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Avril Doyle
az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 
elfogadására vonatkozó tanácsi közös álláspontról

Tanácsi közös álláspont (16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

Tanácsi közös álláspont 

a Tanács közös álláspontja a Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 18
Első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, valamint e rendelet 7., 8. és 
9. cikke tekintetében annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

Er. de
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Indokolás

A Bizottság által javasolt és a Parlament által az első olvasatban jóváhagyott jogalap ismételt 
bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Módosítás: 19
Első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, valamint e rendelet 7., 8. és 
9. cikke tekintetében annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

Er. en

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében a rendeletnek egységes jogalappal kell rendelkeznie. A 
95. cikken kell alapulnia, amennyiben egy termékekre vonatkozó rendelet a 175. cikken 
alapulna, az hátrányt jelentene a belső piac szempontjából. A 95. cikken alapuló rendelet 
természetesen foglalkozik a legmagasabb szintű környezetvédelmi előírásokkal és a 
környezetvédelemmel is.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 20
(3a) preambulumbekezdés (új)
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(3a) A Kiotói Jegyzőkönyv és e rendelet 
által szabályozott fluortartalmú 
üvegházhatású gázok erős üvegházhatást 
okozó gázok, amelyek közül néhány 23 900-
szor  károsabb, mint a CO2, illetve 50 000 
évig is megmarad a légkörben.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 21
(5) preambulumbekezdés 

(5) E rendelet elsődleges célkitűzése a 
Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, ezáltal a 
környezet védelme, a jogalap tehát a 
Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése.

(5) E rendelet elsődleges célkitűzése a 
Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásának megakadályozása és
csökkentése, ezáltal a környezet védelme, a 
jogalap tehát a Szerződés 175. cikkének (1) 
bekezdése.

Er. en

Indokolás

Az alkalmazások többsége esetében már rendelkezésre állnak műszakilag kivitelezhető, 
költséghatékony és környezetvédelmi szempontból elfogadhatóbb helyettesítők a HFC-k, PFC-
k és az SF6 számára. Az éghajlatváltozás által okozott problémákat az innovációval kell 
leküzdeni, ezért ösztönözni kell a környezetbarát alternatívák és technológiák gyors 
térnyerését. 

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 22
(6) preambulumbekezdés 

(6) Mindazonáltal a Szerződés 95. cikke 
alapján indokolt közösségi szintű 

(6) Indokolt közösségi szintű intézkedéseket 
hozni a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
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intézkedéseket hozni a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok felhasználásáról, 
valamint a fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó termékek és készülékek 
forgalomba hozatalára és címkézésére 
vonatkozó követelmények 
összehangolásáról. A fluortartalmú 
üvegházhatású gázok bizonyos 
alkalmazásaira vonatkozó forgalomba 
hozatali és felhasználási korlátozások akkor 
tekinthetők indokoltnak, ha lehetséges
alternatívák állnak rendelkezésre, valamint a 
visszaszorítás és a visszanyerés javítása 
nem oldható meg. Figyelembe kell venni 
továbbá néhány ipari ágazat önkéntes 
kezdeményezését és azt a tényt, hogy az 
alternatívák kidolgozása továbbra is 
folyamatban van.

felhasználásáról, valamint a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek 
és készülékek forgalomba hozatalára és 
címkézésére vonatkozó minimális 
követelmények összehangolásáról. A 
fluortartalmú üvegházhatású gázok bizonyos 
alkalmazásaira vonatkozó forgalomba 
hozatali és felhasználási korlátozások akkor 
tekinthetők indokoltnak, ha biztonságos, 
környezetvédelmi szempontból elfogadható
alternatívák állnak rendelkezésre. Az 
alternatívák kidolgozását és a már meglévő 
alternatívákra való áttérést ösztönözni kell.

Er. en

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében, és mivel a rendelet célja és tartalma egyértelműen a 
környezetvédelemmel kapcsolatos, az egész rendelet alapjául a 175. cikknek kell szolgálnia. 
Az alkalmazások többsége esetében már rendelkezésre állnak műszakilag kivitelezhető, 
költséghatékony és környezetvédelmi szempontból elfogadhatóbb helyettesítők a HFC-k, PFC-
k és az SF6 számára. Azonban nagymértékű tehetetlenség jellemzi a piacot, ami 
megakadályozza az alternatívák gyorsabb átvételét. Aktívan támogatni kell az innovációt és a 
környezetbarát technológiákra való áttérést. 

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland,

Módosítás: 23
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Ez a rendelet nem akadályozhatja meg 
a tagállamokat a szigorúbb védintézkedések 
fenntartásában és bevezetésében. A 
tagállamok között az egyes fluortartalmú 
üvegházhatású gázok korlátozására 
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bevezetett gyakorlatban megmutatkozó 
különbségek szükségessé teszik, hogy a 
tagállamoknak lehetőségük legyen a 
szigorúbb intézkedések fenntartására és 
bevezetésére. Ez azért szükséges, hogy 
megfelelhessenek a Szerződés 
rendelkezéseinek, amelyek a 174. cikk (2) 
bekezdésében és a 95. cikk (3) 
bekezdésében meghatározottak szerint 
magas szintű védelmet írnak elő a 
környezetpolitika területén. Mindez annak 
biztosításához is szükséges, hogy a 
tagállamok lehetőséget kapjanak a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
csökkentésére vonatkozó terveik 
végrehajtására a Kiotói Jegyzőkönyv 
szerint.

Er. en

Indokolás

Amennyiben a rendeletet e „környezetvédelmi garancia” nélkül hajtják végre, egyes 
tagállamoknak alacsonyabb szintű védelmük lesz, mint most, és nehézséget fog okozni 
számukra a Kiotói Jegyzőkönyv szerint végrehajtani a fluortartalmú gázok tervezett 
csökkentését.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 24
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Mivel a legtöbb alkalmazás esetében 
már léteznek kevésbé káros alternatívák a 
HFC-k, PFC-k és az SF6 helyettesítésére, 
indokolt korlátozni használatukat és az 
ilyen gázokat tartalmazó termékek és 
berendezések forgalomba hozatalát az 
alkalmazásokhoz, ahol nem áll 
rendelkezésre biztonságos és 
környezetbarátabb alternatíva.
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Er. en

Indokolás

Az alkalmazások többsége esetében már rendelkezésre állnak műszakilag kivitelezhető, 
költséghatékony és környezetvédelmi szempontból elfogadhatóbb helyettesítők a HFC-k, PFC-
k és az SF6 számára. Azonban nagymértékű tehetetlenség jellemzi a piacot, ami 
megakadályozza az alternatívák gyorsabb átvételét, részben a fluorozott szénhidrogéneket 
gyártó befolyásos iparág miatt, amelynek továbbra is jogos érdeke a CFC-k, HCFC-k és 
immár a HFC-k használata. Míg a Kiotói Jegyzőkönyv által szabályozott többi gáz, pl. a CO2, 
a metán és az N2O kibocsátása állandó vagy csak enyhén növekszik Európában, különösen a 
HFC-k kibocsátása növekszik nagyon gyorsan. 

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 25
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) A Szerződés 95. cikkének (3) bekezdése 
felszólítja a Bizottságot, hogy a 
környezetvédelemre vonatkozó 
javaslataiban a védelem magas szintjét 
vegye alapul, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új 
fejleményekre.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 26
1. cikk (1) bekezdés 

E rendelet célja a Kiotói Jegyzőkönyv 
hatálya alá tartozó fluortartalmú 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése. E rendeletet az említett 
jegyzőkönyv A. mellékletében felsorolt 

E rendelet célja a Kiotói Jegyzőkönyv 
hatálya alá tartozó fluortartalmú 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
megakadályozása és csökkentése. E 
rendeletet az említett jegyzőkönyv A. 
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fluortartalmú üvegházhatású gázokra kell 
alkalmazni. E rendelet I. melléklete 
tartalmazza azon fluortartalmú 
üvegházhatású gázok listáját, amelyekre ez a 
rendelet jelenleg vonatkozik, globális 
felmelegedési potenciáljukkal együtt. A 
Kiotói Jegyzőkönyv 5. cikkének (3) 
bekezdése által előírt, és a Közösség és 
tagállamai által elfogadott felülvizsgálatok 
fényében az I. melléklet felülvizsgálható és 
ezt követően szükség esetén naprakésszé 
tehető.

mellékletében felsorolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokra kell alkalmazni. E 
rendelet I. melléklete tartalmazza azon 
fluortartalmú üvegházhatású gázok listáját, 
amelyekre ez a rendelet jelenleg vonatkozik, 
globális felmelegedési potenciáljukkal 
együtt. A Kiotói Jegyzőkönyv 5. cikkének 
(3) bekezdése által előírt, és a Közösség és 
tagállamai által elfogadott felülvizsgálatok 
fényében az I. melléklet felülvizsgálható és 
ezt követően szükség esetén naprakésszé 
tehető.

Er. en

Indokolás

Az alkalmazások többsége esetében már rendelkezésre állnak műszakilag kivitelezhető, 
költséghatékony és környezetvédelmi szempontból elfogadhatóbb helyettesítők a HFC-k, PFC-
k és az SF6 számára. A módosítások tisztázni kívánják, hogy e rendelet célja nem csak e 
fluortartalmú üvegházhatású gázok visszaszorítása, hanem környezetbarátabb alternatívákkal 
való helyettesítésük is. Az ilyen alternatívákra való gyors áttérés nem csak az éghajlatváltozás 
problémáit kezelné, hanem ösztönözné a technológiai innovációt is.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Módosítás: 27
1. cikk (1a) bekezdés (új) 

Ez a rendelet nem akadályozza meg a 
tagállamokat szigorúbb védintézkedések 
fenntartásában vagy bevezetésében.

Er. en

Indokolás

A tagállamok között az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok korlátozására bevezetett 
gyakorlatban megmutatkozó különbségek szükségessé teszik, hogy a tagállamoknak 
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lehetőségük legyen a szigorúbb intézkedések fenntartására és bevezetésére. Ez azért 
szükséges, hogy megfelelhessenek a Szerződés rendelkezéseinek, amelyek a 174. cikk (2) 
bekezdésében és a 95. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint magas szintű védelmet 
írnak elő a környezetpolitika területén.
Mindez annak biztosításához is szükséges, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó terveik végrehajtására a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerint.
Amennyiben a rendeletet e „környezetvédelmi garancia” nélkül hajtják végre, egyes 
tagállamoknak alacsonyabb szintű védelmük lesz, mint most, és nehézséget fog okozni 
számukra a Kiotói Jegyzőkönyv szerint végrehajtani a fluortartalmú gázok tervezett 
csökkentését. 

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 28
1. cikk (2) bekezdés 

Ez a rendelet foglalkozik az I. mellékletben 
felsorolt fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszaszorításával, felhasználásával, 
visszanyerésével és megsemmisítésével; az 
ezen gázokat tartalmazó termékek és 
berendezések címkézésével és 
ártalmatlanításával; az ezen gázokkal 
kapcsolatos információk jelentésével; a 8. 
cikkben említett felhasználási módokkal és a 
9. cikkben említett termékek és 
berendezések forgalomba hozatalával; 
valamint az e rendelet által szabályozott 
tevékenységekben közreműködő személyzet 
képzésével és képesítési rendjével.

Ez a rendelet foglalkozik az I. mellékletben 
felsorolt fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszaszorításával, felhasználásával, 
visszanyerésével és megsemmisítésével; az 
ezen gázokat tartalmazó termékek és 
berendezések címkézésével és 
ártalmatlanításával; az ezen gázokkal 
kapcsolatos információk jelentésével; a 8. 
cikkben említett felhasználási módok
ellenőrzésével és a 9. cikkben valamint a II. 
mellékletben említett termékek és 
berendezések forgalomba hozatalának 
tilalmával; valamint az e rendelet által 
szabályozott tevékenységekben 
közreműködő személyzet képzésével és 
képesítési rendjével.

Er. en

Indokolás

A módosítások pontosítják a 8. és 9. cikk, valamint a II. melléklet tartalmát. 
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Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 29
1. cikk (2) bekezdés 

Ez a rendelet foglalkozik az I. mellékletben
felsorolt fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszaszorításával, felhasználásával, 
visszanyerésével és megsemmisítésével; az 
ezen gázokat tartalmazó termékek és 
berendezések címkézésével és 
ártalmatlanításával; az ezen gázokkal 
kapcsolatos információk jelentésével; a 8. 
cikkben említett felhasználási módokkal és a 
9. cikkben említett termékek és 
berendezések forgalomba hozatalával; 
valamint az e rendelet által szabályozott 
tevékenységekben közreműködő személyzet 
képzésével és képesítési rendjével.

Ez a rendelet foglalkozik az I. mellékletben 
felsorolt fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszaszorításával, felhasználásával, 
visszanyerésével és megsemmisítésével; az 
ezen gázokat tartalmazó termékek és 
berendezések címkézésével és 
ártalmatlanításával; az ezen gázokkal 
kapcsolatos információk jelentésével; a 8. 
cikkben említett felhasználási módokkal és a 
9. cikkben említett termékek és 
berendezések forgalomba hozatalával; 
valamint az e rendelet által szabályozott 
tevékenységekben közreműködő személyzet 
és vállalatok képzésével és képesítési 
rendjével.

Er. en

Indokolás

Az „és vállalatok” szöveg beillesztése a „személyzet” után ahhoz szükséges, hogy összhangba 
hozzák a bekezdést az 5. cikkel. 

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 30
2. cikk 7. pont 

7. „forgalomba hozatal”: fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy 
ilyen gázok igénybevételével működő 
termékek és berendezések harmadik fél 
részére ellenérték fejében történő vagy 
ingyenes, gyártó vagy importőr általi 
szolgáltatása vagy rendelkezésre bocsátása 
az Európai Unióban első alkalommal;

7. „forgalomba hozatal”: fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy 
ilyen gázok igénybevételével működő 
termékek és berendezések harmadik fél 
részére ellenérték fejében történő vagy 
ingyenes, gyártó, a gyártó felhatalmazott 
közösségi képviselője vagy importőr általi 
szolgáltatása vagy rendelkezésre bocsátása 
az Európai Unióban első alkalommal, a 
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közösségi forgalmazás vagy felhasználás 
céljából;

Er. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy összhangba hozza a „forgalomba hozatal” fogalommeghatározását 
az „új megközelítésen és a globális megközelítésen alapuló irányelvek végrehajtásáról szóló 
iránymutatásokkal”. Úgy ítélik meg, hogy nem beszélhetünk forgalomba hozatalról, amikor 
egy tagállamban egy harmadik országba irányuló export céljából gyártanak egy terméket.
Az iránymutatás szerint a „termelő” fogalma helyett szerencsésebb a „gyártó vagy 
felhatalmazott képviselő” fogalmat használni. 

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 31
2. cikk 11. pont 

11. „hermetikusan zárt rendszer”: olyan 
rendszer, amelyben valamennyi hűtőközeget 
tartalmazó komponenst hegesztéssel, 
keményforrasztással, illetve hasonló módon 
állandó jelleggel légmentesen lezárnak;

11. „hermetikusan zárt rendszer”: olyan 
rendszer, amelyben valamennyi hűtőközeget 
tartalmazó komponenst hegesztéssel, 
keményforrasztással, illetve hasonló módon 
állandó jelleggel légmentesen lezárnak, és 
amely lezárt vagy védett hozzáférési 
pontokat tartalmaz a szakszerű javítás vagy 
ártalmatlanítás lehetővé tétele céljából;

Er. en

Indokolás

A szakszerű javítás vagy ártalmatlanítás biztosítása érdekében még a zárt rendszereknek is 
megfelelő hozzáférési pontokkal kell rendelkezniük. Ez a módosítás megkönnyíti a hűtőközeg 
környezetvédelmi szempontból hatékony és eredményes visszanyerését a rendszerből a 4. 
cikkben meghatározottak szerint (visszanyerés).
Ezek a hozzáférési pontok nincsenek hegesztéssel vagy keményforrasztással lezárva, azonban 
speciális védősapkával, a nyitáshoz szükséges különleges szerszámokkal, zárakkal stb. védve 
vannak a szakszerűtlen használattal szemben. 
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Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 32
2. cikk 17a. pont (új)

17a. „helyhez kötött”: alkalmazások és 
berendezések esetében olyan alkalmazás 
vagy berendezés, amely működés közben 
szokásos körülmények között nem 
mozgatható.

Er. en

Indokolás

A helyhez kötött rendszerek nem mobil rendszerek. Ezek rögzített berendezéseket foglalnak 
magukban, amelyeket egy adott helyen szerelők vagy telepítők állítják fel; ide tartoznak 
azonban azok a hordozható szerkezetek is, amelyeket a végfelhasználó különböző 
helyszíneken használhat. 

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels, Avril Doyle

Módosítás: 33
3. cikk (1) bekezdés bevezető rész 

(1) Az I. mellékletben felsorolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, valamint tűzvédelmi 
rendszerek, mint helyhez kötött 
alkalmazások üzemeltetői kötelesek minden 
olyan intézkedést meghozva, amely 
műszakilag kivitelezhető és nem jár 
aránytalanul magas költséggel, és ezáltal:

(1) Az I. mellékletben felsorolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-hűtőkörök, 
valamint tűzvédelmi rendszerek, mint 
helyhez kötött alkalmazások üzemeltetői 
kötelesek minden olyan intézkedést 
meghozva, amely műszakilag kivitelezhető 
és nem jár aránytalanul magas költséggel, és 
ezáltal:

Er. en
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Indokolás

A berendezések különböző hűtőköröket tartalmaznak. A „berendezés” szó túl általános, és 
ebben az esetben félreértelmezhető. A „hűtőkör” szó félreérthetetlen leírást ad. 

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels, Avril Doyle

Módosítás: 34
3. cikk (2) bekezdés a) pont 

a) a 3 kg vagy annál több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmazó 
alkalmazásokat legalább tizenkét havonta 
kell ellenőrizni; ez nem vonatkozik azokra a 
hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező 
berendezésekre, amelyek erre utaló szövegű 
címkével vannak ellátva, és 6 kg-nál 
kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaznak.

a) a 3 kg vagy annál több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmazó 
alkalmazásokat legalább tizenkét havonta 
kell ellenőrizni; ez nem vonatkozik azokra a 
hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező 
hűtőkörökre, amelyek erre utaló szövegű 
címkével vannak ellátva, és 6 kg-nál 
kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaznak.

Er. en

Indokolás

A berendezések különböző hűtőköröket tartalmaznak. A „berendezés” szó túl általános, és 
ebben az esetben félreértelmezhető. A „hűtőkör” szó félreérthetetlen leírást ad. 

Módosítás, előterjesztette: John Bowis, Avril Doyle

Módosítás: 35
3. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés 

E bekezdés alkalmazásában „a szivárgási 
szempontból ellenőrizni” kifejezés azt 
jelenti, hogy a berendezést vagy rendszert 
elsősorban szivárgás szempontjából 
vizsgálják meg, közvetlen és közvetett
mérési módszereket alkalmazva, a 

E bekezdés alkalmazásában „a szivárgási 
szempontból felügyelni” kifejezés azt 
jelenti, hogy a berendezést vagy rendszert 
szivárgás szempontjából vizsgálják meg 
közvetlen mérési módszereket alkalmazva, a 
rendszer azon részeire összpontosítva, ahol 
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berendezés vagy rendszer azon részeire 
összpontosítva, ahol a legjobban
valószínűsíthető a szivárgás.

valószínűsíthető a szivárgás, illetve közvetett 
mérési módszerek alkalmazásával a 
rendszerben lévő fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyiségére 
összpontosítva.

Er. en

Indokolás

A 3. cikk a fluortartalmú gázok különböző felhasználásaira alkalmazandó. Ezért valamennyi 
ágazatot és gázt egyformán kell kezelni. 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 36
3. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés 

E bekezdés alkalmazásában „a szivárgási 
szempontból ellenőrizni” kifejezés azt 
jelenti, hogy a berendezést vagy rendszert 
elsősorban szivárgás szempontjából 
vizsgálják meg, közvetlen és közvetett
mérési módszereket alkalmazva, a 
berendezés vagy rendszer azon részeire 
összpontosítva, ahol a legjobban
valószínűsíthető a szivárgás.

E bekezdés alkalmazásában „a szivárgási 
szempontból felügyelni” kifejezés azt 
jelenti, hogy a berendezést vagy rendszert 
szivárgás szempontjából vizsgálják meg 
közvetlen mérési módszereket alkalmazva, a 
rendszer azon részeire összpontosítva, ahol 
valószínűsíthető a szivárgás, illetve közvetett 
mérési módszerek alkalmazásával a 
rendszerben lévő fluortartalmú 
üvegházhatású gázok mennyiségére 
összpontosítva.

Er. en

Indokolás

Pontosabb „a szivárgási szempontból felügyelni” megfogalmazásra van szükség. 
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 37
3. cikk (3) bekezdés 

(3) Az (1) bekezdésben említett olyan 
alkalmazások üzemeltetőinek, amelyek 300 
kg vagy annál több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmaznak, 
szivárgásészlelő rendszereket kell 
beszerelniük. E szivárgásészlelő 
rendszereket legalább tizenkét havonta 
ellenőrizni kell megfelelő működésük 
biztosítása érdekében.

(3) Az (1) bekezdésben említett olyan 
alkalmazások üzemeltetőinek, amelyek 300 
kg vagy annál több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmaznak, 
szivárgásészlelő rendszereket kell 
beszerelniük. E szivárgásészlelő 
rendszereket legalább tizenkét havonta 
ellenőrizni kell megfelelő működésük 
biztosítása érdekében. A tűzvédelmi 
rendszerek esetében ezeket a 
rendelkezéseket kizárólag az e rendelet 
hatálybalépése után telepített új 
rendszerekre kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

A HFC-vel működő tűzvédelmi készülékek nyomásmérővel vannak felszerelve, amely jelez 
bármilyen szivárgást. Amennyiben meglévő rendszerekre visszaszerelnék a riasztót, az a 
rendszer letiltását jelentené, és tűzvédelem és biztosítás nélkül hagyná a működtetőt ezen 
időszak alatt. A meglévő tűzvédelmi rendszerek riasztóval való ismételt felszereléséhez 
szükséges idő és ennek költségei, valamint az ehhez kapcsolódó kockázatok ás az általa 
okozott zavarok ezért indokolatlanul nagy mértékűek. 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 38
3. cikk (3) bekezdés 

(3) Az (1) bekezdésben említett olyan 
alkalmazások üzemeltetőinek, amelyek 300 
kg vagy annál több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmaznak, 
szivárgásészlelő rendszereket kell 
beszerelniük. E szivárgásészlelő 

(3) Az (1) bekezdésben említett olyan 
alkalmazások üzemeltetőinek, amelyek 300 
kg vagy annál több fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmaznak, 
szivárgásészlelő rendszereket kell 
beszerelniük. E szivárgásészlelő 
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rendszereket legalább tizenkét havonta 
ellenőrizni kell megfelelő működésük 
biztosítása érdekében.

rendszereket legalább tizenkét havonta 
ellenőrizni kell megfelelő működésük 
biztosítása érdekében. A tűzvédelmi 
rendszerek esetében ezeket a 
rendelkezéseket kizárólag az e rendelet 
hatálybalépése után telepített új 
rendszerekre kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

A HFC-vel működő tűzvédelmi készülékek nyomásmérővel vannak felszerelve, amely jelez 
bármilyen szivárgást. Amennyiben meglévő rendszerekre visszaszerelnék a riasztót, az a 
rendszer letiltását jelentené, és tűzvédelem és biztosítás nélkül hagyná a működtetőt ezen 
időszak alatt. A meglévő tűzvédelmi rendszerek riasztóval való ismételt felszereléséhez 
szükséges idő és ennek költségei, valamint az ehhez kapcsolódó kockázatok ás az általa 
okozott zavarok ezért indokolatlanul nagy mértékűek.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 39
4. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok megkönnyítik az 
újrahasznosított fluortartalmú 
üvegházhatású gázok határokon átnyúló, 
megsemmisítés vagy visszanyerés céljából 
történő szállítását az EU-n belül azáltal, 
hogy lehetővé teszik a rendeltetési tagállam 
illetékes hatóságai számára azoknak a 
létesítményeknek az előzetes jóváhagyását, 
amelyek a fluortartalmú üvegházhatású 
gázok újrahasznosítását végzik. Az előzetes 
jóváhagyás időben korlátozott, és az érintett 
tagállam illetékes hatósága azt bármikor 
visszavonhatja.

Er. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázok gyártói környezetvédelmileg 
felelős módon kezeljék a hulladékok anyagait és hulladékokat, a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell az újrahasznosítás ösztönzését. A hulladékok EU-n belüli, határokon átnyúló szállítása 
előtt álló adminisztratív terhek megszüntetésével az újrahasznosítás vonzóbbá és 
gazdaságilag kivitelezhetővé tehető. A hulladékok anyagai és hulladékok így hatékonyan 
alakíthatók át értékes, ismételt felhasználásra alkalmas anyagokká, és nem szükségszerű, 
hogy hulladékként dobják ki. 
Azzal, hogy lehetővé teszik a rendeltetési tagállam illetékes hatóságai számára azoknak a 
létesítményeknek az előzetes jóváhagyását, amelyek a fluortartalmú gázok újrahasznosítását 
végzik, biztosítják, hogy a fluortartalmú gázokat környezetvédelmileg felelős módon kezeljék 
élettartamuk végén. Az előzetes jóváhagyás rendszerét a hulladékszállításról szóló rendelettel 
hozták létre (az 1993-as rendelet végrehajtása óta). Az egyes újrahasznosító üzemek számára 
előzetesen jóváhagyható lenne a fluortartalmú gázok visszanyerése, ezt a jóváhagyást időben 
korlátoznák, és azt az illetékes hatóságok bármikor visszavonhatnák. Amennyiben probléma 
merülne fel egy üzemeltető hulladékkezelésével kapcsolatban, akkor az előzetes jóváhagyás 
visszavonható és visszavonandó. 
A gázokat újrahasznosítani, újrahasználni és újra feldolgozni kívánó gyártók esetében a 
rendeltetési tagállam illetékes hatósága által kiállított előzetes jóváhagyás szükséges ahhoz, 
hogy biztosítsák a fluortartalmú gázok újrahasznosítási műveleteinek költséghatékonyságát. 

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 40
5. cikk (1) bekezdés 

(1) A Bizottság …-ig* a tagállamoktól kapott 
információk alapján és az érintett 
ágazatokkal konzultálva, a 11. cikkben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
megállapítja a 3. és 4. cikkben szabályozott 
tevékenységekben közreműködő érintett 
személyzetre, vállalatokra és azok 
személyzetére vonatkozó képzési 
programokra és képesítésre érvényes 
minimumkövetelményeket és kölcsönös 
elismerési feltételeket.

(1) A Bizottság …-ig* a tagállamoktól kapott 
információk alapján és az érintett 
ágazatokkal konzultálva, a 11. cikkben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
megállapítja a 3. és 4. cikkben szabályozott 
tevékenységekben közreműködő 
vállalatokra és minden érintett személyzetre 
vonatkozó képzési programokra és 
képesítésre érvényes 
minimumkövetelményeket és kölcsönös 
elismerési feltételeket.

Er. en
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Indokolás

Pontosítja a szöveget. A fluortartalmú gázok visszaszorításának átfogó felügyelete vagy 
ellenőrzése érdekében tanúsítani kell mind az érintett vállalatok, mind pedig az érintett 
személyzet tekintetében, hogy független szerződéses megbízottak-e, vagy a vállalatnál 
dolgoznak. Nem szabad lehetővé tenni vagy az egyik, vagy a másik tanúsítását.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 41
5. cikk (1) bekezdés 

(1) A Bizottság …-ig*, a tagállamoktól 
kapott információk alapján és az érintett 
ágazatokkal konzultálva, a 11. cikkben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
megállapítja a 3. és 4. cikkben szabályozott 
tevékenységekben közreműködő érintett 
személyzetre, vállalatokra és azok 
személyzetére vonatkozó képzési 
programokra és képesítésre érvényes 
minimumkövetelményeket és kölcsönös 
elismerési feltételeket.

(1) A Bizottság …-ig*, a tagállamoktól 
kapott információk alapján és az érintett 
ágazatokkal konzultálva, a 11. cikkben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
megállapítja a 3. és 4. cikkben szabályozott 
tevékenységekben közreműködő vállalatokra 
és azok érintett személyzetére is vonatkozó 
képzési programokra és képesítésre érvényes 
minimumkövetelményeket és kölcsönös 
elismerési feltételeket.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az első olvasattal. E megfogalmazás alapján a képzési és 
képesítési programok kötelezőek mind a vállalatok, mind pedig a rendeletben szabályozott 
berendezések telepítésében, karbantartásában, szervizelésében és ellenőrzésében részt vevő 
személyzetük számára. A rendelet csak így biztosíthatja:
1. a jobb eredményeket az emissziócsökkentés területén;
2. a teljes személyzet erősebb pozícióját az ágazatban.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 42
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő első 
naptári évtől kezdődően minden év március 
31-ig valamennyi fluortartalmú 
üvegházhatású gázzal foglalkozó gyártó, 
importőr és exportőr köteles jelentésben 
közölni a Bizottsággal az előző naptári évre 
vonatkozóan a következő adatokat, azoknak 
az érintett tagállam illetékes hatóságának 
történő megküldésével egyidejűleg:

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő első 
naptári évtől kezdődően minden év március
31-ig valamennyi fluortartalmú 
üvegházhatású gázzal foglalkozó gyártó, 
importőr, exportőr és a tulajdonos köteles 
jelentésben közölni a Bizottsággal az előző 
naptári évre vonatkozóan a következő 
adatokat, azoknak az érintett tagállam 
illetékes hatóságának történő megküldésével 
egyidejűleg:

Er. en

Indokolás

A módosítás a fluortartalmú gázokkal foglalkozó nagy létesítmények tulajdonosai számára is 
bevezeti a jelentéstételi kötelezettséget.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 43
6. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) A megfelelő illetékes hatóság a 3. cikk 
(2) bekezdésének b) és c) pontjában említett 
helyhez kötött alkalmazások mindegyik 
tulajdonosa számára egy bejegyzési számot 
ad ki minden egyes telepített rendszerre.

Er. en

Indokolás

A közös álláspontban nincs egyértelmű kapcsolat a gázok visszaszorítása és a jelentéstételre 
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vonatkozó rendelkezések között. Az olyan nagy létesítményekre vonatkozó bejegyzési eljárás, 
amelyek legalább 30 kg-nyi vagy annál több gázt tartalmaznak, lehetővé tenné az illetékes 
hatóságok számára annak megállapítását, hogy ténylegesen hol telepítették azokat a 
rendszereket, ki működteti azokat, és hogy végül mi történik az ezekben a rendszerekben lévő 
fluortartalmú üvegházhatású gázokkal.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 44
6. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni 
az olyan termékeket és berendezéseket 
gyártó vállalkozásokra, amelyek működése 
az SF6-gázoktól függ.

Er. en

Indokolás

Azok a vállalkozások, amelyek kapcsolóberendezésekbe vagy újratölthető tartályokba exportálnak 
vagy importálnak SF6-gázokat kizárólag azzal a céllal, hogy működtetés céljából a helyszínen 
feltöltsék a kapcsolóberendezéseket, mentesülnek a 6. cikk (1) bekezdésének kötelezettségei alól.
Ez a pontosítás összhangba hozza a rendeletet a meglévő nemzeti rendelkezésekkel, például a 
mostanában felülvizsgált, a környezetvédelmi statisztikákról szóló német törvénnyel.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 45
7. cikk (1) bekezdés 

(1) A 67/548/EGK tanácsi irányelv és az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv veszélyes anyagok és készítmények 
címkézésére vonatkozó rendelkezéseinek 
sérelme nélkül a (2) bekezdésben felsorolt, 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok kémiai 

(1) A 67/548/EGK tanácsi irányelv és az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv veszélyes anyagok és készítmények 
címkézésére vonatkozó rendelkezéseinek 
sérelme nélkül a (2) bekezdésben felsorolt, 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok kémiai 
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elnevezését az elfogadott ipari 
nomenklatúrát alkalmazó címkével tűntetik 
fel. A címkének egyértelmű utalást kell 
tartalmaznia arra, hogy a termék vagy 
berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaz, és ezeket az adatokat 
egyértelműen és eltávolíthatatlanul fel kell 
tüntetni a terméken vagy berendezésen, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok töltésére 
vagy visszanyerésére létesített 
szervizállomások mellett, vagy a termék 
illetve berendezés azon részén, amely a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazza. A hermetikusan zárt 
rendszereket ennek megfelelően kell 
címkézni.

elnevezését az elfogadott ipari 
nomenklatúrát alkalmazó címkével tűntetik 
fel. A címkének egyértelmű utalást kell 
tartalmaznia arra, hogy a termék vagy 
berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaz, és meg kell adnia a gázok 
globális felmelegedési potenciálját; ezeket 
az adatokat egyértelműen és 
eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a 
terméken vagy berendezésen. Ezt a címkét 
az alkalmazás vagy berendezés elejének 
vagy tetejének külső oldalán kell jól 
láthatóan elhelyezni úgy, hogy ne legyen 
elmosódva. Amennyiben a címke nem a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok töltésére 
vagy visszanyerésére létesített 
szervizállomások mellett, vagy a termék 
illetve berendezés azon részén van, amely a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazza, akkor egy második címkét is el 
kell helyezni e pontok vagy az említett rész 
mellett. A hermetikusan zárt rendszereket 
ennek megfelelően kell címkézni.

Er. en

Indokolás

Számos alkalmazásnál a fluortartalmú gázokat tartalmazó szervizelési pontok és részek nem 
láthatók a fogyasztók számára. Ez a módosítás biztosítja, hogy a fogyasztók tudatában 
lehessenek annak, hogy a termék üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, és 
tájékozódhassanak a gáz globális felmelegedési potenciáljáról. 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 46
7. cikk (1) bekezdés 

(1) A 67/548/EGK tanácsi irányelv és az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv veszélyes anyagok és készítmények 

(1) A 67/548/EGK tanácsi irányelv és az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv veszélyes anyagok és készítmények 
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címkézésére vonatkozó rendelkezéseinek 
sérelme nélkül a (2) bekezdésben felsorolt, 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok kémiai 
elnevezését az elfogadott ipari 
nomenklatúrát alkalmazó címkével tűntetik 
fel. A címkének egyértelmű utalást kell 
tartalmaznia arra, hogy a termék vagy 
berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaz, és ezeket az adatokat 
egyértelműen és eltávolíthatatlanul fel kell 
tüntetni a terméken vagy berendezésen, a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok töltésére 
vagy visszanyerésére létesített 
szervizállomások mellett, vagy a termék 
illetve berendezés azon részén, amely a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazza. A hermetikusan zárt 
rendszereket ennek megfelelően kell 
címkézni.

címkézésére vonatkozó rendelkezéseinek 
sérelme nélkül a (2) bekezdésben felsorolt, 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok kémiai 
elnevezését az elfogadott ipari 
nomenklatúrát alkalmazó címkével tűntetik 
fel. A címkének egyértelmű utalást kell 
tartalmaznia arra, hogy a termék vagy 
berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmaz, és meg kell adnia a gázok 
globális felmelegedési potenciálját; ezeket 
az adatokat egyértelműen és 
eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a 
terméken vagy berendezésen. Fogyasztási 
cikkek és berendezések esetében ezt a 
címkét az alkalmazás vagy berendezés 
elejének vagy tetejének külső oldalán kell 
jól láthatóan elhelyezni úgy, hogy ne legyen 
elmosódva. Amennyiben a címke nem a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok töltésére 
vagy visszanyerésére létesített 
szervizállomások mellett, vagy a termék 
illetve berendezés azon részén van, amely a 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazza, akkor egy második címkét is el 
kell helyezni e pontok vagy az említett rész 
mellett. A hermetikusan zárt rendszereket 
ennek megfelelően kell címkézni.

Er. en

Indokolás

Számos alkalmazásnál a fluortartalmú gázokat tartalmazó szervizelési pontok és részek nem 
láthatók a fogyasztók számára. Ez a módosítás biztosítja, hogy a fogyasztók tudatában 
lehessenek annak, hogy a termék üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, és 
tájékozódhassanak a gáz globális felmelegedési potenciáljáról. 
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 47
8. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A fluortartalmú üvegházhatású gázok 
csak akkor használhatók, ha nem létezik 
más biztonságos, műszakilag kivitelezhető 
és környezetvédelmi szempontból 
elfogadható alternatíva.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy a) gyors innovációra és a fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
helyettesítő környezetbarát alternatívákra való gyors átállásra van szükség; és b) már 
jelenleg is jelentős mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gáz halmozódott fel (pl. 
habokban, hűtő-, légkondicionáló vagy tűzvédelmi rendszerekben), ami hátrányosan érintheti 
az éghajlatot, hiszen minden beépített kilogramm gáz végül kibocsátódhat a légkörbe.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 48
8. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A HFC-k csak akkor használhatók, ha 
nem létezik más biztonságos, műszakilag 
kivitelezhető és környezetvédelmi 
szempontból elfogadható alternatíva.

Er. en

Indokolás

A módosítás összhangban van az első olvasattal.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 49
10. cikk (1) bekezdés 

(1) A gépjárművek és pótkocsijaik 
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. 
február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben 
említett gépjárművekbe szerelt 
rendszerektől eltérő légkondicionáló 
rendszerekben és a közlekedési eszközökben 
található hűtőrendszerekben lévő
fluortartalmú üvegházhatású gázok 
lehetséges visszaszorítása vagy 
helyettesítése terén elért haladás alapján a 
Bizottság e rendeletet felülvizsgálja, és erről 
legkésőbb 2007. december 31-ig jelentést 
tesz közzé. A Bizottság adott esetben 
jogalkotási javaslatokat terjeszt elő a 3. cikk 
rendelkezéseinek a – a 70/156/EGK 
irányelvben említett gépjárművekbe szerelt 
rendszerektől eltérő – légkondicionáló 
rendszerekre és a közlekedési eszközökben 
található hűtőrendszerekre való 
alkalmazása céljából is.

(1) A gépjárművek és pótkocsijaik 
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. 
február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben 
említett gépjárművekbe szerelt 
légkondicionáló rendszerek kivételével 
valamennyi, e rendeletben szabályozott 
alkalmazásban a környezetbarát 
alternatívák használatával a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok valós visszaszorítása 
vagy helyettesítése terén elért haladás 
alapján a Bizottság e rendeletet 
felülvizsgálja, és erről legkésőbb 2007. 
december 31-ig jelentést tesz közzé.

Er. en

Indokolás

A felülvizsgálati eljárásnak és a bizottsági jelentésnek valamennyi alkalmazásra ki kell térnie, 
nem csak egyes különleges alkalmazásokra.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 50
10. cikk (2) bekezdés e) pont 

e) kiértékeli az üzemeltetők által a 3. 
cikknek megfelelően végrehajtott 

e) kiértékeli az üzemeltetők által a 3. 
cikknek megfelelően végrehajtott 
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visszaszorítási intézkedések hatékonyságát, 
és felméri, hogy lehet-e a létesítményekre 
maximális szivárgási mértéket 
megállapítani; 

visszaszorítási intézkedések hatékonyságát, 
és felméri, hogy lehet-e a létesítményekre 
maximális szivárgási mértéket 
megállapítani, figyelembe véve a 
tagállamban az üzemeltető 
nyilvántartásaiból gyűjtött reprezentatív 
adatokat;

Er. en

Indokolás

Biztosítja, hogy a 6. cikk szerint felvett adatokat a Bizottság figyelembe veszi értékelésében.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 51
10. cikk (2) bekezdés j) pont 

j) felméri, hogy műszakilag megvalósítható 
és gazdaságos-e további, fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
termékeknek és berendezéseknek a II. 
mellékletbe történő felvétele, és adott 
esetben javaslatot tesz a II. melléklet 
módosítására ilyen további termékek és 
berendezések felvétele céljából;

j) felméri, hogy műszakilag megvalósítható, 
energiahatékony és gazdaságos-e további, 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékeknek és berendezéseknek 
a II. mellékletbe történő felvétele, és adott 
esetben javaslatot tesz a II. melléklet 
módosítására ilyen további termékek és 
berendezések felvétele céljából;

Er. en

Indokolás

A hűtőközeg és a berendezés tervezésének megválasztása fontos hatást gyakorolhat az 
energiahatékonyságra és energiafogyasztásra, és befolyásolja a berendezés általános 
költségeit. Ezért a hűtőközeg megválasztása befolyásolja a helyhez kötött hűtés és 
légkondicionálás energiafogyasztásával kapcsolatos intézkedések költséghatékonyságát. 
Fontos biztosítani, hogy a további intézkedések mérlegelésekor ezeket a tényezőket figyelembe 
vegyék.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 52
10. cikk (3) bekezdés 

(3) A Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek felülvizsgálatára.

(3) A Bizottság legkésőbb 2007. december 
31-ig, szükség esetén pedig azt követően 
minden második évben megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek felülvizsgálatára, beleértve 
a mellékleteit is.

Er. en

Indokolás

A jogi felülvizsgálatnak összhangban kell lennie a bizottsági felülvizsgálatról szóló 
jelentéssel, amelyet 2007. december 31-én tesznek közzé. Adott esetben a jövőbeli 
felülvizsgálatokat rendszeresen kell majd elvégezni.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 53
10a. cikk (új)

10a. cikk 
Alternatív megoldások előmozdítása

(1) A Szerződés és különösen annak 87. 
cikke sérelme nélkül a tagállamok 
törekszenek arra, hogy pénzügyi vagy egyéb 
ösztönzőkkel támogassák az olyan 
fluortartalmú üvegházhatású termékek 
vagy berendezések forgalomba hozatalát, 
amelyeknek globális felmelegedési 
potenciál értéke kevesebb, mint 50.
(2) Az (1) bekezdést a következő termék-
vagy berendezéstípusokra kell alkalmazni:
a) hűtőtermékek vagy -berendezések;
b) légkondicionáló termékek vagy 
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berendezések (kivéve a gépjárművekbe 
szerelteket);
c) habok.

Er. en

Indokolás

Számos alkalmazásnál a fluortartalmú gázokat tartalmazó szervizelési pontok és részek nem 
láthatók a fogyasztók számára. Ez a módosítás biztosítja, hogy a fogyasztók tudatában 
lehessenek annak, hogy a termék üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, és 
tájékozódhassanak a gáz globális felmelegedési potenciáljáról. 

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Módosítás: 54
II. melléklet 3a. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Tűzvédelmi rendszerek és 
tűzoltó készülékek*

Két évvel a hatálybalépés 
időpontját követően

* Kivéve a katonai berendezésekben való felhasználást és (a 11. cikkben említett bizottság 
által meghatározandó) kritikus felhasználásokat.

Er. en

Indokolás

Ha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását jelentősen csökkenteni kívánnák, a
kereskedelmi forgalomban elérhetők a helyettesítők. A legtöbb alternatív megoldás még az 
energiafogyasztást is csökkenti.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 55
II. melléklet 3a. sor (új)
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Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Helyhez kötött tűzvédelmi 
rendszerek és tűzoltó 

készülékek (kivéve egyes 
kritikus alkalmazásokat)

Hatálybalépés időpontja

Er. en

Indokolás

A legtöbb tűzoltó alkalmazás tekintetében könnyen beszerezhetők az alternatív megoldások. A 
rendelet 10. cikkében előírt bizottság mentességet határozhat meg bizonyos kritikus 
felhasználásokra, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK rendelet esetéhez 
hasonlóan.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Módosítás: 56
II. melléklet 8a. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Rugalmas poliuretán hab 
gyártása 

Két évvel a hatálybalépés 
időpontját követően

Er. en

Indokolás

Ha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását jelentősen csökkenteni kívánnák, a
kereskedelmi forgalomban elérhetők a helyettesítők. A legtöbb alternatív megoldás még az 
energiafogyasztást is csökkenti.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 57
II. melléklet 8a. sor (új)
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Fluortartalmú 
üvegházhatású gázok

Egykomponensű haboktól 
eltérő habok, kivéve ha 

biztonsági 
követelményeknek kell 

megfelelniük

2009. január 1.

Er. en

Indokolás

Számos gyártó már helyettesítő fúvató anyagot használ a habokban a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok helyett. Egy ilyen jellegű módosítás ösztönzi az európai technológiai 
innovációt az ágazatban, és jelentős ösztönző hatást gyakorol a globális piacon.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 58
II. melléklet 8a. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének és perfluor-

karbonok

Egykomponensű haboktól 
eltérő habok, kivéve ha 

biztonsági 
követelményeknek kell 

megfelelniük

2009. január 1.

Er. en

Indokolás

A javaslat előterjesztője amellett szólal fel, hogy a jogalapot módosítsák a 95. cikkre, hogy az 
ipari tervezés biztonságos legyen az egész európai piac tekintetében. Az éghajlatváltozás egy 
globális probléma, ezért nem nemzeti intézkedéseket, hanem legalább európai szintű 
intézkedéseket kell tenni. A jogalap módosítása azonban azt is jelenti, hogy a tagállamok csak 
nagy nehézségek árán képesek túllépni az irányelvben rögzített követelményeken. Ezért a 
követelményeknek szigorúbbaknak kell lenniük, mint a közös álláspontban előírtaknak. A 
fluortartalmú gázok kivonása a hűtőszekrénygyártásból indokoltnak tűnik, mivel évente már 
15 millió, szénhidrogéneken alapuló hűtőszekrényt adnak el. 
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 59
II. melléklet 8a. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Könnyű habok gyártása 2006. január 1.

Er. en

Indokolás

A helyettesítő anyagok, például szénhidrogének, könnyen beszerezhetők a könnyű habok 
gyártásához.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Módosítás: 60
II. melléklet 9a. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Aeroszolok*** Két évvel a hatálybalépés 
időpontját követően

**** Kivéve az orvosi felhasználást és a zárt terekben való felhasználást, ahol a 
tűzvédelmi szabványok miatt nem szabad tűzveszélyes hajtógázokat használni, vagy ahol 
használatuk elektromos vagy elektronikus alkatrészek karbantartása céljából van előírva.

Er. en

Indokolás

Ha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását jelentősen csökkenteni kívánnák, a
kereskedelmi forgalomban elérhetők a helyettesítők. A legtöbb alternatív megoldás még az 
energiafogyasztást is csökkenti.
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 61
II. melléklet 9a. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Aeroszolok (kivéve az 
adagolószelepes 

inhalátorokban való 
felhasználást és az 

elektronikus alkatrészek 
tisztítását, továbbá ha 

biztonsági szabályozások 
megtiltják az alternatív 
anyagok használatát)

2006. január 1.

Er. en

Indokolás

A legtöbb aeroszol tekintetében rendelkezésre állnak alternatív helyettesítő anyagok, kivéve 
az adagolószelepes inhalátorokat és egyes elektronikus alkatrészek tisztítását. Ezért ezek a 
felhasználások mentességet kapnak.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 62
II. melléklet 9b. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Hűtőrendszerek kevesebb, 
mint 150 g hűtőközeggel 

feltöltve

Négy évvel a hatálybalépés 
időpontját követően

Er. en



AM\580037HU.doc 31/38 PE 362.664v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Támogatható az az elv, hogy a kis méretű és háztartási hűtőkben meg kell szüntetni a 
részlegesen fluorozott szénhidrogének használatát, azonban a fejlődő országok gyártóinak, 
akik termékeiket az EU-ba exportálják, több időt kell adni az átállásra. 

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 63
II. melléklet 9b. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Háztartási hűtők, kivéve ha 
biztonsági szabványoknak 

kell megfelelniük

Egy évvel a hatálybalépés 
időpontját követően

Er. en

Indokolás

A javaslat előterjesztője amellett szólal fel, hogy a jogalapot módosítsák a 95. cikkre, hogy az 
ipari tervezés biztonságos legyen az egész európai piac tekintetében. Az éghajlatváltozás egy 
globális probléma, ezért nem nemzeti intézkedéseket, hanem legalább európai szintű 
intézkedéseket kell tenni. A jogalap módosítása azonban azt is jelenti, hogy a tagállamok csak 
nagy nehézségek árán képesek túllépni az irányelvben rögzített követelményeken. Ezért a 
követelményeknek szigorúbbaknak kell lenniük, mint a közös álláspontban előírtaknak. A 
fluortartalmú gázok kivonása a hűtőszekrénygyártásból indokoltnak tűnik, mivel évente már 
15 millió, szénhidrogéneken alapuló hűtőszekrényt adnak el.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 64
II. melléklet 9b. sor (új)

Fluortartalmú 
üvegházhatású gázok

Egyedi dugaszolható hűtési 
alkalmazások kevesebb, 
mint 300 g hűtőközeggel 

2008. január 1.
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feltöltve

Er. en

Indokolás

Mivel a különböző gyártók jelenleg számos olyan modellt hoznak forgalomba, amelyek 
alternatív technológiákat alkalmaznak, indokolt, hogy már korán korlátozzák a HFC-k 
használatát a háztartási hűtőberendezésekben. A 300 g-nál kevesebb HFC-vel feltöltött 
berendezéseknél (ami 120–150 g szénhidrogén-feltöltésnek felel meg) vannak szénhidrogén 
helyettesítők, azonban ezek nem elég elterjedtek, így valamivel több időre van szükség ahhoz, 
hogy a teljes alkatrészskálát bevezessék a piacra. Ezért a módosítás azt javasolja, hogy e kis 
berendezéseknél a fluortartalmú gázok forgalomból való kivonásának időpontja 2008 legyen, 
ne pedig egy korábbi időpont.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Módosítás: 65
II. melléklet 9c. sor (új)

Fluortartalmú 
üvegházhatású gázok

Helyhez kötött hűtő-, 
légkondicionáló és 

hőszivattyú berendezések 
és párátlanító 

berendezések, 10 kg vagy 
több feltöltéssel **

Egy évvel a hatálybalépés 
időpontját követően

** Kivéve azokat a felhasználásokat, ahol a biztonsági szabályozások tiltják az alternatív 
anyagok használatát, illetve ha ez nem jelent aránytalan költségeket az ipar számára.

Er. en

Indokolás

Ha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását jelentősen csökkenteni kívánnák, a
kereskedelmi forgalomban elérhetők a helyettesítők. A legtöbb alternatív megoldás még az 
energiafogyasztást is csökkenti.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 66
II. melléklet 9c. sor (új)

Fluortartalmú 
üvegházhatású gázok

Kereskedelmi és ipari 
hűtők, kivéve ha biztonsági 

szabványoknak kell 
megfelelniük

2010. január 1.

Er. en

Indokolás

Számos gyártó már helyettesítő hűtőközeget használ a kereskedelmi hűtőkben a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok helyett. Egy ilyen jellegű módosítás ösztönzi az európai technológiai 
innovációt az ágazatban, és jelentős ösztönző hatást gyakorol a globális piacon.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 67
II. melléklet 9c. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Kereskedelmi és ipari 
hűtők, kivéve ha biztonsági 

szabványoknak kell 
megfelelniük

2010. január 1.

Er. en

Indokolás

A javaslat előterjesztője amellett szólal fel, hogy a jogalapot módosítsák a 95. cikkre, hogy az 
ipari tervezés biztonságos legyen az egész európai piac tekintetében. Az éghajlatváltozás egy 
globális probléma, ezért nem nemzeti intézkedéseket, hanem legalább európai szintű 
intézkedéseket kell tenni. A jogalap módosítása azonban azt is jelenti, hogy a tagállamok csak 
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nagy nehézségek árán képesek túllépni az irányelvben rögzített követelményeken. Ezért a 
követelményeknek szigorúbbaknak kell lenniük, mint a közös álláspontban előírtaknak. A 
fluortartalmú gázok kivonása a hűtőszekrénygyártásból indokoltnak tűnik, mivel évente már 
15 millió, szénhidrogéneken alapuló hűtőszekrényt adnak el. 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 68
II. melléklet 9c. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Kereskedelmi és ipari 
hűtők, kivéve ha biztonsági 

szabványoknak kell 
megfelelniük

2010. január 1.

Er. en

Indokolás

Számos gyártó már helyettesítő hűtőközeget használ a kereskedelmi hűtőkben a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok helyett. Egy ilyen jellegű módosítás ösztönzi az európai technológiai 
innovációt az ágazatban, és jelentős ösztönző hatást gyakorol a globális piacon. 

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 69
II. melléklet 9d. sor (új)

Fluortartalmú 
üvegházhatású gázok

Helyhez kötött 
légkondicionáló 

berendezések, kivéve ha 
biztonsági szabványoknak 

kell megfelelniük

2010. január 1.

Er. en
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Indokolás

A javaslat előterjesztője amellett szólal fel, hogy a jogalapot módosítsák a 95. cikkre, hogy az 
ipari tervezés biztonságos legyen az egész európai piac tekintetében. Az éghajlatváltozás egy 
globális probléma, ezért nem nemzeti intézkedéseket, hanem legalább európai szintű 
intézkedéseket kell tenni. A jogalap módosítása azonban azt is jelenti, hogy a tagállamok csak 
nagy nehézségek árán képesek túllépni az irányelvben rögzített követelményeken. Ezért a 
követelményeknek szigorúbbaknak kell lenniük, mint a közös álláspontban előírtaknak.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 70
II. melléklet 9d. sor (új)

Fluortartalmú 
üvegházhatású gázok

Helyhez kötött 
légkondicionáló 

berendezések, kivéve ha 
biztonsági szabványoknak 

kell megfelelniük

2009. január 1.

Er. en

Indokolás

Számos gyártó már helyettesítő hűtőközeget használ a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
helyett. Egy ilyen jellegű módosítás ösztönzi az európai technológiai innovációt az ágazatban, 
és jelentős ösztönző hatást gyakorol a globális piacon.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Módosítás: 71
II. melléklet 9e. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Távfűtési csövek Két évvel a hatálybalépés 
időpontját követően
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Er. en

Indokolás

Ha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását jelentősen csökkenteni kívánnák, a
kereskedelmi forgalomban elérhetők a helyettesítők. A legtöbb alternatív megoldás még az 
energiafogyasztást is csökkenti.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 72
II. melléklet 9e. sor (új)

Részlegesen fluorozott 
szénhidrogének

Távfűtési csövek Hatálybalépés időpontja

Er. en

Indokolás

Az alternatív anyagok, például a szénhidrogének könnyen beszerezhetők a távfűtési csövek 
gyártásához.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Módosítás: 73
II. melléklet 9f. sor (új)

Kén-hexafluorid Jelölőgáz*** Két évvel a hatálybalépés 
időpontját követően

*** Kivéve a laboratóriumi felhasználást.

Er. en
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Indokolás

Ha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását jelentősen csökkenteni kívánnák, a
kereskedelmi forgalomban elérhetők a helyettesítők. A legtöbb alternatív megoldás még az 
energiafogyasztást is csökkenti.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 74
II. melléklet 9f. sor (új)

Kén-hexafluorid Jelölőgáz, kivéve a 
laboratóriumi
felhasználást

2006. január 1.

Er. en

Indokolás

Az alternatív anyagok, például szénhidrogének rendelkezésre állnak az SF6 mint jelölőgáz 
legtöbb felhasználása helyett, kivéve egyes laboratóriumi felhasználásokat. Ezért e 
felhasználásokra mentességet kell adni. 

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 75
II. melléklet 9g. sor (új)

Kén-hexafluorid Valamennyi alkalmazás, 
kivéve a 

kapcsolóberendezéseket

2008. január 1.

Er. en
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Indokolás

A javaslat előterjesztője amellett szólal fel, hogy a jogalapot módosítsák a 95. cikkre, hogy az 
ipari tervezés biztonságos legyen az egész európai piac tekintetében. Az éghajlatváltozás egy 
globális probléma, ezért nem nemzeti intézkedéseket, hanem legalább európai szintű 
intézkedéseket kell tenni. A jogalap módosítása azonban azt is jelenti, hogy a tagállamok csak 
nagy nehézségek árán képesek túllépni az irányelvben rögzített követelményeken. Ezért a 
követelményeknek szigorúbbaknak kell lenniük, mint a közös álláspontban előírtaknak. A 
kapcsolóberendezésekre jelenleg még nincs ésszerű alternatíva. 

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 76
II. melléklet 9g. sor (új)

Kén-hexafluorid Valamennyi, a fentiekben 
meghatározottaktól eltérő 

alkalmazás, kivéve a 
kapcsolóberendezésekben

2007. január 1.

Er. en

Indokolás

Egyes kapcsolóberendezések kivételével valamennyi alkalmazás tekintetében léteznek 
alternatív anyagok az SF6 helyettesítésére. 


