajajo 
preglede, morale voditi evidenco, bi to povečalo učinkovitost.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) opremo, našteto v členu 12(1), polnijo 
s fluoriranimi ogljikovodiki;
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Prepovedi iz odstavka 1 ne veljajo za 
naslednja področja uporabe:
– aplikacije v zdravstvenem sektorju 
(vključno zlasti z aplikacijami v zdravstvu 
in farmaciji);
– vesoljske/letalske aplikacije (vključno 
zlasti s sistemi za gašenje požarov in 
gasilnimi aparati v letalih);
– aplikacije na področju proizvodnje, 
prenosa in distribucije električne energije;
– kriogenske aplikacije;
– proizvodnja tehničnih plinov.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 20 za 
spreminjanje seznama iz Priloge III z 
izključitvijo, po potrebi za določeno 
časovno obdobje, nekaterih kategorij 
izdelkov ali opreme, pri katerih 
nadomestne snovi, ki ne presegajo 
določene mejne vrednosti potenciala 
globalnega segrevanja, začasno niso na 
voljo zaradi tehničnih, gospodarskih ali 
varnostnih razlogov.
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določene mejne vrednosti potenciala 
globalnega segrevanja, niso na voljo zaradi 
tehničnih, gospodarskih ali varnostnih 
razlogov.

Obrazložitev

Priloga III neposredno vpliva na področje uporabe uredbe. Zato je treba dodatne postavke 
vanjo vključiti le na podlagi postopka soodločanja, kar Evropskemu parlamentu omogoča, da 
v celoti prevzame svojo zakonodajno odgovornost. Izključitve nekaterih postavk iz Priloge III 
so le začasne ter temeljijo na gospodarskih, tehničnih in varnostnih razlogih.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija pred sprejetjem delegiranega 
akta iz predhodnega odstavka za 
izključitev nekaterih kategorij opreme 
zagotovi dostop do informacij in 
priložnosti za sodelovanje javnosti v 
skladu s členoma 6 in 9 Uredbe (ES) št. 
1367/2006.

Obrazložitev

Od Komisije je treba zahtevati, da pred sprejetjem izjeme zagotovi dostop do informacij in 
priložnost za sodelovanje javnosti v skladu z zakonodajo EU.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice do 31. marca 2016 
objavijo poročilo o standardih in 
nacionalni zakonodaji ter gradbenih 
predpisih, ki omejujejo uporabo vnetljivih 
hladilnih sredstev, zlasti v izdelkih in 
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opremi za hlajenje in klimatizacijo.
Poročilo vsebuje pregled omejitev ob 
upoštevanju tehnološkega razvoja od 
njihovega sprejetja in najboljših 
industrijskih praks na področju varnega 
ravnanja z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, 
pri čemer se v poročilu po potrebi 
opredelijo ukrepi za njihovo posodobitev 
in določijo aplikacije, kjer je omejitve 
treba ohraniti iz objektivnih varnostnih 
razlogov.
Komisija do 31. marca 2017 objavi zbirno 
poročilo o ugotovljenih omejitvah v 
državah članicah in potrebnih ukrepih za 
njihovo odpravo, pri čemer vključi pregled 
omejitev, ki so zapisane v evropskih in 
mednarodnih standardih, ter dodatne 
ukrepe za njihovo uskladitev s 
tehnološkim razvojem in najboljšimi 
industrijskimi praksami na področju 
varnega ravnanja z vnetljivimi hladilnimi 
sredstvi.

Obrazložitev

Omejujoči standardi, nacionalna zakonodaja in gradbeni predpisi so pogosto razlog, ki v 
nekaterih državah članicah upočasnjuje širjenje tehnologij z nizkim potencialom globalnega 
segrevanja in rast njihovega tržnega deleža. Varnostno zakonodajo bi bilo treba pregledovati 
in posodabljati v skladu s tehnološkim razvojem in najboljšimi industrijskimi praksami.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Označevanje je obvezno za fluorirane 
toplogredne pline, ki so predvideni za 
uporabo kot surovine v kemičnem 
postopku, za uničenje, izvoz ali za 
ponovno pakiranje.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ga) poliolne predmešanice za pene in 
topila.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Uporaba fluoriranih toplogrednih plinov 
ali zmesi, ki vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline, s potencialom 
globalnega segrevanja 2500 ali več, pri 
servisiranju ali vzdrževanju opreme za 
hlajenje, zasnovane za delovanje pri 
temperaturi –50 °C ali več, s količino 
polnjenja 50 ton ekvivalenta CO2 ali več, 
je prepovedana od 1. januarja 2020.

Do 1. januarja 2030 ta določba ne velja za 
zajete ali predelane fluorirane 
toplogredne pline s potencialom 
globalnega segrevanja 2 500 ali več, ki se 
uporabljajo za vzdrževanje ali servisiranje 
obstoječe opreme za hlajenje, če so bili 
zajeti iz take opreme. Takšne zajete ali 
predelane pline bi bilo treba ustrezno 
označiti v skladu s členom 10(5).
Do 1. januarja 2030 ta določba ne velja za 
reciklirane fluorirane toplogredne pline s 
potencialom globalnega segrevanja 2 500 
ali več, ki se uporabljajo za vzdrževanje in 
servisiranje obstoječe opreme za hlajenje, 
če so bili zajeti iz take opreme. Take 
reciklirane pline lahko uporablja le 
podjetje, ki zajemanje opravlja v okviru 
vzdrževanja in servisiranja, ali podjetje, za 
katero je bilo zajemanje opravljeno v 
okviru vzdrževanja in servisiranja.
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Obrazložitev

Prepoved servisiranja ali vzdrževanja opreme s količino 5 ton bi utegnila prometnemu 
sektorju povzročiti prevelike stroške, predvsem malim in srednjim podjetjem, ki bi morala 
zaradi alternativnega plina zamenjati ali spreminjati obstoječo opremo.. Sprememba 
hladilnega plina bi utegnila vplivati tudi na energetski razred. Referenčna vrednost 50 ton je 
uvedena po analogiji s kategorijami, opredeljenimi v členu 3(2).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Prepovedi iz odstavka 1 ne veljajo za 
naslednja področja uporabe:
– aplikacije v zdravstvenem sektorju 
(vključno zlasti z aplikacijami v zdravstvu 
in farmaciji);
– vesoljske/letalske aplikacije (vključno 
zlasti s sistemi za gašenje požarov in 
gasilnimi aparati v letalih);
– aplikacije na področju proizvodnje, 
prenosa in distribucije električne energije;
– kriogenske aplikacije;
– proizvodnja tehničnih plinov.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od [dd/mm/llll] [vstaviti datum 3 leta po 
začetku veljavnosti te uredbe] se oprema za 
hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke 
ne polni s fluoriranimi ogljikovodiki pred 
dajanjem na trg ali preden je na voljo 
končnemu uporabniku za prvo 
namestitev.

Da bi se izognili izkrivljanju konkurence 
na trgu EU, se od [dd/mm/ll] [vstaviti 
datum 1 leto po začetku veljavnosti te 
uredbe] izdelki in oprema, dani na trg 
Unije, ne polnijo s fluoriranimi 
ogljikovodiki, razen če so bili fluorirani 
ogljikovodiki dani na trg Unije pred 
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[dd/mm/ll] [vstaviti začetek veljavnosti 
sistema kvot] ali so zajeti v kvotah 
fluoriranih ogljikovodikov iz člena 14.

Obrazložitev

Količine hladilnih sredstev v uvoženi opremi je treba upoštevati, ne da bi prišlo do 
nepotrebne upravne obremenitve, da se zagotovi enako obravnavanje proizvajalcev opreme iz 
EU in iz tretjih držav. Proizvajalci izdelkov/opreme bodo morali z izjavo o skladnosti 
dokazati, da uporabljajo le fluorirane ogljikovodike, ki so zajeti v kvoti EU (ali so bili dani na 
trg EU že pred začetkom veljavnosti kvot). Potrebne dokumente bodo morali hraniti za 
inšpekcijski pregled (npr. „račune“ dobavitelja fluoriranih ogljikovodikov). Podrobnosti je 
treba določiti z izvedbenim aktom.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opremo polnijo osebe, ki imajo spričevalo 
v skladu s členom 8, pri čemer se polnjenje 
izvaja na mestu, kjer naj bi se oprema 
uporabljala.

Opremo, razen opreme iz člena 3(1)(e),
polnijo osebe, ki imajo spričevalo v skladu 
s členom 8, pri čemer se polnjenje izvaja 
na mestu, kjer naj bi se oprema uporabljala.

Obrazložitev

Določbe tega člena, kakor ga je predlagala Komisija, ne veljajo za vozila hladilnike in 
hladilne posode.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Oprema iz člena 3(1)(e) se polni v 
državi članici, kje je vozilo registrirano in 
na voljo upravljavcu, polnijo pa jo osebe, 
ki imajo spričevalo v skladu s členom 8.

Obrazložitev

Upoštevati je treba posebnosti predhodnega polnjenja opreme za prometni sektor.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija zagotovi, da količina 
fluoriranih ogljikovodikov, ki jo lahko 
proizvajalci in uvozniki vsako leto dajo na 
trg v Uniji, ne presega največje količine za 
zadevno leto, izračunane v skladu s 
Prilogo V.  Vsak proizvajalec in uvoznik 
zagotovi, da količina fluoriranih 
ogljikovodikov, izračunana v skladu s 
Prilogo V, ki jo da na trg, ne presega kvote, 
ki mu je bila dodeljena v skladu s 
členom 14(5) ali je bila nanj prenesena v 
skladu s členom 16.

1. Komisija zagotovi – če na trgu 
obstajajo varne ter tehnološko in 
ekonomske izvedljive nadomestne 
možnosti –, da količina fluoriranih 
ogljikovodikov, ki jo lahko proizvajalci in 
uvozniki vsako leto dajo na trg v Uniji, ne 
presega največje količine za zadevno leto, 
izračunane v skladu s Prilogo V. Vsak 
proizvajalec in uvoznik zagotovi, da 
količina fluoriranih ogljikovodikov, 
izračunana v skladu s Prilogo V, ki jo da na 
trg, ne presega kvote, ki mu je bila 
dodeljena v skladu s členom 14(5) ali je 
bila nanj prenesena v skladu s členom 16.

Obrazložitev

Pred vsako spremembo največjih količin v dovoljenjih za dajanje fluoriranih plinov na trg se 
mora Komisija prepričati, da na trgu obstaja tehnološko in ekonomsko izvedljiva ter varna 
nadomestna možnost.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta člen ne velja za fluorirane 
ogljikovodike, ki so bili v Unijo uvoženi za 
uničenje.

Ta člen ne velja za naslednje:

(a) fluorirane ogljikovodike, ki so bili v 
Unijo uvoženi za uničenje;
(b) fluorirane ogljikovodike, ki so bili 
dobavljeni za neposreden izvoz iz Unije;
(c) fluorirane ogljikovodike, ki so bili 



AD\937782SL.doc 21/30 PE504.125v02-00

SL

dobavljeni za uporabo kot surovine;
(d) fluorirane ogljikovodike, ki so bili 
dobavljeni za ponovno pakiranje in 
nadaljnji izvoz iz Unije;
(e) fluorirane ogljikovodike, ki so bili 
proizvedeni ali uvoženi v Unijo za 
uporabo v medicinske namene.

Obrazložitev
Jasna izjema za medicinske namene zagotavlja razpoložljivost za nujno uporabo. Uporaba 
fluoriranih ogljikovodikov, uvoženih za uničenje, se ne bi smela upoštevati, pri čemer imajo 
fluorirani ogljikovodiki, uporabljeni kot surovine, enak učinek kot uničenje, saj se snov 
pretvori v druge snovi. Fluorirani ogljikovodiki za nadaljnji izvoz se nikoli ne dajo na trg v 
EU in se zato ne bi smeli upoštevati.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) znižanje največjih količin iz Priloge V 
ob upoštevanju razvoja na trgu fluoriranih 
ogljikovodikov in z njimi povezanih 
emisij, če na trgu obstaja varna ter
tehnološko in ekonomsko izvedljiva 
nadomestna možnost ter

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija pred sprejetjem delegiranega 
akta iz predhodnega odstavka zagotovi 
dostop do informacij in priložnosti za 
sodelovanje javnosti v skladu s členoma 6 
in 9 Uredbe (ES) št. 1367/2006.
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Obrazložitev

Glede na resnost podnebnih razmer bi bilo treba največje količine spremeniti samo navzdol, 
da se še dodatno pospeši prehod na nadomestne možnosti. Pred sprejetjem kakršnekoli 
odločitve glede spreminjanja količin ali odobritvijo izjeme bi bilo treba od Komisije zahtevati, 
da zagotovi dostop do informacij in priložnosti za sodelovanje javnosti v skladu z obveznostmi 
EU.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija do 31. decembra 2014 objavi 
pregled varnih ter tehnično in ekonomsko 
izvedljivih nadomestnih možnosti na trgu, 
ki bi nadomestile obstoječe fluorirane 
ogljikovodike.

Obrazložitev

Komisija bi pred določitvijo razpoložljivih količin fluoriranih ogljikovodikov od leta 2015 
dalje morala oceniti razpoložljivost varnih ter tehnično in ekonomsko izvedljivih nadomestnih 
možnosti, da se zagotovi neprekinjenost delovanja sistemov, ki so trenutno v rabi.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ta člen ne velja za fluorirane 
ogljikovodike, ki so dani na trg EU za 
naslednja področja uporabe:

– aplikacije v zdravstvenem sektorju 
(vključno zlasti z aplikacijami v zdravstvu 
in farmaciji);
– vesoljske/letalske aplikacije (vključno 
zlasti s sistemi za gašenje požarov in 
gasilnimi aparati v letalih);
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– aplikacije na področju proizvodnje, 
prenosa in distribucije električne energije;
– kriogenske aplikacije;
– proizvodnja tehničnih plinov.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje 31. decembra 2020
objavi poročilo o razpoložljivosti 
fluoriranih ogljikovodikov na trgu Unije, 
zlasti za medicinske namene.

Komisija najpozneje šest let po začetku 
veljavnosti te uredbe objavi poročilo o
njenem izvajanju in razpoložljivosti 
fluoriranih ogljikovodikov na trgu Unije v 
različnih zadevnih sektorjih. V poročilu 
mora biti zajeto prvih pet let izvajanja in 
ocena količin fluoriranih ogljikovodikov 
iz Priloge V za obdobje 2021–2030.

Obrazložitev

Da bi zagotovili optimalno izvajanje uredbe in ustrezne prilagoditve, bi bilo treba vsakih pet 
let izvesti izčrpen pregled.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje 31. decembra 2024
objavi izčrpno poročilo o učinkih te 
uredbe, vključno z napovedjo nadaljnjega 
povpraševanja po fluoriranih 
ogljikovodikih po letu 2030.

Komisija najpozneje 31. decembra 2022
objavi izčrpno poročilo o učinkih te 
uredbe, vključno z napovedjo nadaljnjega 
povpraševanja po fluoriranih 
ogljikovodikih za leta 2024, 2027, 2030 in
po letu 2030.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 10(7), 
13(4), 14(6), 17(5), 18(3) ter 19(1) in (2) se
na Komisijo prenese za obdobje petih let
od [dd/mm/llll] [vstaviti datum začetka 
veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi 
poročilo o prenesenem pooblastilu 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

V členu 13 je prenos pooblastila omenjen v odstavku 4, ne 5. Zaželeno je tudi, da bi bil prenos 
pooblastila časovno omejen da bi bilo o prenosu pripravljeno poročilo.  

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 3(4), 7(2), 8(7), 
9(3), 10(7), 13(5), 14(6), 17(5), 18(3) 
ter 19(1) in (2). S sklepom o preklicu 
preneha veljati pooblastilo iz navedenega 
sklepa. S sklepom o preklicu preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa.
Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden.
Preklic ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 3(4), 7(2), 8(7), 
9(3), 10(7), 13(4), 14(6), 17(5), 18(3) 
ter 19(1) in (2). Z odločitvijo o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila, naveden 
v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati
dan po njeni objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v 
njej določen. Odločitev ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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Obrazložitev

V členu 13 je prenos pooblastila omenjen v odstavku 4, ne 5.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegiran akt, sprejet na podlagi 
členov 3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 10(7), 13(5), 
14(6), 17(5), 18(3) ter 19(1) in (2) začne 
veljati le, če mu Evropski parlament ali 
Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem 
aktom, ne nasprotujeta ali če pred iztekom 
navedenega roka oba obvestita Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala.  Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 
3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 10(7), 13(4), 14(6), 
17(5), 18(3) ter 19(1) in (2) začne veljati 
le, če mu Evropski parlament ali Svet v 
dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta 
ga prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če pred iztekom 
navedenega roka oba obvestita Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

Obrazložitev

V členu 13 je prenos pooblastila omenjen v odstavku 4, ne 5.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga III – razpredelnica - vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

1. 
januar 2015

Predlog spremembe Parlamenta

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

1. 
januar 2017
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 %

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga VII – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupno proizvodnjo vsake snovi v Uniji 
z navedbo glavnih skupin aplikacij, v 
katerih se snov uporablja;

(a) skupno količino vsake snovi, ki jo je 
proizvedel v Uniji, z navedbo glavnih 
skupin aplikacij, v katerih se snov 
uporablja;

Obrazložitev

Za večjo jasnost.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga VIII – vrstica 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Člen 3(4) Člen 3(4)
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Predlog spremembe

Člen 3(4) Člen 4(2)

Obrazložitev

Redakcijski popravek.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga VIII – vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Člen 3(5) Člen 3(5)
Predlog spremembe

Člen 3(5) Člen 3(3)

Obrazložitev

Redakcijski popravek.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga VIII – vrstica 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Člen 3(7) Člen 3(6)
Predlog spremembe

Člen 3(7) Člen 3(4)

Obrazložitev

Redakcijski popravek.
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga VIII – vrstica 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Člen 4(1) Člen 6(1)
Predlog spremembe

Člen 4(1) Člen 7(1)

Obrazložitev

Redakcijski popravek.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga VIII – vrstica 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Člen 4(2) Člen 6(3)
Predlog spremembe

Člen 4(2) Člen 7(3)

Obrazložitev

Redakcijski popravek.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga VIII – vrstica 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Člen 4(3) Člen 6(4)
Predlog spremembe

Člen 4(3) Člen 7(4)
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Obrazložitev

Redakcijski popravek.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga VIII – vrstica 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Člen 4(4) Člen 6(5)
Predlog spremembe

Člen 4(4) Člen 7(3)

Obrazložitev

Redakcijski popravek.
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