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Návrh doporučení pro druhé čtení (PE 360.264v01-00)
Avril Doyle
ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
některých fluorovaných skleníkových plynech

Společný postoj Rady (16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

Společný postoj Rady 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili: Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 18
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 a článek 95 této smlouvy ve 
spojení s články 7, 8 a 9 tohoto nařízení,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95,

Or. de

Odůvodnění

Opětovné použití právního východiska, které bylo navrženo Komisí a v prvním čtení 
schváleno Parlamentem.
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Pozměňovací návrh, který předložili: Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 19
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 a článek 95 této smlouvy ve 
spojení s články 7, 8 a 9 tohoto nařízení,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

K zajištění právní jistoty by toto nařízení mělo mít jediné právní východisko. Jelikož 
produktově orientované nařízení vycházející z článku 175 by mohlo být škodlivé pro vnitřní 
trh, mělo by být toto nařízení založeno na článku 95. Nařízení založené na článku 95 by se 
samozřejmě mělo angažovat pro co nejvyšší úroveň ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 3 a (nový)

3a) fluorované skleníkové plyny, na které 
se vztahuje Kjótský protokol a toto nařízení, 
představují silné skleníkové plyny, z nichž 
některé jsou až 23900krát škodlivější než 
CO2 nebo mají životnost v atmosféře až 
50000 let;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 5

5) hlavním cílem tohoto nařízení je snížit 
emise fluorovaných skleníkových plynů, na 
které se vztahuje Kjótský protokol, a chránit 
tak životní prostředí. Právním základem by 
tedy měl být čl. 175 odst. 1 Smlouvy;

5) hlavním cílem tohoto nařízení je 
předcházet emisím fluorovaných 
skleníkových plynů, na které se vztahuje 
Kjótský protokol, a snížit je a chránit tak 
životní prostředí. Právním základem by tedy 
měl být čl. 175 odst. 1 Smlouvy;

Or. en

Odůvodnění

U převážné většiny aplikací již existují technicky proveditelné, z hlediska nákladů efektivní a 
z hlediska ochrany životního prostředí více přijatelné náhražky HFC, PFC a SF6. Změna 
klimatu musí být řešena inovacemi, a proto musí být podporován rychlý přechod na 
alternativy a technologie přátelštější k životnímu prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 6

6) Nicméně pro harmonizaci požadavků na 
používání fluorovaných skleníkových plynů, 
uvádění výrobků a zařízení obsahujících 
fluorované skleníkové plyny na trh a na 
jejich označování je vhodné přijmout 
opatření na úrovni Společenství na základě 
článku 95 Smlouvy. Existují-li schůdné 
alternativy a nelze-li zlepšit způsoby 
omezování úniků a znovuzískávání, 
považuje se u některých aplikací 
obsahujících fluorované skleníkové plyny za 
vhodné omezit uvádění na trh a používání. 
V této souvislosti by měly být brány v úvahu 
dobrovolné iniciativy některých 
průmyslových odvětví a také skutečnost, 
že vývoj alternativ stále pokračuje.

6) pro harmonizaci minimálních požadavků 
na používání fluorovaných skleníkových 
plynů, uvádění výrobků a zařízení 
obsahujících fluorované skleníkové plyny na 
trh a na jejich označování je vhodné 
přijmout opatření na úrovni Společenství. 
Existují-li bezpečné a z hlediska životního 
prostředí přijatelné alternativy, považuje se 
u některých aplikací obsahujících fluorované 
skleníkové plyny za vhodné omezit uvádění 
na trh a používání. Měl by být povzbuzován 
vývoj nových alternativ a přechod na 
alternativy stávající;

Or. en
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Odůvodnění

K zajištění právní jistoty, a protože cíl a obsah nařízení se jednoznačně týká ochrany 
životního prostředí, musí být celé nařízení založeno na článku 175. U převážné většiny 
aplikací již existují technicky proveditelné, z hlediska nákladů efektivní a z hlediska ochrany 
životního prostředí více přijatelné náhražky HFC, PFC a SF6. Na trhu však panuje značná 
lhostejnost, která brání rychlejšímu přijímání alternativ. Je třeba aktivně podporovat inovace 
a přechod na alternativy přátelštější k životnímu prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předložili: Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland,

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 6 a (nový)

6a) toto nařízení by nemělo členským 
státům bránit udržovat v platnosti nebo 
zavádět přísnější ochranná opatření. 
Rozdíly, které se mezi členskými státy 
vyskytují s ohledem na zavedenou praxi 
omezování některých fluorovaných 
skleníkových plynů, vyžadují, aby členské 
státy mohly udržovat v platnosti nebo 
zavádět přísnější ochranná opatření. To je 
nezbytné k dodržení ustanovení Smlouvy 
předepisujících vysokou úroveň ochrany 
životního prostředí, konkretizovaných v čl. 
174 odst. 2 a čl. 95 odst. 3. Kromě toho je to 
nezbytné k tomu, aby členské státy měly 
zajištěnu možnost provádět své plány 
snižování fluorovaných skleníkových plynů 
v souladu s Kjótským protokolem;

Or. en

Odůvodnění

Bude-li nařízení provedeno bez této „záruky ochrany životního prostředí“, dostanou se 
některé členské státy na nižší úroveň ochrany, než mají dnes, a budou mít potíže při provádění 
plánovaného snižování fluorovaných plynů podle ustanovení Kjótského protokolu.
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Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 6 a (nový)

6a) protože pro převážnou většinu aplikací 
již existují méně škodlivé alternativy HFC, 
PFC a SF6, je důvodné omezit jejich 
používání a uvádění výrobků a zařízení 
obsahujících tyto plyny na trh pouze na 
aplikace, k nimž nejsou dostupné bezpečné 
alternativy přátelštější k životnímu 
prostředí;

Or. en

Odůvodnění

U převážné většiny aplikací již existují technicky proveditelné, z hlediska nákladů efektivní a 
z hlediska ochrany životního prostředí více přijatelné náhražky HFC, PFC a SF6. Na trhu 
však panuje značná lhostejnost, která brání rychlejšímu přijímání alternativ, částečně kvůli 
mocným výrobcům fluorovaných uhlovodíků, kteří mají i nadále zjevný zájem na používání 
CFC, HCFC a zde zejména HFC. Zatímco úrovně emisí jiných plynů, na něž se vztahuje 
Kjótský protokol, např. CO2, metanu a N2O, v Evropě zůstávají na setrvalé úrovni nebo mírně 
rostou, emise zejména HFC rostou velmi rychle. 

Pozměňovací návrh, který předložil: Peter Liese

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 6 a (nový)

6a) čl. 95 odst. 3 Smlouvy vyžaduje, aby 
Komise ve svých návrzích brala za základ 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí, přihlížejíc přitom zejména 
k novému vývoji založenému na vědeckých 
poznatcích;

Or. en



PE 362.664v01-00 6/34 AM\580037CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 26
Čl. 1 odst. 1

Cílem tohoto nařízení je snížit emise
fluorovaných skleníkových plynů, na které 
se vztahuje Kjótský protokol. Použije se na 
fluorované skleníkové plyny uvedené 
v příloze A tohoto protokolu. Příloha I 
tohoto nařízení obsahuje seznam 
fluorovaných skleníkových plynů, na které 
se v současnosti toto nařízení vztahuje, spolu 
s jejich potenciály globálního oteplování. 
S ohledem na revize uvedené v čl. 5 odst. 3 
Kjótského protokolu a přijaté Společenstvím 
a jeho členskými státy lze přílohu I 
přezkoumat a v případě potřeby poté 
aktualizovat.

Cílem tohoto nařízení je předcházet emisím 
fluorovaných skleníkových plynů, na které 
se vztahuje Kjótský protokol, a snížit je. 
Použije se na fluorované skleníkové plyny 
uvedené v příloze A tohoto protokolu. 
Příloha I tohoto nařízení obsahuje seznam 
fluorovaných skleníkových plynů, na které 
se v současnosti toto nařízení vztahuje, spolu 
s jejich potenciály globálního oteplování. 
S ohledem na revize uvedené v čl. 5 odst. 3 
Kjótského protokolu a přijaté Společenstvím 
a jeho členskými státy lze přílohu I 
přezkoumat a v případě potřeby poté 
aktualizovat.

Or. en

Odůvodnění

U převážné většiny aplikací již existují technicky proveditelné, z hlediska nákladů efektivní a 
z hlediska ochrany životního prostředí více přijatelné náhražky HFC, PFC a SF6. Účelem 
tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že cílem nařízení je nejen snižování emisí těchto 
fluorovaných skleníkových plynů, ale i jejich nahrazování alternativami, které jsou více 
přátelské z hlediska ochrany životního prostředí. Rychlý přechod na tyto alternativy by nejen 
pomohl řešit změnu klimatu, ale také by povzbudil technologické inovace.

Pozměňovací návrh, který předložili: Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 27
Čl. 1 odst. 1 a (nový)

Toto nařízení nebrání členským státům 
udržovat v platnosti nebo zavádět přísnější 
ochranná opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Stávající rozdíly mezi členskými státy s ohledem na zavedenou praxi omezování některých 
fluorovaných skleníkových plynů vyžadují, aby členské státy mohly udržovat v platnosti a 
zavádět přísnější ochranná opatření. Děje se tak za účelem dodržení ustanovení Smlouvy 
předepisujících vysokou úroveň ochrany v oblasti životního prostředí, konkretizovaných v čl. 
95 odst. 3 a čl. 174 odst. 2. 

Kromě toho je to nezbytné k tomu, aby členské státy měly zajištěnu možnost provádět své 
plány snižování fluorovaných skleníkových plynů v souladu s Kjótským protokolem.

Bude-li nařízení provedeno bez této „záruky ochrany životního prostředí“, dostanou se 
některé členské státy na nižší úroveň ochrany, než mají dnes, a budou mít potíže při provádění 
plánovaného snižování fluorovaných plynů podle ustanovení Kjótského protokolu.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 28
Čl. 1 odst. 2

Toto nařízení upravuje omezování úniků, 
používání, znovuzískávání a zneškodňování 
fluorovaných skleníkových plynů uvedených 
v příloze I; označování a odstraňování 
výrobků a zařízení s obsahem těchto plynů; 
hlášení údajů o těchto plynech; použití 
uvedená v článku 8 a uvádění výrobků a 
zařízení uvedených v článku 9 na trh; a 
školení a certifikaci pracovníků 
vykonávajících činnosti uvedené v tomto 
nařízení. 

Toto nařízení upravuje omezování úniků, 
používání, znovuzískávání a zneškodňování 
fluorovaných skleníkových plynů uvedených 
v příloze I; označování a odstraňování 
výrobků a zařízení s obsahem těchto plynů; 
hlášení údajů o těchto plynech; kontrolu 
použití uvedených v článku 8 a zákazy 
uvádění výrobků a zařízení uvedených 
v článku 9 a příloze II na trh; a školení a 
certifikaci pracovníků vykonávajících 
činnosti uvedené v tomto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny upřesňují obsah článků 8 a 9 a přílohy II.
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Pozměňovací návrh, který předložila: Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 29
Čl. 1 odst. 2

Toto nařízení upravuje omezování úniků, 
používání, znovuzískávání a zneškodňování 
fluorovaných skleníkových plynů uvedených 
v příloze I; označování a odstraňování 
výrobků a zařízení s obsahem těchto plynů; 
hlášení údajů o těchto plynech; použití 
uvedená v článku 8 a uvádění výrobků a 
zařízení uvedených v článku 9 na trh; a 
školení a certifikaci pracovníků 
vykonávajících činnosti uvedené v tomto 
nařízení. 

Toto nařízení upravuje omezování úniků, 
používání, znovuzískávání a zneškodňování 
fluorovaných skleníkových plynů uvedených 
v příloze I; označování a odstraňování 
výrobků a zařízení s obsahem těchto plynů; 
hlášení údajů o těchto plynech; použití 
uvedená v článku 8 a uvádění výrobků a 
zařízení uvedených v článku 9 na trh; a 
školení a certifikaci pracovníků a 
společností vykonávajících činnosti uvedené 
v tomto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Vložení slov „a společností“ po slově „pracovníků“ je nezbytné k zajištění souladu se zněním 
článku 5. 

Pozměňovací návrh, který předložila: Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 bod 7

7) „uváděním na trh“ dodání nebo 
poskytnutí výrobků a zařízení, jež obsahují 
fluorované skleníkové plyny nebo jejichž 
provoz je na nich závislý, třetím osobám za 
úplatu nebo bezplatně, přičemž výrobce 
nebo dovozce tak činí v Evropské unii 
poprvé;

7) „uváděním na trh“ dodání nebo 
poskytnutí výrobků a zařízení, jež obsahují 
fluorované skleníkové plyny nebo jejichž 
provoz je na nich závislý, třetím osobám za 
úplatu nebo bezplatně za účelem distribuce 
nebo použití ve Společenství, přičemž 
výrobce, zplnomocněný zástupce výrobce ve 
Společenství nebo dovozce tak činí 
v Evropské unii poprvé;

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladit definici „uvádění na trh“ s „Příručkou 
k provádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu“. Má se za to, že 
k uvádění na trh nedochází, když je výrobek vyroben v členském státě za účelem jeho vyvezení 
do třetí země.

Podle uvedené příručky je lepší používat namísto výrazu „výrobce“ výraz „výrobce nebo 
zplnomocněný zástupce“. 

Pozměňovací návrh, který předložila: Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 bod 11

11) „hermeticky uzavřeným systémem“ 
systém, v němž všechny díly obsahující 
chladivo jsou utěsněny sváry, tvrdými 
pájenými spoji nebo podobným pevným 
spojením; 

11) „hermeticky uzavřeným systémem“ 
systém, v němž všechny díly obsahující 
chladivo jsou utěsněny sváry, tvrdými 
pájenými spoji nebo podobným pevným 
spojením, které obsahuje zapečetěné nebo 
chráněné přístupové body umožňující 
řádnou opravu nebo odstranění; 

Or. en

Odůvodnění

I u hermeticky uzavřených systémů mohou být potřeba vhodné přístupové body k zajištění 
řádných oprav nebo likvidace. Tento pozměňovací návrh usnadňuje znovuzískávání chladiva 
ze systému ekologicky vhodným způsobem, jak předepisuje článek 4 (znovuzískání).

Tyto přístupové body nejsou natvrdo pájené ani svařované, ale před nesprávným použitím 
jsou chráněny zvláštními uzávěry, nutností použít zvláštní nástroje, použitím pečeti apod.

Pozměňovací návrh, který předložila: Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 bod 17 a (nový)

17a) „stacionární“ aplikací nebo zařízením 
aplikace, resp. zařízení, jež za běžného 
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provozu není přepravována/o;

Or. en

Odůvodnění

Stacionární systémy jsou systémy nepohyblivé. Patří mezi ně pevné instalace, které na daném 
místě instaluje montér, ale také přenosná zařízení, která může koncový uživatel použít na 
různých místech.

Pozměňovací návrh, který předložily: Frederika Brepoels, Avril Doyle

Pozměňovací návrh 33
Čl. 3 odst. 1 úvodní část

netýká se českého znění netýká se českého znění

Or. en

Odůvodnění

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh, který předložily: Frederika Brepoels, Avril Doyle

Pozměňovací návrh 34
Čl. 3 odst. 2 bod a)

netýká se českého znění netýká se českého znění

Or. en

Odůvodnění

netýká se českého znění
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Pozměňovací návrh, který předložili: John Bowis, Avril Doyle

Pozměňovací návrh 35
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 3

Pro účely tohoto odstavce se „kontrolou 
těsnosti“ rozumí, že se u zařízení nebo 
systému zjišťují zejména úniky pomocí 
metod přímého nebo nepřímého měření a 
zvláštní pozornost se věnuje těm částem 
zařízení nebo systému, kde je největší
pravděpodobnost vzniku úniku.

Pro účely tohoto odstavce se „kontrolou 
těsnosti“ rozumí, že se u zařízení nebo 
systému se zjišťují úniky pomocí metod 
přímého měření – kdy se zvláštní pozornost 
věnuje těm částem systému, kde je 
pravděpodobnost vzniku úniku – nebo 
pomocí metod nepřímého měření, kdy se 
zvláštní pozornost věnuje objemu 
fluorovaného skleníkového plynu 
obsaženého v systému.

Or. en

Odůvodnění

Článek 3 se týká různých způsobů použití fluorovaných plynů. Se všemi odvětvími a plyny by 
proto mělo být zacházeno rovným způsobem.

Pozměňovací návrh, který předložil: Chris Davies

Pozměňovací návrh 36
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 3

Pro účely tohoto odstavce se „kontrolou 
těsnosti“ rozumí, že se u zařízení nebo 
systému zjišťují zejména úniky pomocí 
metod přímého nebo nepřímého měření a 
zvláštní pozornost se věnuje těm částem 
zařízení nebo systému, kde je největší
pravděpodobnost vzniku úniku.

Pro účely tohoto odstavce se „kontrolou 
těsnosti“ rozumí, že se u zařízení nebo 
systému se zjišťují úniky pomocí metod 
přímého měření – kdy se zvláštní pozornost 
věnuje těm částem systému, kde je 
pravděpodobnost vzniku úniku – nebo 
pomocí metod nepřímého měření, kdy se 
zvláštní pozornost věnuje objemu 
fluorovaného skleníkového plynu 
obsaženého v systému.

Or. en
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Odůvodnění

Je zapotřebí přesnější vymezení výrazu „kontrola těsnosti“.

Pozměňovací návrh, který předložil: John Bowis

Pozměňovací návrh 37
Čl. 3 odst. 3

3. Provozovatelé aplikací uvedených 
v odstavci 1 a obsahujících nejméně 300 kg 
fluorovaných skleníkových plynů musí 
instalovat systémy detekce úniků. Systémy 
detekce úniků se kontrolují alespoň jednou 
za dvanáct měsíců, aby bylo zajištěno jejich 
řádné fungování.

3. Provozovatelé aplikací uvedených 
v odstavci 1 a obsahujících nejméně 300 kg 
fluorovaných skleníkových plynů musí 
instalovat systémy detekce úniků. Systémy 
detekce úniků se kontrolují alespoň jednou 
za dvanáct měsíců, aby bylo zajištěno jejich 
řádné fungování. V případě systémů požární 
ochrany by se tato ustanovení měla 
vztahovat pouze na nové systémy 
instalované po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Válcová hasicí zařízení obsahující HFC jsou vybavena tlakoměrem, který ukazuje případné 
úniky. Zpětné přidání alarmu do stávajícího systému by znamenalo uvést systém mimo provoz 
a ponechat provozovatele po tuto dobu bez požární ochrany a bez pojistného krytí. Potřebný 
čas a náklady na zpětné vybavení existujících systémů požární ochrany alarmy plus s tím 
spojené riziko a přerušení provozu jsou proto neodůvodněné. 

Pozměňovací návrh, který předložil: Chris Davies

Pozměňovací návrh 38
Čl. 3 odst. 3

3. Provozovatelé aplikací uvedených 
v odstavci 1 a obsahujících nejméně 300 kg 
fluorovaných skleníkových plynů musí 
instalovat systémy detekce úniků. Systémy 
detekce úniků se kontrolují alespoň jednou 

3. Provozovatelé aplikací uvedených 
v odstavci 1 a obsahujících nejméně 300 kg 
fluorovaných skleníkových plynů musí 
instalovat systémy detekce úniků. Systémy 
detekce úniků se kontrolují alespoň jednou 
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za dvanáct měsíců, aby bylo zajištěno jejich 
řádné fungování.

za dvanáct měsíců, aby bylo zajištěno jejich 
řádné fungování. V případě systémů požární 
ochrany by se tato ustanovení měla 
vztahovat pouze na nové systémy 
instalované po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Válcová hasicí zařízení obsahující HFC jsou vybavena tlakoměrem, který ukazuje případné 
úniky. Zpětné přidání alarmu na existující systém by znamenalo uvést systém mimo provoz a
ponechat provozovatele v této době bez požární ochrany a bez pojištění. Potřebný čas a 
náklady na zpětné vybavení existujících systémů požární ochrany alarmy plus s tím spojené 
riziko a přerušení jsou proto neodůvodněné.

Pozměňovací návrh, který předložila: Avril Doyle

Pozměňovací návrh 39
Čl. 4 odst. 3 a (nový)

3a. Členské státy usnadňují dopravu 
znovuzískaných fluorovaných skleníkových 
plynů přes hranice uvnitř EU za účelem 
zneškodnění nebo regenerace tím, že 
příslušnému orgánu členského státu určení 
umožňují udělovat předběžné souhlasy 
zařízením regenerujícím fluorované 
skleníkové plyny. Předběžný souhlas může 
být časově omezen a může být příslušnými 
orgány členských států kdykoli odvolán.

Or. en

Odůvodnění

Aby výrobci fluorovaných skleníkových plynů nakládali s odpadovými materiály a výrobky 
zodpovědně z hlediska životního prostředí, měly by členské státy dbát na podporu 
znovuzískávání. Odstraněním administrativních překážek přeshraniční dopravy odpadu uvnitř 
EU se znovuzískávání učiní přitažlivějším a ekonomicky schůdnějším. Odpadové materiály a 
výrobky tak mohou být účinně přeměňovány na hodnotné, znovu použitelné materiály, a 
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nemusí být zbytečně likvidovány jako odpad. 

Možnost příslušného orgánu členského státu určení udělovat předběžný souhlas zařízením 
regenerujícím fluorované plyny zajistí, aby bylo s fluorovanými plyny na konci životnosti 
nakládáno zodpovědně z hlediska životního prostředí. Systém udělování předběžného 
souhlasu je již v platnosti na základě nařízení o přepravě odpadů (od provedení tohoto 
nařízení z roku 1993). Předběžné souhlasy s regenerací fluorovaných plynů by byly udělovány 
jednotlivým místům regenerace, byly by časově omezené a mohl by být příslušnými orgány 
kdykoli odvolány. Pro případ, že by nastal problém s nakládáním s odpady provozovatelem, 
mohl a měl by být předběžný souhlas odvolán. Pro výrobce věnující se regeneraci, 
opětovnému využívání a recyklaci je udělování předběžných souhlasů členskými státy určení 
nezbytné k zajištění efektivity činností při regeneraci fluorovaných plynů z hlediska nákladů. 

Pozměňovací návrh, který předložila: Avril Doyle

Pozměňovací návrh 40
Čl. 5 odst. 1

1. Komise na základě informací od 
členských států a po konzultaci 
s příslušnými odvětvími stanoví do ...* 
postupem podle čl. 11 odst. 2 minimální 
požadavky na školící programy a certifikaci 
příslušných pracovníků a společností a 
jejich zaměstnanců vykonávajících činnosti 
uvedené v článcích 3 a 4 a podmínky pro 
vzájemné uznávání těchto školících 
programů a certifikací.

1. Komise na základě informací od 
členských států a po konzultaci 
s příslušnými odvětvími stanoví do ...* 
postupem podle čl. 11 odst. 2 minimální 
požadavky na školící programy a certifikaci 
společností i všech příslušných pracovníků 
vykonávajících činnosti uvedené v článcích 
3 a 4 a podmínky pro vzájemné uznávání 
těchto školících programů a certifikací.

Or. en

Odůvodnění

Upřesňuje znění odstavce. To je zapotřebí k zajištění úplnosti inspekcí či kontrol úniků 
fluorovaných plynů, k certifikaci společností i zapojených pracovníků, ať již se jedná o 
nezávislé dodavatele, nebo o zaměstnance dané společnosti. Nemělo by být možné si vybrat, 
zda bude certifikován jeden, nebo druhý.

Pozměňovací návrh, který předložila: Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 41
Čl. 5 odst. 1
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1. Komise na základě informací od 
členských států a po konzultaci 
s příslušnými odvětvími stanoví do ...* 
postupem podle čl. 11 odst. 2 minimální 
požadavky na školící programy a certifikaci 
příslušných pracovníků a společností a 
jejich zaměstnanců vykonávajících činnosti 
uvedené v článcích 3 a 4 a podmínky pro 
vzájemné uznávání těchto školících 
programů a certifikací.

1. Komise na základě informací od 
členských států a po konzultaci 
s příslušnými odvětvími stanoví do ...* 
postupem podle čl. 11 odst. 2 minimální 
požadavky na školící programy a certifikaci 
jak společností, tak i jejich příslušných 
zaměstnanců vykonávajících činnosti 
uvedené v článcích 3 a 4 a podmínky pro 
vzájemné uznávání těchto školících 
programů a certifikací.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s prvním čtením. Při tomto znění jsou školicí 
programy a certifikace povinné jak pro společnosti, tak i pro jejich příslušné zaměstnance 
vykonávající činnosti instalování, údržby, servisu a kontroly zařízení upravených tímto 
nařízením. Jen tímto způsobem může nařízení zaručit:

1. lepší výsledky při snižování emisí,

2. silnější pozici všech zaměstnanců odvětví.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 42
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

1. Do 31. března každého roku počínaje 
prvním kalendářním rokem po vstupu tohoto 
nařízení v platnost každý výrobce, dovozce 
a vývozce fluorovaných skleníkových plynů 
podá zprávu Komisi, kterou zašle i 
příslušnému orgánu dotčeného členského 
státu, v níž sdělí následující údaje za 
předchozí kalendářní rok: 

1. Do 31. března každého roku počínaje 
prvním kalendářním rokem po vstupu tohoto 
nařízení v platnost každý výrobce, dovozce,
vývozce a vlastníka fluorovaných 
skleníkových plynů podá zprávu Komisi, 
kterou zašle i příslušnému orgánu dotčeného 
členského státu, v níž sdělí následující údaje 
za předchozí kalendářní rok: 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí hlásnou povinnost také u vlastníků velkých instalací 
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fluorovaných plynů.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 43
Čl. 6 odst. 1 bod c a) (nový)

ca) každý vlastník stacionárních aplikací 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. b) a c) musí 
ke každému instalovanému systému získat 
od příslušného orgánu registrační číslo. 

Or. en

Odůvodnění

Ve společném postoji neexistuje žádná jednoznačná vazba mezi ustanoveními o omezování 
úniků a o podávání zpráv. Proces registrace u velkých instalací, obsahujících min. 30 kg, by 
příslušnému orgánu umožnil znát, kde jsou tyto systémy ve skutečnosti nainstalovány, kdo je 
provozuje a co se vposled stane s fluorovanými skleníkovými plyny v těchto systémech 
obsaženými.

Pozměňovací návrh, který předložila: Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 44
Čl. 6 odst. 4 a (nový)

4a. Odstavec 1 se nevztahuje na podniky 
vyrábějící výrobky nebo zařízení, jejichž 
funkčnost závisí na plynech SF6.

Or. en

Odůvodnění

Od povinnosti čl. 6 odst. 1 by měly být osvobozeny rovněž podniky vyvážející nebo dovážející 
SF6 v rozváděčích a plnitelných obalech za jediným účelem plnění rozváděče na místě jeho 
fungování.

Toto upřesnění by uvedlo nařízení do souladu se stávajícími vnitrostátními ustanoveními, jako 
je například nedávno revidovaný německý zákon o statistice životního prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předložil: Chris Davies

Pozměňovací návrh 45
Čl. 7 odst. 1

1. Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 
Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES , pokud jde o 
označování nebezpečných látek a přípravků, 
výrobky a zařízení uvedené v odstavci 2, jež 
obsahují fluorované skleníkové plyny, se 
neuvádějí na trh bez uvedení chemického 
názvu fluorovaných skleníkových plynů na 
štítku za použití akceptovaného 
průmyslového názvosloví. Tento štítek musí 
jasně uvádět, že výrobek nebo zařízení 
obsahuje fluorované skleníkové plyny, a 
musí být zřetelně a nesmazatelně upevněn na 
výrobku nebo zařízení, v blízkosti 
obslužných míst pro plnění nebo 
znovuzískávání fluorovaných skleníkových 
plynů nebo na té časti výrobku či zařízení, 
která obsahuje fluorovaný skleníkový plyn. 
Hermeticky uzavřené systémy musí být jako 
takové označeny.

1. Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 
Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES , pokud jde o 
označování nebezpečných látek a přípravků, 
výrobky a zařízení uvedené v odstavci 2, jež 
obsahují fluorované skleníkové plyny, se 
neuvádějí na trh bez uvedení chemického 
názvu fluorovaných skleníkových plynů na 
štítku za použití akceptovaného 
průmyslového názvosloví. Tento štítek musí 
jasně uvádět, že výrobek nebo zařízení 
obsahuje fluorované skleníkové plyny, a 
vyčíslovat jejich potenciál globálního 
oteplování a musí být zřetelně a 
nesmazatelně upevněn na výrobku nebo 
zařízení. Tento štítek se umísťuje na vnější 
stěně spotřebiče nebo zařízení vpředu nebo 
nahoře takovým způsobem, aby byl jasně 
viditelný a nebyl zakryt. Není-li štítek
v blízkosti obslužných míst pro plnění nebo 
znovuzískávání fluorovaných skleníkových 
plynů nebo na té časti výrobku či zařízení, 
která obsahuje fluorovaný skleníkový plyn, 
umístí se v blízkosti těchto míst nebo této 
části druhý štítek. Hermeticky uzavřené 
systémy musí být jako takové označeny.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha spotřebičích nejsou obslužná místa a součásti obsahující fluorované plyny pro 
spotřebitele viditelné. Tento pozměňovací návrh zajistí, aby si spotřebitelé byli vědomi 
skutečnosti, že výrobek obsahuje skleníkové plyny, jakož i potenciálu globálního oteplování 
daného plynu. 
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Pozměňovací návrh, který předložila: Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 46
Čl. 7 odst. 1

1. Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 
Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES , pokud jde o 
označování nebezpečných látek a přípravků, 
výrobky a zařízení uvedené v odstavci 2, jež 
obsahují fluorované skleníkové plyny, se 
neuvádějí na trh bez uvedení chemického 
názvu fluorovaných skleníkových plynů na 
štítku za použití akceptovaného 
průmyslového názvosloví. Tento štítek musí 
jasně uvádět, že výrobek nebo zařízení 
obsahuje fluorované skleníkové plyny, a 
musí být zřetelně a nesmazatelně upevněn na 
výrobku nebo zařízení, v blízkosti 
obslužných míst pro plnění nebo 
znovuzískávání fluorovaných skleníkových 
plynů nebo na té časti výrobku či zařízení, 
která obsahuje fluorovaný skleníkový plyn. 
Hermeticky uzavřené systémy musí být jako 
takové označeny.

1. Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 
Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES , pokud jde o 
označování nebezpečných látek a přípravků, 
výrobky a zařízení uvedené v odstavci 2, jež 
obsahují fluorované skleníkové plyny, se 
neuvádějí na trh bez uvedení chemického 
názvu fluorovaných skleníkových plynů na 
štítku za použití akceptovaného 
průmyslového názvosloví. Tento štítek musí 
jasně uvádět, že výrobek nebo zařízení 
obsahuje fluorované skleníkové plyny, a 
vyčíslovat jejich potenciál globálního 
oteplování a musí být zřetelně a 
nesmazatelně upevněn na výrobku nebo 
zařízení. V případě spotřebních výrobků 
nebo zařízení se tento štítek umísťuje na 
vnější stěně spotřebiče nebo zařízení vpředu 
nebo nahoře takovým způsobem, aby byl 
jasně viditelný a nebyl zakryt. Není-li štítek
v blízkosti obslužných míst pro plnění nebo 
znovuzískávání fluorovaných skleníkových 
plynů nebo na té časti výrobku či zařízení, 
která obsahuje fluorovaný skleníkový plyn, 
umístí se v blízkosti těchto míst nebo této 
části druhý štítek. Hermeticky uzavřené 
systémy musí být jako takové označeny.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha spotřebičích nejsou obslužná místa a součásti obsahující fluorované plyny pro 
spotřebitele viditelné. Tento pozměňovací návrh zajistí, aby si spotřebitelé byli vědomi 
skutečnosti, že výrobek obsahuje skleníkové plyny, jakož i potenciálu globálního oteplování 
daného plynu. 
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Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 47
Čl. 8 odst. 2 a (nový)

2a. Fluorované skleníkové plyny se použijí 
pouze v případě, že neexistují jiné bezpečné, 
technicky proveditelné a z hlediska 
životního prostředí přijatelné alternativy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává, že a) musí rychle dojít k inovacím a přechodu od 
fluorovaných skleníkových plynů na alternativy přátelštější k životnímu prostředí a že b) již 
existuje významný objem fluorovaných skleníkových plynů v podobě zásob (např. v pěnách, 
chlazení, klimatizaci nebo protipožárních systémech), který by mohl ovlivnit naše klima, 
neboť každý instalovaný kilogram může být nakonec uvolněn do atmosféry.

Pozměňovací návrh, který předložila: Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 48
Čl. 8 odst. 2 a (nový)

2a. Částečně fluorované uhlovodíky se 
použijí pouze v případě, že neexistují jiné 
bezpečné, technicky proveditelné, z hlediska 
nákladů efektivní a z hlediska životního 
prostředí více přijatelné alternativy. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s prvním čtením.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 49
Čl. 10 odst. 1
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1. Na základě pokroku v možném
omezování úniků nebo nahrazování 
fluorovaných skleníkových plynů 
v klimatizačních systémech, jiných než 
namontovaných v motorových vozidlech 
podle směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. 
února 1970 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se schvalování 
typu motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel, a v chladících systémech 
dopravních prostředků přezkoumá Komise 
toto nařízení a nejpozději do 31. prosince 
2007 vydá zprávu. V případě potřeby 
předloží legislativní návrhy rovněž za 
účelem použití článku 3 na klimatizační 
systémy, jiné než namontované 
v motorových vozidlech podle směrnice 
70/156/EHS, a na chladící systémy 
v dopravních prostředcích. 

1. Na základě pokroku ve skutečném
omezování úniků nebo nahrazování 
fluorovaných skleníkových plynů ve všech 
aplikacích, na které se vztahuje toto 
nařízení, jiných než klimatizační systémy
namontované v motorových vozidlech podle 
směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 
1970 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se schvalování 
typu motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel alternativami přátelskými 
k životnímu prostředí přezkoumá Komise 
toto nařízení a nejpozději do 31. prosince 
2007 vydá zprávu. 

Or. en

Odůvodnění

Procedura přezkoumání, jakož i zpráva Komise, by se měly vztahovat na veškeré aplikace, a 
nejen na některé konkrétní aplikace.

Pozměňovací návrh, který předložila: Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 50
Čl. 10 odst. 2 bod e)

e) zhodnotí účinnost omezujících opatření 
prováděných provozovateli podle článku 3 a 
zhodnotí, zda lze pro instalace stanovit 
maximální přípustnou míru úniků; 

e) s ohledem na reprezentativní data 
získaná ze záznamů provozovatelů 
v členských státech zhodnotí účinnost 
omezujících opatření prováděných 
provozovateli podle článku 3 a zhodnotí, zda 
lze pro instalace stanovit maximální 
přípustnou míru úniků;

Or. en
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Odůvodnění

Zajišťuje, aby byly v hodnocení Komise zohledněny údaje zaznamenané v souladu s článkem 
6.

Pozměňovací návrh, který předložila: Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 51
Čl. 10 odst. 2 bod j)

j) zhodnotí, zda zařazení dalších výrobků a 
zařízení s obsahem fluorovaných 
skleníkových plynů do přílohy II je 
technicky proveditelné a efektivní z hlediska 
nákladů a případně navrhne změnu přílohy 
II, aby zahrnovala další takové výrobky a 
zařízení; 

j) zhodnotí, zda zařazení dalších výrobků a 
zařízení s obsahem fluorovaných 
skleníkových plynů do přílohy II je 
technicky proveditelné a efektivní z hlediska 
spotřeby energie a nákladů a případně 
navrhne změnu přílohy II, aby zahrnovala 
další takové výrobky a zařízení; 

Or. en

Odůvodnění

Volba chladiva a konstrukce zařízení může mít významný vliv na energetickou účinnost a 
spotřebu energie a ovlivní rovněž celkové náklady na zařízení. U stacionárního chlazení a 
klimatizace může tedy volba chladiva ovlivnit efektivnost opatření na úspory energie 
z hlediska nákladů. Je důležité zajistit, aby byly tyto faktory při posuzování dalších opatření 
plně zohledněny.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 52
Čl. 10 odst. 3

3. Komise případně předloží vhodné návrhy 
na revizi příslušných ustanovení tohoto 
nařízení. 

3. Nejpozději do 31. prosince 2007 a 
případně každé dva roky poté předloží 
Komise vhodné návrhy na revizi příslušných 
ustanovení tohoto nařízení, včetně jeho 
příloh. 

Or. en
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Odůvodnění

Legislativní přezkum by měl být v souladu s časovým rámcem Komise pro sestavování zpráv 
z přezkumů, který bude uveřejněn do 31. prosince 2007. Případné budoucí přezkoumávání 
bude muset být pravidelné.

Pozměňovací návrh, který předložil: Chris Davies

Pozměňovací návrh 53
Článek 10 a (nový)

Článek 10a
Podpora alternativ

1. Aniž je dotčena Smlouva, a zejména 
článek 87 Smlouvy, usilují členské státy 
prostřednictvím rozpočtových nebo jiných 
pobídek o podporu uvádění takových 
výrobků nebo zařízení na trh, které 
obsahují fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování 
menším než 50.
2. Odstavec 1 se vztahuje na následující 
druhy výrobků a zařízení:
a) chladící výrobky a zařízení,
b) klimatizační výrobky a zařízení (jiné než 
v motorových vozidlech),
c) pěny.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha spotřebičích nejsou obslužná místa a součásti obsahující fluorované plyny pro 
spotřebitele viditelná. Tento pozměňovací návrh zajistí, aby si spotřebitelé byli vědomi 
skutečnosti, že výrobek obsahuje skleníkové plyny, jakož i potenciálu globálního oteplování 
daného plynu. 
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Pozměňovací návrh, který předložili: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 54
Příloha II řádek 3a (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Systémy požární ochrany a 
hasicí přístroje*

dva roky po datu vstupu 
v platnost

* S výjimkou použití ve vojenských instalacích a kritických použití (které vymezí 
výbor uvedený v článku 11).

Or. en

Odůvodnění

Na trhu jsou dostupné alternativy s významně sníženými celkovými emisemi skleníkových 
plynů. Většina alternativ snižuje také spotřebu energie.

Pozměňovací návrh, který předložil: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 55
Příloha II řádek 3 a (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Stacionární systémy 
požární ochrany a hasicí 

přístroje (s výjimkou 
určitých kritických použití)

datum vstupu v platnost

Or. en

Odůvodnění

U většiny protipožárních aplikací existují okamžitě dostupné alternativy. Výbor stanovený 
v článku 10 nařízení může vymezit výjimky u některých kritických použití podobně, jak tomu 
v současnosti je u nařízení č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Pozměňovací návrh, který předložili: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 56
Příloha II řádek 8 a (nový)



PE 362.664v01-00 24/34 AM\580037CS.doc
Externí překlad

CS

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Výroba pružné 
polyuretanové pěny

dva roky po datu vstupu 
v platnost

Or. en

Odůvodnění

Na trhu jsou dostupné alternativy s významně sníženými celkovými emisemi skleníkových 
plynů. Většina alternativ snižuje také spotřebu energie.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 57
Příloha II řádek 8 a (nový)

Fluorované skleníkové plyny Pěny jiné než 
jednosložkové, s výjimkou 
případů, kdy jsou nezbytné 
ke splnění bezpečnostních 

požadavků

1. leden 2009

Or. en

Odůvodnění

Celá řada výrobců již využívá alternativní nadouvací činidla v pěnách jiná než fluorované 
skleníkové plyny. Tento pozměňovací návrh by povzbudil technologické inovace v tomto 
odvětví v Evropě, což by dalo výrazný impuls i světovým trhům.

Pozměňovací návrh, který předložil: Peter Liese

Pozměňovací návrh 58
Příloha II řádek 8 a (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky a zcela 

fluorované uhlovodíky

Pěny jiné než 
jednosložkové, s výjimkou 
případů, kdy jsou nezbytné 
ke splnění bezpečnostních 

požadavků

1. leden 2009
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Or. en

Odůvodnění

Předkladatel se domáhá změny právního východiska na článek 95, aby při plánování 
v průmyslu existovala jistota pro celý evropský trh. Problém klimatu je problémem globálním, 
a proto by neměla být přijímána vnitrostátní opatření, ale přinejmenším opatření na evropské 
úrovni. Změna právního východiska ovšem znamená, že členské státy budou jen s velkými 
obtížemi moci jít nad rámec požadavků stanovených směrnicí. Proto musí být požadavky 
přísnější, než předpokládá společný postoj. Postupné ukončení používání fluorovaných plynů 
v oblasti chladniček se zdá oprávněné, neboť již dnes se ročně prodá 15 milionů chladniček 
na bázi uhlovodíků.

Pozměňovací návrh, který předložil: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 59
Příloha II řádek 8 a (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Výroba pružných pěn 1. leden 2006

Or. en

Odůvodnění

U výroby pružných pěn existují okamžitě dostupné alternativy, např. uhlovodíky.

Pozměňovací návrh, který předložili: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 60
Příloha II řádek 9 a (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Aerosoly **** dva roky po datu vstupu 
v platnost

**** S výjimkou použití pro lékařské účely a použití v uzavřeném prostoru, v němž 
požární předpisy vylučují použití hořlavých pohonných látek nebo v němž je jejich použití 
vyhrazeno k údržbě elektrických nebo elektronických součástek.
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Or. en

Odůvodnění

Na trhu jsou dostupné alternativy s významně sníženými celkovými emisemi skleníkových 
plynů. Většina alternativ snižuje také spotřebu energie.

Pozměňovací návrh, který předložil: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 61
Příloha II řádek 9 a (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Aerosoly (s výjimkou 
použití v dávkovacích 

inhalátorech a k čištění 
elektronických součástek a 
případů, kdy bezpečnostní 

předpisy zakazují 
alternativy)

1. leden 2006

Or. en

Odůvodnění

U většiny aerosolů jsou dostupné alternativy, výjimkou jsou dávkovací inhalátory a některé 
případy čištění elektronických součástek. Proto je učiněna výjimka pro tato použití.

Pozměňovací návrh, který předložil: Chris Davies

Pozměňovací návrh 62
Příloha II řádek 9 b (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Chladící systémy s méně 
než 150 g chladící náplně

čtyři roky po datu vstupu 
v platnost

Or. en
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Odůvodnění

Je možné se ztotožnit se zásadou ukončení používání částečně fluorovaných uhlovodíků 
v malých chladících zařízeních a domácích chladničkách, ale výrobci v rozvojových zemích 
vyvážející své výrobky do EU by měli na toto přizpůsobení získat více času.

Pozměňovací návrh, který předložil: Peter Liese

Pozměňovací návrh 63
Příloha II řádek 9 b (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Domácí chlazení, 
s výjimkou případů, kdy 
jsou nezbytné ke splnění 

bezpečnostních požadavků

jeden rok po datu vstupu 
v platnost

Or. en

Odůvodnění

Předkladatel se domáhá změny právního východiska na článek 95, aby při plánování 
v průmyslu existovala jistota pro celý evropský trh. Problém klimatu je problémem globálním, 
a proto by neměla být přijímána vnitrostátní opatření, ale přinejmenším opatření na evropské 
úrovni. Změna právního východiska ovšem znamená, že členské státy budou jen s velkými 
obtížemi moci jít nad rámec požadavků stanovených směrnicí. Proto musí být požadavky 
přísnější, než předpokládá společný postoj. Postupné ukončení používání fluorovaných plynů 
v oblasti chladniček se zdá oprávněné, neboť již dnes se ročně prodá 15 milionů chladniček 
na bázi uhlovodíků.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 64
Příloha II řádek 9 b (nový)

Fluorované skleníkové plyny Jednotkové síťové chladící 
spotřebiče s méně než 
300 g chladící náplně

1. leden 2008

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v Evropě existuje široká škála modelů od různých výrobců využívajících 
alternativní technologie, nelze odůvodnit, proč by nemělo být používání HFC v domácím 
chlazení omezeno k dřívějšímu datu. U zařízení s náplněmi HFC o objemu méně než 300 g (tj. 
odpovídajícími uhlovodíkové náplni o objemu 120 - 150 g) existují náhražky z uhlovodíků, ale 
tyto nejsou natolik rozšířené, a proto je zapotřebí o trochu více času na vstup úplné škály 
součástí na trh. Proto navrhuje tento pozměňovací návrh jako termín pro postupné ukončení 
uvádění fluorovaných plynů v uvedených malých spotřebičích na trh rok 2008, a nikoli 
dřívější datum.

Pozměňovací návrh, který předložili: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 65
Příloha II řádek 9 c (nový)

Fluorované skleníkové plyny Stacionární chladící a 
klimatizační zařízení, 

tepelná čerpadla a 
odvlhčovače vzduchu o 

objemu náplně 10 kg nebo 
více**

dva roky po datu vstupu 
v platnost

** S výjimkou použití v případech, kdy bezpečnostní předpisy zakazují použití 
alternativ, nebo pokud to průmyslu nepřináší nepřiměřeně vysoké náklady

Or. en

Odůvodnění

Na trhu jsou dostupné alternativy s významně sníženými celkovými emisemi skleníkových 
plynů. Většina alternativ snižuje také spotřebu energie.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 66
Příloha II řádek 9 c (nový)

Fluorované skleníkové plyny Komerční a průmyslové 
chlazení, s výjimkou 

1. leden 2010
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případů, kdy jsou nezbytné 
ke splnění bezpečnostních 

požadavků

Or. en

Odůvodnění

Celá řada výrobců již v komerčním chlazení využívá alternativní chladiva jiná než fluorované 
skleníkové plyny. Tento pozměňovací návrh by povzbudil technologické inovace v tomto 
odvětví v Evropě, což by dalo výrazný impuls i světovým trhům.

Pozměňovací návrh, který předložil: Peter Liese

Pozměňovací návrh 67
Příloha II řádek 9 c (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Komerční a průmyslové 
chlazení, s výjimkou 

případů, kdy jsou nezbytné 
ke splnění bezpečnostních 

požadavků

1. leden 2010

Or. en

Odůvodnění

Předkladatel se domáhá změny právního východiska na článek 95, aby při plánování 
v průmyslu existovala jistota pro celý evropský trh. Problém klimatu je problémem globálním, 
a proto by neměla být přijímána vnitrostátní opatření, ale přinejmenším opatření na evropské 
úrovni. Změna právního východiska ovšem znamená, že členské státy budou jen s velkými 
obtížemi moci jít nad rámec požadavků stanovených směrnicí. Proto musí být požadavky 
přísnější, než předpokládá společný postoj. Postupné ukončení používání fluorovaných plynů 
v oblasti chladniček se zdá oprávněné, neboť již dnes se ročně prodá 15 milionů chladniček 
na bázi uhlovodíků.
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Pozměňovací návrh, který předložila: Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 68
Příloha II řádek 9 c (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Komerční a průmyslové 
chlazení, s výjimkou 

případů, kdy jsou nezbytné 
ke splnění bezpečnostních 

požadavků

1. leden 2010

Or. en

Odůvodnění

Celá řada výrobců již v komerčním chlazení využívá alternativní chladiva jiná než částečně 
fluorované uhlovodíky. Tento pozměňovací návrh by povzbudil technologické inovace v tomto 
odvětví v Evropě, což by dalo výrazný impuls i světovým trhům. 

Pozměňovací návrh, který předložil: Peter Liese

Pozměňovací návrh 69
Příloha II řádek 9 d (nový)

Fluorované skleníkové plyny Stacionární klimatizace, 
s výjimkou případů, kdy 
jsou nezbytné ke splnění 

bezpečnostních požadavků

1. leden 2010

Or. en

Odůvodnění

Předkladatel se domáhá změny právního východiska na článek 95, aby při plánování 
v průmyslu existovala jistota pro celý evropský trh. Problém klimatu je problémem globálním, 
a proto by neměla být přijímána vnitrostátní opatření, ale přinejmenším opatření na evropské 
úrovni. Změna právního východiska ovšem znamená, že členské státy budou jen s velkými 
obtížemi moci jít nad rámec požadavků stanovených směrnicí. Proto musí být požadavky 
přísnější, než předpokládá společný postoj. 
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Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 70
Příloha II řádek 9 d (nový)

Fluorované skleníkové plyny Stacionární klimatizace, 
s výjimkou případů, kdy 
jsou nezbytné ke splnění 

bezpečnostních požadavků

1. leden 2009

Or. en

Odůvodnění

Celá řada výrobců již využívá alternativní plyny jiné než fluorované skleníkové plyny. Tento 
pozměňovací návrh by povzbudil technologické inovace v tomto odvětví v Evropě, což by dalo 
výrazný impuls i světovým trhům.

Pozměňovací návrh, který předložili: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 71
Příloha II řádek 9 e (nový)

Částečně fluorované 
uhlovodíky

Teplárenská potrubí dva roky po datu vstupu 
v platnost

Or. en

Odůvodnění

Na trhu jsou dostupné alternativy s významně sníženými celkovými emisemi skleníkových 
plynů. Většina alternativ snižuje také spotřebu energie.

Pozměňovací návrh, který předložil: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 72
Příloha II řádek 9 e (nový)

Částečně fluorované Teplárenská potrubí datum vstupu v platnost
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uhlovodíky

Or. en

Odůvodnění

Ve výrobě teplárenského potrubí existují okamžitě dostupné alternativy, např. uhlovodíky.

Pozměňovací návrh, který předložili: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 73
Příloha II řádek 9 f (nový)

Fluorid sírový Stopový plyn*** dva roky po datu vstupu 
v platnost

***  S výjimkou použití v laboratořích.

Or. en

Odůvodnění

Na trhu jsou dostupné alternativy s významně sníženými celkovými emisemi skleníkových 
plynů. Většina alternativ snižuje také spotřebu energie.

Pozměňovací návrh, který předložil: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 74
Příloha II řádek 9 f (nový)

Fluorid sírový Stopový plyn, s výjimkou 
použití v laboratořích.

1. leden 2006

Or. en
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Odůvodnění

U většiny použití SF6 jako stopového plynu jsou dostupné alternativy, např. uhlovodíky, 
výjimkou je jeho použití pro některé laboratorní účely. Pro tyto účely by tedy měla být 
udělena výjimka.

Pozměňovací návrh, který předložil: Peter Liese

Pozměňovací návrh 75
Příloha II řádek 9 g (nový)

Fluorid sírový Veškeré aplikace, kromě 
aplikací v rozváděčích

1. leden 2008

Or. en

Odůvodnění

Předkladatel se domáhá změny právního východiska na článek 95, aby při plánování 
v průmyslu existovala jistota pro celý evropský trh. Problém klimatu je problémem globálním, 
a proto by neměla být přijímána vnitrostátní opatření, ale přinejmenším opatření na evropské 
úrovni. Změna právního východiska ovšem znamená, že členské státy budou jen s velkými 
obtížemi moci jít nad rámec požadavků stanovených směrnicí. Proto musí být požadavky 
přísnější, než předpokládá společný postoj. U rozváděčů momentálně neexistují žádné 
smysluplné alternativy.

Pozměňovací návrh, který předložily: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 76
Příloha II řádek 9 g (nový)

Fluorid sírový Veškeré aplikace jiné než 
výše uvedené, kromě 

aplikací v rozváděčích

1. leden 2007

Or. en
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Odůvodnění

U všech aplikací existují alternativy k SF6, až na některé rozváděče. 


