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Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 18
Umocowanie 1

- uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1oraz art. 95 w związku z 
art. 7, 8 i 9 niniejszego rozporządzenia,

- uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy podkreśleniu podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję i przyjętej 
przez Parlament.
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Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Poprawka 19
Umocowanie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 oraz art. 95 w związku z 
art. 7, 8 i 9 niniejszego rozporządzenia,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej rozporządzenie powinno opierać się na jednej 
podstawie prawnej. Powinno zatem opierać się na art. 95, ponieważ przyjęcie rozporządzenia 
skoncentrowanego na produktach w oparciu o art. 175 mogłoby okazać się szkodliwe dla 
rynku wewnętrznego. Rozporządzenie oparte na art. 95 powinno rzecz jasna przewidywać jak 
najwyższe standardy ekologiczne i poziom ochrony środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy) 

(3a) Fluorowane gazy cieplarniane 
podlegające kontroli na podstawie 
Protokołu z Kioto oraz niniejszego 
rozporządzenia stanowią silne gazy 
cieplarniane, wśród których są gazy 23900 
razy bardziej szkodliwe niż dwutlenek węgla 
lub których okres rozkładu w atmosferze 
sięga 50 000 lat. 

Or. en

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 5

(5) Podstawowym celem niniejszego 
rozporządzenia jest redukcja emisji 

(5) Podstawowym celem niniejszego 
rozporządzenia jest zapobieganie i redukcja 
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fluorowanych gazów cieplarnianych 
objętych Protokołem z Kioto, a tym samym 
ochrona środowiska W związku z tym 
podstawę prawną powinien stanowić art. 
175 ust. 1 Traktatu.

emisji fluorowanych gazów cieplarnianych 
objętych Protokołem z Kioto, a tym samym 
ochrona środowiska W związku z tym 
podstawę prawną powinien stanowić art. 
175 ust. 1 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zdecydowanej większości zastosowań dostępne są już technicznie wykonalne, 
opłacalne i mniej szkodliwe dla środowiska rozwiązania alternatywne wobec 
wodorofluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i heksafluorku siarki 
(SF6). Problem zmian klimatycznych powinien zostać rozwiązany dzięki innowacjom, dlatego 
należy zachęcać do szybkiego przechodzenia na rozwiązania i technologie alternatywne, 
nieszkodliwe dla środowiska.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 6

(6) Niemniej jednak, właściwym jest 
podjęcie środków na poziomie Wspólnoty 
na podstawie art. 95 Traktatu w celu 
zharmonizowania wymogów dotyczących 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz wprowadzania do obrotu 
i etykietowania produktów i urządzeń 
zawierających fluorowane gazy cieplarniane. 
Restrykcje dotyczące obrotu i stosowania w 
odniesieniu do niektórych zastosowań, w 
których wykorzystywane są fluorowane 
gazy cieplarniane uważa się za odpowiednie 
w przypadku istnienia możliwych do 
zastosowania alternatywnych rozwiązań, a 
podniesienie poziomu ograniczania i 
odzysku nie jest wykonalne. Powinno się 
również wziąć pod uwagę dobrowolne 
inicjatywy podejmowane przez niektóre 
sektory przemysłu, jak również fakt, że 
opracowywanie rozwiązań alternatywnych 
jest nadal w toku.

(6) Właściwe jest podjęcie środków na 
poziomie Wspólnoty w celu 
zharmonizowania minimalnych wymogów 
dotyczących stosowania fluorowanych 
gazów cieplarnianych oraz wprowadzania do 
obrotu i etykietowania produktów i urządzeń 
zawierających fluorowane gazy cieplarniane. 
Restrykcje dotyczące obrotu i stosowania w 
odniesieniu do niektórych zastosowań, w 
których wykorzystywane są fluorowane 
gazy cieplarniane uważa się za odpowiednie 
w przypadku istnienia alternatywnych 
rozwiązań nieszkodzących środowisku 
naturalnemu. Należy popierać 
opracowywanie nowych rozwiązań 
alternatywnych oraz przechodzenie na 
dostępne rozwiązania alternatywne.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawnej oraz mając na uwadze, że cele i przedmiot 
rozporządzenia dotyczą wyraźnie ochrony środowiska naturalnego, całe rozporządzenie 
powinno opierać się na art. 175. W przypadku zdecydowanej większości zastosowań dostępne 
są już technicznie wykonalne, opłacalne i mniej szkodliwe dla środowiska rozwiązania 
alternatywne wobec wodorofluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i 
heksafluorku siarki (SF6).
Jednakże na rynku panuje w tym zakresie duża bierność, która jest czynnikiem 
powstrzymującym szybsze wprowadzanie rozwiązań alternatywnych. Należy aktywnie 
wspierać innowacje i przechodzenie na rozwiązania alternatywne o mniej szkodliwym 
oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy) 

(6a) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
stanowić przeszkody dla utrzymywania lub 
wprowadzania przez Państwa Członkowskie 
bardziej rygorystycznych środków 
ochronnych. Ze względu na zróżnicowane 
praktyki stosowane przez Państwa 
Członkowskie w dziedzinie zakazywania 
niektórych gazów cieplarnianych niezbędne 
jest umożliwienia im utrzymywania i 
wprowadzania bardziej rygorystycznych 
środków. Jest to niezbędne dla realizacji 
przepisów Traktatu przewidujących 
konieczność zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony w dziedzinie środowiska 
naturalnego, co przewiduje art. 95 ust. 3 i 
art. 174 ust. 2. Jest to konieczne także dla 
zapewnienia Państwom Członkowskim 
możliwości wdrożenia ich planów redukcji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
zgodnie z Protokołem z Kioto.

Or. en

Uzasadnienie

Gdyby rozporządzenie było realizowane bez tej „ekologicznej gwarancji”, w niektórych 
Państwach Członkowskich poziom ochrony uległby obniżeniu w porównaniu ze stanem 
dzisiejszym i miałyby one trudności przy realizacji planów ograniczenia fluorowanych gazów, 
zgodnie z wymogami Protokołu z Kioto.
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Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy) 

(6a) Ponieważ w przypadku zdecydowanej 
większości zastosowań dostępne są już 
rozwiązania alternatywne wobec 
wodorofluorowęglowodorów (HFC), 
perfluorowęglowodorów (PFC) i 
heksafluorku siarki (SF6) należy 
ograniczyć ich stosowanie oraz 
wprowadzanie do obrotu produktów i 
urządzeń wykorzystujących te gazy do tych 
zastosowań, w których brakuje 
bezpiecznych i mniej szkodliwych
rozwiązań alternatywnych.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zdecydowanej większości zastosowań dostępne są już technicznie wykonalne, 
opłacalne i mniej szkodliwe dla środowiska rozwiązania alternatywne wobec 
wodorofluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i heksafluorku siarki 
(SF6). Jednakże na rynku panuje w tym zakresie duża bierność, która jest czynnikiem 
powstrzymującym szybsze wprowadzanie rozwiązań alternatywnych. Można to częściowo 
przypisać wpływom silnego sektora fluorowęglowego, dla którego z oczywistych przyczyn 
korzystne jest dalsze wykorzystywanie chlorofluorowęglowodorów, 
wodorochlorofluorowęglowodorów, a obecnie także wodorofluorowęglowodorów. Podczas 
gdy poziom emisji pozostałych gazów objętych zakresem Protokołu z Kioto, np. dwutlenku 
węgla, metanu i dwutlenku azotu w Europie utrzymuje się na stałym poziomie lub tylko 
nieznacznie wzrasta, poziom emisji wodorochlorofluorowęglowodorów wzrasta szczególnie 
szybko.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy) 

(6a) Zgodnie z art. 95 ust. 3 Traktatu 
Komisja w swoich wnioskach zobowiązana 
jest przyjąć jako podstawę wysoki poziom 
ochrony środowiska naturalnego, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
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zmiany oparte na faktach naukowych

Or. en

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 26
Artykuł 1 ustęp 1

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
redukcja emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych objętych Protokołem z Kioto. 
Rozporządzenie stosuje się do fluorowanych 
gazów cieplarnianych wyszczególnionych w 
załączniku A do tego Protokołu. Załącznik I 
do niniejszego rozporządzenia zawiera 
wykaz fluorowanych gazów cieplarnianych 
obecnie objętych niniejszym 
rozporządzeniem, wraz z ich 
współczynnikami ocieplenia globalnego. W 
świetle weryfikacji przewidzianych w art. 
5ust. 3 Protokołu z Kioto i przyjętych przez 
Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie, 
załącznik I może zostać poddany 
przeglądowi oraz, w stosownych 
przypadkach, może następnie zostać 
uaktualniony.

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapobieganie i redukcja emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
objętych Protokołem z Kioto. 
Rozporządzenie stosuje się do fluorowanych 
gazów cieplarnianych wyszczególnionych w 
załączniku A do tego Protokołu. Załącznik I 
do niniejszego rozporządzenia zawiera 
wykaz fluorowanych gazów cieplarnianych 
obecnie objętych niniejszym 
rozporządzeniem, wraz z ich 
współczynnikami ocieplenia globalnego. W 
świetle weryfikacji przewidzianych w art. 
5ust. 3 Protokołu z Kioto i przyjętych przez 
Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie, 
załącznik I może zostać poddany 
przeglądowi oraz, w stosownych 
przypadkach, może następnie zostać 
uaktualniony.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zdecydowanej większości zastosowań dostępne są już technicznie wykonalne, 
opłacalne i mniej szkodliwe dla środowiska rozwiązania alternatywne wobec 
wodorofluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i heksafluorku siarki 
(SF6). Powyższa poprawka służy wyjaśnieniu, że celem niniejszego rozporządzenia jest nie 
tylko zapobieganie emisji tych fluorowanych gazów cieplarnianych, lecz także zastępowanie 
ich rozwiązaniami alternatywnymi mniej szkodliwymi dla środowiska naturalnego. Szybkie 
przejście na te rozwiązania przyczyniłoby się nie tylko do rozwiązania problemu zmian 
klimatycznych, lecz także wspierania innowacji technologicznych.
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Poprawka 27
Artykuł 1 ustęp 1a (nowy)

Niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
przeszkody dla utrzymywania lub 
wprowadzania przez Państwa Członkowskie 
bardziej rygorystycznych środków 
ochronnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zróżnicowane praktyki stosowane przez Państwa Członkowskie w dziedzinie 
zakazywania niektórych gazów cieplarnianych niezbędne jest umożliwienia im utrzymywania i 
wprowadzania bardziej rygorystycznych środków. Jest to niezbędne dla realizacji przepisów 
Traktatu przewidujących konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony w dziedzinie 
środowiska naturalnego, co przewiduje art. 95 ust. 3 i art. 174 ust. 2.
Jest to konieczne także dla zapewnienia Państwom Członkowskim możliwości wdrożenia ich 
planów redukcji fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z Protokołem z Kioto.
Gdyby rozporządzenie było realizowane bez tej „ekologicznej gwarancji”, w niektórych 
Państwach Członkowskich poziom ochrony uległby obniżeniu w porównaniu ze stanem 
dzisiejszym i miałyby one trudności przy realizacji planów ograniczenia fluorowanych gazów, 
zgodnie z wymogami Protokołu z Kioto.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 28
Artykuł 1 ustęp 2

Niniejsze rozporządzenie dotyczy kwestii 
ograniczania, stosowania, odzysku i 
niszczenia fluorowanych gazów 
cieplarnianych wyszczególnionych w 
załączniku I; etykietowania i złomowania 
produktów i urządzeń zawierających te gazy; 
przekazywania informacji dotyczących tych 
gazów; sposobów ich wykorzystania, 
określonych w art. 8 i wprowadzania do 
obrotu produktów i urządzeń określonych w 
art. 9; oraz szkolenia i certyfikacji personelu 
zaangażowanego w działania przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu.

Niniejsze rozporządzenie dotyczy kwestii 
ograniczania, stosowania, odzysku i 
niszczenia fluorowanych gazów 
cieplarnianych wyszczególnionych w 
załączniku I; etykietowania i złomowania 
produktów i urządzeń zawierających te gazy; 
przekazywania informacji dotyczących tych 
gazów; kontroli sposobów ich 
wykorzystania, określonych w art. 8 i 
zakazów wprowadzania do obrotu 
produktów i urządzeń określonych w art. 9 i 
załączniku II; oraz szkolenia i certyfikacji 
personelu zaangażowanego w działania 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
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Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany służą wyjaśnieniu treści art. 8, 9 i załącznika II.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 29
Artykuł 1 ustęp 2

Niniejsze rozporządzenie dotyczy kwestii 
ograniczania, stosowania, odzysku i 
niszczenia fluorowanych gazów 
cieplarnianych wyszczególnionych w 
załączniku I; etykietowania i złomowania 
produktów i urządzeń zawierających te gazy; 
przekazywania informacji dotyczących tych 
gazów; sposobów ich wykorzystania, 
określonych w art. 8 i wprowadzania do 
obrotu produktów i urządzeń określonych w 
art. 9; oraz szkolenia i certyfikacji personelu 
zaangażowanego w działania przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu.

Niniejsze rozporządzenie dotyczy kwestii 
ograniczania, stosowania, odzysku i 
niszczenia fluorowanych gazów 
cieplarnianych wyszczególnionych w 
załączniku I; etykietowania i złomowania 
produktów i urządzeń zawierających te gazy; 
przekazywania informacji dotyczących tych 
gazów; sposobów ich wykorzystania, 
określonych w art. 8 i wprowadzania do 
obrotu produktów i urządzeń określonych w 
art. 9; oraz szkolenia i certyfikacji personelu 
oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w 
działania przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie wyrażenia „oraz przedsiębiorstw” po słowie „personel” jest niezbędne w celu 
zapewnienia spójności z treścią art. 5.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 30
Artykuł 2 punkt 7

7) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
dostarczanie lub udostępnianie przez 
producenta lub importera, po raz pierwszy 
na terenie Unii Europejskiej osobom 
trzecim, za opłatą lub nieodpłatnie, 
produktów i urządzeń zawierających 

7) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
dostarczanie lub udostępnianie przez 
wytwórcę, upoważnionego przedstawiciela 
wytwórcy na terytorium Wspólnoty lub 
importera, po raz pierwszy na terenie Unii 
Europejskiej osobom trzecim, za opłatą lub 
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fluorowane gazy cieplarniane lub których 
działanie jest od nich uzależnione;

nieodpłatnie, produktów i urządzeń 
zawierających fluorowane gazy cieplarniane 
lub których działanie jest od nich 
uzależnione w celu ich rozpowszechniania 
lub stosowania na terytorium Wspólnoty;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie definicji przyjętej dla wyrażenia „wprowadzenie 
do obrotu” z treścią „Wytycznych odnośnie wdrożenia dyrektyw opartych na zasadach 
nowego i globalnego podejścia ”. Za wprowadzanie do obrotu nie uznaje się sytuacji, w 
których produkt jest wytwarzany w Państwie Członkowskim na potrzeby eksportu do kraju 
trzeciego.
W myśl przywołanych wytycznych zamiast „producenta" należałoby używać terminu 
„wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel".

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 31
Artykuł 2 punkt 11

11) „hermetycznie zamknięty system” 
oznacza system, w którym wszystkie części 
zawierające czynnik chłodniczy są szczelnie 
zamknięte za pomocą spawania, lutowania 
twardego lub innej metody trwałego 
łączenia;

11) „hermetycznie zamknięty system” 
oznacza system, w którym wszystkie części 
zawierające czynnik chłodniczy są szczelnie 
zamknięte za pomocą spawania, lutowania 
twardego lub innej metody trwałego 
łączenia, obejmującej zamknięte lub 
zabezpieczone punkty dostępu 
umożliwiające prawidłową naprawę lub 
złomowanie;

Or. en

Uzasadnienie

Nawet w zamkniętych systemach niezbędne może być zapewnienie odpowiednich punktów 
dostępu umożliwiających prawidłową naprawę lub usuwanie. Niniejsza poprawka ułatwia 
przeprowadzenie odzysku czynnika chłodniczego z systemu w sposób racjonalny ekologicznie, 
jak przewiduje to art. 4 (dotyczący odzysku). 
Przedmiotowe punkty dostępu nie są przyspawane lub przylutowane - przed nieprawidłowym 
użyciem chroni ją specjalne pokrywy, konieczność użycia specjalnych narzędzi, 
zabezpieczenie plombą, etc.



PE 362.664v01-00 10/34 AM\580037PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 32
Artykuł 2 punkt 17 a (nowy)

17a) „stacjonarne” zastosowanie lub 
urządzenie oznacza zastosowanie lub 
urządzenie, które zwykle nie przemieszcza 
się podczas funkcjonowania.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy stacjonarne to systemy nie należące do systemów mobilnych. Należą do nich trwałe 
instalacje, wzniesione przez montera lub instalatora na danym miejscu, ale także przenośne 
urządzenia, z których użytkownik końcowy może korzystać w różnych miejscach. 

Poprawkę złożyli Frederika Brepoels, Avril Doyle

Poprawka 33
Artykuł 3 ustęp 1, część wprowadzająca 

1. Operatorzy następujących stacjonarnych 
zastosowań: urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz 
systemów ochrony przeciwpożarowej, w 
których są wykorzystywane fluorowane 
gazy cieplarniane wyszczególnione w 
załączniku I, z wykorzystaniem wszystkich 
środków, które są technicznie dostępne, i nie 
powodują powstania nieproporcjonalnie 
wysokich kosztów:

1. Operatorzy następujących stacjonarnych 
zastosowań: obwodów chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz 
systemów ochrony przeciwpożarowej, w 
których są wykorzystywane fluorowane 
gazy cieplarniane wyszczególnione w 
załączniku I, z wykorzystaniem wszystkich 
środków, które są technicznie dostępne, i nie 
powodują powstania nieproporcjonalnie 
wysokich kosztów:

Or. en

Uzasadnienie

Na urządzenia mogą składać się różne obwody. Samo „urządzenie” jest terminem zbyt 
ogólnym i w tym kontekście może być niewłaściwie interpretowane. Zastąpienie go słowem 
„obwody” zapewnia jednolitą wykładnię.
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Poprawkę złożyli Frederika Brepoels, Avril Doyle

Poprawka 34
Artykuł 3 ustęp 2 litera a)

a) zastosowania, w których jest 
wykorzystywane 3 kg lub więcej 
fluorowanych gazów cieplarnianych są 
kontrolowane przynajmniej raz na 
dwanaście miesięcy, przepis ten nie ma 
zastosowania do urządzeń z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które są 
oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 
6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych;

a) zastosowania, w których jest 
wykorzystywane 3 kg lub więcej 
fluorowanych gazów cieplarnianych są 
kontrolowane przynajmniej raz na 
dwanaście miesięcy, przepis ten nie ma 
zastosowania do obwodów z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które są 
oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 
6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych;

Or. en

Uzasadnienie

Na urządzenia mogą składać się różne obwody. Samo „urządzenie” jest terminem zbyt 
ogólnym i w tym kontekście może być niewłaściwie interpretowane. Zastąpienie go słowem 
„obwody” zapewnia jednolitą wykładnię. 

Poprawkę złożyli John Bowis, Avril Doyle

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 2 akapit trzeci 

Do celów niniejszego ustępu „kontrolowane 
pod względem wycieków” oznacza, że 
urządzenie lub system zostały zbadane 
głównie w celu wykrycia wycieków z 
zastosowaniem bezpośrednich lub 
pośrednich metod pomiarowych, z 
położeniem największego nacisku na te 
części urządzenia lub systemu, w których 
występuje największe prawdopodobieństwo 
wystąpienia wycieku.

Do celów niniejszego ustępu „mechanizm 
kontroli wycieków” oznacza, że urządzenie 
lub system zostały zbadane w celu wykrycia 
wycieków z zastosowaniem bezpośrednich 
metod pomiarowych, z położeniem 
największego nacisku na te części systemu, 
w których występuje prawdopodobieństwo 
wystąpienia wycieku - lub z zastosowaniem 
pośrednich metod pomiarowych - z 
położeniem największego nacisku na ilość 
fluorowanego gazu cieplarnianego
wykorzystywanego w systemie.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 3 dotyczy różnych zastosowań gazów fluorowanych. Dlatego wszystkie branże i 
rodzaje gazów powinny być traktowane jednakowo.
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 36
Artykuł 3 ustęp 2 akapit trzeci 

Do celów niniejszego ustępu „kontrolowane 
pod względem wycieków” oznacza, że 
urządzenie lub system zostały zbadane 
głównie w celu wykrycia wycieków z 
zastosowaniem bezpośrednich lub 
pośrednich metod pomiarowych, z 
położeniem największego nacisku na te 
części urządzenia lub systemu, w których 
występuje największe prawdopodobieństwo 
wystąpienia wycieku.

Do celów niniejszego ustępu „mechanizm 
kontroli wycieków” oznacza, że urządzenie 
lub system zostały zbadane w celu wykrycia 
wycieków z zastosowaniem bezpośrednich 
metod pomiarowych, z położeniem 
największego nacisku na te części systemu, 
w których występuje prawdopodobieństwo 
wystąpienia wycieku - lub z zastosowaniem 
pośrednich metod pomiarowych - z 
położeniem największego nacisku na ilość 
fluorowanego gazu cieplarnianego 
wykorzystywanego w systemie.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest wprowadzenie bardziej precyzyjnej definicji terminu „mechanizmy kontroli 
wycieków”.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 37
Artykuł 3 ustęp 3

3. Operatorzy zastosowań, o których mowa 
w ust. 1,w których jest wykorzystywane 300 
kg lub więcej fluorowanych gazów 
cieplarnianych instalują systemy 
wykrywania wycieków. Takie systemy 
wykrywania wycieków są poddawane 
kontroli raz na dwanaście miesięcy do roku 
w celu zapewnienia ich właściwego 
działania.

3. Operatorzy zastosowań, o których mowa 
w ust. 1,w których jest wykorzystywane 
300kg lub więcej fluorowanych gazów 
cieplarnianych instalują systemy 
wykrywania wycieków. Takie systemy 
wykrywania wycieków są poddawane 
kontroli raz na dwanaście miesięcy do roku 
w celu zapewnienia ich właściwego 
działania. W przypadku systemów ochrony 
przeciwpożarowej, niniejsze przepisy 
powinny obowiązywać wyłącznie w 
przypadku nowych systemów, 
zainstalowanych po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Gaśnice przeciwpożarowe zawierające wodorofluorowęglowodory wyposażone są w liczniki 
mierzące poziom ciśnienia, które wykazują wszelkie wycieki. Wyposażenie obecnie 
stosowanych systemów w urządzenia alarmowe wiązałoby się z koniecznością ich wyłączenia 
na pewien okres, przez który operator pozbawiony byłby zarówno ochrony przeciwpożarowej, 
jak i ubezpieczeniowej. Mając na uwadze czas i koszty związane z wyposażeniem systemów 
ochrony przeciwpożarowej w urządzenia alarmowe oraz towarzyszące temu ryzyko i 
zakłócenia w funkcjonowaniu, rozwiązanie takie wydaje się nieuzasadnione. 

Poprawkę złożyła Chris Davies

Poprawka 38
Artykuł 3 ustęp 3

3. Operatorzy zastosowań, o których mowa 
w ust. 1,w których jest wykorzystywane 
300kg lub więcej fluorowanych gazów 
cieplarnianych instalują systemy 
wykrywania wycieków. Takie systemy 
wykrywania wycieków są poddawane 
kontroli raz na dwanaście miesięcy do roku 
w celu zapewnienia ich właściwego 
działania.

3. Operatorzy zastosowań, o których mowa 
w ust. 1,w których jest wykorzystywane 
300kg lub więcej fluorowanych gazów 
cieplarnianych instalują systemy 
wykrywania wycieków. Takie systemy 
wykrywania wycieków są poddawane 
kontroli raz na dwanaście miesięcy do roku 
w celu zapewnienia ich właściwego 
działania. W przypadku systemów ochrony 
przeciwpożarowej, niniejsze przepisy 
powinny obowiązywać wyłącznie w 
przypadku nowych systemów, 
zainstalowanych po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Gaśnice przeciwpożarowe zawierające wodorofluorowęglowodory wyposażone są w liczniki 
mierzące poziom ciśnienia, które wykazują wszelkie wycieki. Wyposażenie obecnie 
stosowanych systemów w urządzenia alarmowe wiązałoby się z koniecznością ich wyłączenia 
na pewien okres, przez który operator pozbawiony byłby zarówno ochrony przeciwpożarowej, 
jak i ubezpieczeniowej. Mając na uwadze czas i koszty związane z wyposażeniem systemów 
ochrony przeciwpożarowej w urządzenia alarmowe oraz towarzyszące temu ryzyko i 
zakłócenia w funkcjonowaniu, rozwiązanie takie wydaje się nieuzasadnione.
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Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 39
Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy) 

3a. Państwa Członkowskie ułatwiają 
transgraniczny transport odzyskanych 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przeznaczonych do zniszczenia lub 
regeneracji na terytorium UE, 
upoważniając właściwy organ Państwa 
Członkowskiego miejsca przeznaczenia do 
udzielenia wstępnego zezwolenia 
instalacjom, w których prowadzony jest 
odzysk fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Zezwolenia wstępne mogą 
być wydawane na czas określony oraz mogą 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez właściwe organy Państw 
Członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić producentom fluorowanych gazów cieplarnianych zagospodarowanie zużytych 
materiałów i produktów w sposób uwzględniający potrzebę ochrony środowiska naturalnego, 
Państwa Członkowskie powinny zagwarantować wspieranie odzysku takich odpadów. Dzięki 
likwidacji obciążeń administracyjnych w zakresie transgranicznego przemieszczania 
odpadów na terytorium UE, odzysk stanie się opcją bardziej atrakcyjną i wykonalną z 
gospodarczego punktu widzenia. W takich warunkach zużyte materiały i produkty będą mogły 
zostać przekształcone na wartościowe materiały zdatne do ponownego wykorzystania, zamiast 
niepotrzebnie trafiać na składowiska. 
Dzięki umożliwieniu właściwym organom Państw Członkowskich udzielania wstępnych 
zezwoleń instalacjom prowadzącym odzysk gazów fluorowanych, można będzie 
zagwarantować, że gazy te będą zagospodarowywane pod koniec ich cyklu życia w sposób 
uwzględniający potrzebę ochrony środowiska naturalnego. System udzielania wstępnych 
zezwoleń został wprowadzony na mocy rozporządzenia o przemieszczaniu odpadów (od czasu 
wprowadzenia rozporządzenia z 1993 r.). Wstępne zezwolenia na regenerację gazów 
fluorowanych byłyby przyznawane indywidualnym instalacjom odzysku na czas określony, z 
możliwością odwołania ich w dowolnym momencie przez właściwe organy. W przypadku 
wystąpienia problemów dotyczących trybu przetwarzania odpadów przez danego operatora, 
wstępne zezwolenie mogłoby i powinno zostać wycofane. 
W przypadku producentów zajmujących się odzyskiem ponownym wykorzystaniem i 
recyklingiem wstępne zezwolenia udzielane przez Państwa Członkowskie miejsca 
przeznaczenia są niezbędne dla zapewnienia opłacalności w zakresie procesów odzysku 
gazów fluorowanych.
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Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 40
Artykuł 5 ustęp 1

1.  Do …* na podstawie informacji 
otrzymanych od Państw Członkowskich oraz 
w porozumieniu z odpowiednimi sektorami, 
Komisja ustali, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 minimalne 
wymogi i warunki wzajemnego uznawania 
w odniesieniu do programów szkoleniowych 
i certyfikacji dla odpowiedniego personelu
oraz dla przedsiębiorstw i ich personelu 
zaangażowanego w działania, o których 
mowa w art. 3 i 4.

1.  Do …* na podstawie informacji 
otrzymanych od Państw Członkowskich oraz 
w porozumieniu z odpowiednimi sektorami, 
Komisja ustali, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 minimalne 
wymogi i warunki wzajemnego uznawania 
w odniesieniu do programów szkoleniowych 
i certyfikacji zarówno dla przedsiębiorstw, 
jak i całego odpowiedniego personelu
zaangażowanego w działania, o których 
mowa w art. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu tekstu. Warunkiem zagwarantowania wszechstronnego 
charakteru kontroli lub mechanizmów kontrolnych mających na celu zapobieżenie stosowania 
gazów fluorowanych jest certyfikowanie zarówno przedsiębiorstw, jak i zaangażowanego 
personelu, niezależnie od tego, czy jego członkowie stanowią niezależnych kontrahentów, czy 
też pracowników danego przedsiębiorstwa. Certyfikacja powinna dotyczyć zawsze zarówno 
przedsiębiorstw, jak i personelu.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 41
Artykuł 5 ustęp 1

1.  1. Do …* na podstawie informacji 
otrzymanych od Państw Członkowskich oraz 
w porozumieniu z odpowiednimi sektorami, 
Komisja ustali, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 minimalne 
wymogi i warunki wzajemnego uznawania 
w odniesieniu do programów szkoleniowych 
i certyfikacji dla odpowiedniego personelu 
oraz dla przedsiębiorstw i ich personelu 
zaangażowanego w działania, o których 

1. Do …* na podstawie informacji 
otrzymanych od Państw Członkowskich oraz 
w porozumieniu z odpowiednimi sektorami, 
Komisja ustali, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 minimalne 
wymogi i warunki wzajemnego uznawania 
w odniesieniu do programów szkoleniowych 
i certyfikacji zarówno dla przedsiębiorstw, 
jak i ich odpowiedniego personelu
zaangażowanego w działania, o których 
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mowa w art. 3 i 4. mowa w art. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z propozycjami przyjętymi podczas pierwszego czytania.
Takie sformułowanie przepisów gwarantuje, że programy szkolenia i certyfikacji będą miały 
charakter obowiązkowy zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ich odpowiedniego personelu 
biorącego udział w instalowaniu, konserwacji i kontrolowaniu urządzeń, których dotyczy 
rozporządzenie. Tylko w ten sposób rozporządzenie pozwoli zapewnić:
1. lepsze wyniki w zakresie redukcji emisji;
2. wzmocnienie pozycji całego personelu w przedmiotowym sektorze.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 42
Artykuł 6 ustęp 1, część wprowadzająca 

1. Do dnia 31 marca każdego roku 
począwszy od pierwszego roku 
kalendarzowego po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, każdy 
producent, importer i eksporter 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przekazuje w formie sprawozdania do 
wiadomości Komisji, wysyłając te same 
informacje właściwym władzom w Państwie 
Członkowskim, którego to dotyczy, 
następujące dane w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego.

1. Do dnia 31 marca każdego roku 
począwszy od pierwszego roku 
kalendarzowego po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, każdy 
producent, importer, eksporter i właściciel 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
przekazuje w formie sprawozdania do 
wiadomości Komisji, wysyłając te same 
informacje właściwym władzom w Państwie 
Członkowskim, którego to dotyczy, 
następujące dane w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka nakłada obowiązki sprawozdawcze także na właścicieli dużych instalacji 
wykorzystujących gazy fluorowane.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 43
Artykuł 6 ustęp 1 litera ca) (nowa) 

ca) każdy właściciel stacjonarnych 
zastosowań, o których mowa w art. 3 ust. 2 
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lit. b) i c) uzyskuje od odpowiedniej 
właściwej władzy numer rejestracyjny na 
każdy zainstalowany system. 

Or. en

Uzasadnienie

We wspólnym stanowisku brakuje wyraźnego powiązania przepisów dotyczących obowiązku 
zapobiegania i sprawozdawczych. W przypadku dużych instalacji, w których wykorzystywane 
jest co najmniej 30 kg gazów, proces rejestracji umożliwiłby właściwej władzy uzyskanie 
wiedzy na temat tego, gdzie systemy te zostały faktycznie zainstalowane, kto jest ich 
operatorem oraz gdzie ostatecznie trafiają fluorowane gazy cieplarniane stosowane w tych 
systemach.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 44
Artykuł 6 ustęp 4 a (nowy) 

4a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
przedsiębiorstw wytwarzających produkty 
lub urządzenia, których funkcjonowanie 
wymaga wykorzystania gazów heksafluorku 
siarki. 

Or. en

Uzasadnienie

Także przedsiębiorstwa, które eksportują lub importują heksafluorek siarki w aparaturze 
rozdzielczej i pojemnikach wielokrotnego użytku wyłącznie na potrzeby uzupełnienia jego zapasu w 
aparaturze rozdzielczej na miejscu powinny zostać zwolnione z obowiązku stosowania art. 6 ust. 1.
Niniejsze wyjaśnienie pozwoliłoby na uzgodnienie przepisów rozporządzenia z obowiązującymi 
przepisami krajowymi, takimi jak niedawno zmieniona niemiecka ustawa w sprawie danych 
dotyczących środowiska naturalnego.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 45
Artykuł 7 ustęp 1

1.  Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
Rady 67/548/EWG1 i dyrektywy 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady2 w odniesieniu do etykietowania 

1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
Rady 67/548/EWG1 i dyrektywy 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady2 w odniesieniu do etykietowania 
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niebezpiecznych substancji i preparatów, 
produkty i urządzenia wyszczególnione w
ust. 2 zawierające fluorowane gazy 
cieplarnie nie są wprowadzane do obrotu, o 
ile nazwa chemiczna fluorowanych gazów 
cieplarnianych nie jest określona w formie 
etykiety z zastosowaniem przyjętej 
nomenklatury branżowej. Taka etykieta 
wyraźnie wskazuje, że produkt lub 
urządzenie zawiera fluorowane gazy 
cieplarniane, co jest w widoczny i 
niemożliwy do usunięcia sposób oznaczone 
na produkcie lub urządzeniu, w pobliżu 
punktów serwisowych przeznaczonych do 
ładowania lub odzysku fluorowanego gazu 
cieplarnianego lub na tej części produktu lub 
urządzenia, która zawiera fluorowany gaz 
cieplarniany. Hermetycznie zamknięte 
systemy są oznakowane jako takie.

niebezpiecznych substancji i preparatów, 
produkty i urządzenia wyszczególnione w 
ust. 2 zawierające fluorowane gazy 
cieplarnie nie są wprowadzane do obrotu, o 
ile nazwa chemiczna fluorowanych gazów 
cieplarnianych nie jest określona w formie 
etykiety z zastosowaniem przyjętej 
nomenklatury branżowej. Taka etykieta 
wyraźnie wskazuje, że produkt lub 
urządzenie zawiera fluorowane gazy 
cieplarniane oraz ich współczynnik 
ocieplenia globalnego, co jest w widoczny i 
niemożliwy do usunięcia sposób oznaczone 
na produkcie lub urządzeniu. Etykieta ta 
umieszczona jest na zewnętrznej przedniej 
lub górnej części sprzętu lub urządzenia, w 
taki sposób, by była wyraźnie widoczna i nie 
zakryta. Jeżeli etykieta ta nie znajduje się w 
pobliżu punktów serwisowych 
przeznaczonych do ładowania lub odzysku 
fluorowanego gazu cieplarnianego lub na tej 
części produktu lub urządzenia, która 
zawiera fluorowany gaz cieplarniany 
umieszcza się drugą etykietę, w pobliżu 
takich punktów lub tej części. Hermetycznie 
zamknięte systemy są oznakowane jako 
takie.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wielu sprzętów punkty i części serwisowe wykorzystujące gazy fluorowane są 
niewidoczne dla konsumentów. Niniejsza poprawka pozwoli zagwarantować, że konsumenci 
będą świadomi faktu, iż produkt zawiera gazy cieplarniane, jak również stopnia, w jakim dany 
gaz przyczynia się do ocieplenia klimatu. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 46
Artykuł 7 ustęp 1

1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
Rady 67/548/EWG1 i dyrektywy 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady2 w odniesieniu do etykietowania 

1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
Rady 67/548/EWG1 i dyrektywy 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady2 w odniesieniu do etykietowania 
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niebezpiecznych substancji i preparatów, 
produkty i urządzenia wyszczególnione w 
ust. 2 zawierające fluorowane gazy 
cieplarnie nie są wprowadzane do obrotu, o 
ile nazwa chemiczna fluorowanych gazów 
cieplarnianych nie jest określona w formie 
etykiety z zastosowaniem przyjętej 
nomenklatury branżowej. Taka etykieta 
wyraźnie wskazuje, że produkt lub 
urządzenie zawiera fluorowane gazy 
cieplarniane, co jest w widoczny i 
niemożliwy do usunięcia sposób oznaczone 
na produkcie lub urządzeniu, w pobliżu 
punktów serwisowych przeznaczonych do 
ładowania lub odzysku fluorowanego gazu 
cieplarnianego lub na tej części produktu lub 
urządzenia, która zawiera fluorowany gaz 
cieplarniany. Hermetycznie zamknięte 
systemy są oznakowane jako takie.

niebezpiecznych substancji i preparatów, 
produkty i urządzenia wyszczególnione w 
ust. 2 zawierające fluorowane gazy 
cieplarnie nie są wprowadzane do obrotu, o 
ile nazwa chemiczna fluorowanych gazów 
cieplarnianych nie jest określona w formie 
etykiety z zastosowaniem przyjętej 
nomenklatury branżowej. Taka etykieta 
wyraźnie wskazuje, że produkt lub 
urządzenie zawiera fluorowane gazy 
cieplarniane oraz stopień, w jakim 
przyczyniają się one do globalnego 
ocieplenia, co jest w widoczny i niemożliwy 
do usunięcia sposób oznaczone na produkcie 
lub urządzeniu. W przypadku produktu lub 
urządzenia konsumenckiego, taka etykieta 
umieszczana jest na zewnętrznej przedniej 
lub górnej części sprzętu lub urządzenia, w 
taki sposób, by była wyraźnie widoczna i nie 
zakryta. Jeżeli etykieta ta nie znajduje się w 
pobliżu punktów serwisowych 
przeznaczonych do ładowania lub odzysku 
fluorowanego gazu cieplarnianego lub na tej 
części produktu lub urządzenia, która 
zawiera fluorowany gaz cieplarniany 
umieszcza się drugą etykietę, w pobliżu 
takich punktów lub tej części. Hermetycznie 
zamknięte systemy są oznakowane jako 
takie.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wielu sprzętów punkty i części serwisowe wykorzystujące gazy fluorowane są 
niewidoczne dla konsumentów. Niniejsza poprawka pozwoli zagwarantować, że konsumenci 
będą świadomi faktu, iż produkt zawiera gazy cieplarniane, jak również jego wysokości jego 
współczynnika ocieplenia globalnego. 

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 47
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy) 

2a. Fluorowane gazy cieplarniane 
wykorzystywane są wyłącznie w przypadku, 
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gdy brakuje innych, bezpiecznych, 
technicznie wykonalnych i właściwych dla 
środowiska naturalnego rozwiązań 
alternatywnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy zaznaczeniu, że a) innowacje i przechodzenie na bardziej 
ekologiczne rozwiązania alternatywne wobec fluorowanych gazów cieplarnianych musi 
nastąpić szybko oraz b) już obecnie składowane są znaczne ilości fluorowanych gazów 
cieplarnianych (np. w piankach, systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych i ochrony 
przeciwpożarowej), które mogą negatywnie oddziaływać na nasz klimat, ponieważ każdy
kilogram tak przechowywanych gazów może zostać w ostateczności wyemitowany do 
atmosfery.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 48
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a. Fluorowane gazy cieplarniane 
wykorzystywane są wyłącznie w przypadku, 
gdy brakuje innych, bezpiecznych, 
technicznie wykonalnych i dopuszczalnych 
w świetle wymogów ochrony środowiska 
naturalnego rozwiązań alternatywnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z wynikami pierwszego czytania.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 49
Artykuł 10 ustęp 1

1. Na podstawie postępów w potencjalnym
ograniczaniu lub zastępowaniu 
fluorowanych gazów cieplarnianych w 
systemach klimatyzacji, innych niż te
zainstalowane w pojazdach silnikowych, o 

1. Na podstawie postępów w rzeczywistym 
ograniczaniu lub zastępowaniu 
fluorowanych gazów cieplarnianych poprzez 
nieszkodliwe dla środowiska rozwiązania 
alternatywne we wszystkich zastosowaniach 



AM\580037PL.doc 21/34 PE 362.664v01-00

PL

których mowa w dyrektywie Rady 
70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
homologacji typu pojazdów silnikowych i 
ich przyczep oraz w systemach 
chłodniczych zawartych w środkach 
transportu, Komisja dokonuje przeglądu 
niniejszego rozporządzenia i publikuje 
sprawozdanie najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2007 r. Jeżeli będzie to stosowne, Komisja 
przedstawia wnioski legislacyjne także w 
celu stosowania przepisów art. 3 do 
systemów klimatyzacji innych niż te 
zainstalowane w pojazdach silnikowych, o 
których mowa w dyrektywie Rady 70/156 
EWG oraz systemów chłodniczych 
zawartych w środkach transportu.

objętych niniejszym rozporządzeniem, 
innych niż systemy klimatyzacyjne
zainstalowane w pojazdach silnikowych, o 
których mowa w dyrektywie Rady 
70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
homologacji typu pojazdów silnikowych i 
ich przyczep, Komisja dokonuje przeglądu 
niniejszego rozporządzenia i publikuje 
sprawozdanie najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2007 r.  

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno w ramach procedury przeglądu, jak i w sprawozdaniu Komisji należy uwzględnić 
wszystkie zastosowania, nie zaś wyłącznie grupę konkretnych zastosowań.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 50
Artykuł 10 ustęp 2 litera e)

e) zawiera ocenę skuteczności środków 
związanych z ograniczaniem realizowanych 
przez operatorów na mocy art. 3 jak również 
ocenę możliwości ustanowienia 
maksymalnych poziomów wycieków dla 
instalacji;

e) zawiera ocenę skuteczności środków 
związanych z ograniczaniem realizowanych 
przez operatorów na mocy art. 3 jak również 
ocenę możliwości ustanowienia 
maksymalnych poziomów wycieków dla 
instalacji, uwzględniając reprezentatywne 
dane pochodzące z ewidencji prowadzonej 
przez operatorów w Państwach 
Członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu, by dane gromadzone zgodnie z art. 6 były uwzględniane przez 



PE 362.664v01-00 22/34 AM\580037PL.doc

PL

Komisję w jej ocenach.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 51
Artykuł 10 ustęp 2 litera j)

j) zawiera ocenę tego, czy uwzględnienie 
dalszych produktów i urządzeń 
zawierających fluorowane gazy cieplarniane 
w załączniku II jest technicznie wykonalne i 
opłacalne, oraz, jeżeli będzie to stosowne, 
przedstawia wnioski dotyczące zmiany 
załącznika II w celu uwzględnienia takich 
dalszych produktów i urządzeń.

j) zawiera ocenę tego, czy uwzględnienie 
dalszych produktów i urządzeń 
zawierających fluorowane gazy cieplarniane 
w załączniku II jest technicznie wykonalne, 
energetycznie wydajne i opłacalne, oraz, 
jeżeli będzie to stosowne, przedstawia 
wnioski dotyczące zmiany załącznika II w 
celu uwzględnienia takich dalszych 
produktów i urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Na wydajność energetyczną i poziom zużycia podstawowy wpływ ma wybrany czynnik 
chłodzący i projekt urządzenia. Czynniki te mają wpływ także na jego ogólny koszt. Dlatego 
wybór czynnika chłodzącego może wpływać na opłacalność środków służących zmniejszeniu 
zużycia energii w przypadku stacjonarnych systemów chłodzących i klimatyzacyjnych. Należy 
zapewnić, że czynniki te są w pełni uwzględniane przy rozważaniu możliwości zastosowania 
dodatkowych środków.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 52
Artykuł 10 ustęp 3

3. Tam, gdzie jest to konieczne, Komisja 
przedstawia odpowiednie propozycje zmian 
odpowiednich przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

3. Komisja przedstawia odpowiednie 
propozycje zmian odpowiednich przepisów 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
załączników do niego, w terminie do dnia 
31 grudnia 2007 r. oraz, tam, gdzie jest to 
konieczne, co dwa lata po tej dacie.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd legislacyjny powinien zostać przeprowadzony w ramach czasowych wyznaczonych
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na przedstawienie przez Komisję sprawozdania weryfikacyjnego, które powinno zostać 
opublikowane do dnia 31 grudnia 2007 r. Ewentualne przyszłe przeglądy muszą odbywać się 
w regularnych odstępach.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 53
Artykuł 10 a (nowy)

Artykuł 10a
Wspieranie rozwiązań alternatywnych

1. Bez uszczerbku dla przepisów Traktatu, a 
w szczególności jego art. 87, Państwa 
Członkowskie podejmują się wspierać
wprowadzanie na rynek produktów lub 
urządzeń wykorzystujących fluorowane 
gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego poniżej 50 poprzez 
zachęty podatkowe i inne.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się do 
następujących rodzajów produktów i 
urządzeń:
a) produktów i urządzeń chłodzących;
b) produktów i urządzeń klimatyzacyjnych 
(innych niż te wykorzystywane w pojazdach 
silnikowych);
c) piankach.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wielu sprzętów punkty i części serwisowe wykorzystujące gazy fluorowane są 
niewidoczne dla konsumentów. Niniejsza poprawka pozwoli zagwarantować, że konsumenci 
będą świadomi faktu, iż produkt zawiera gazy cieplarniane, jak również stopnia, w jakim dany 
gaz przyczynia się do ocieplenia klimatu.

Poprawkę złożyli Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Poprawka 54
Załącznik II wiersz 3a (nowy)
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Wodorofluorowęglowodory Systemy ochrony 
przeciwpożarowej i 

gaśnice* 

Dwa lata od daty wejścia w 
życie

* Z wyjątkiem zastosowań w obiektach wojskowych oraz w sytuacjach krytycznych 
(które zostaną określone przez komitet, o którym mowa w art. 11).

Or. en

Uzasadnienie

Na rynku dostępne są rozwiązania alternatywne pozwalające na znaczne obniżenie poziomu 
emisji gazów cieplarnianych. Większość rozwiązań alternatywnych pozwala także na 
obniżenie zużycia energii.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 55
Załącznik II wiersz 3 a (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Stacjonarne systemy 
ochrony przeciwpożarowej 
oraz gaśnice (z wyjątkiem 
zastosowań w niektórych 
sytuacjach krytycznych)

Data wejścia w życie

Or. en

Uzasadnienie

W większości zastosowań służących ochronie przeciwpożarowej łatwo dostępne są 
rozwiązania alternatywne. Wyłączenia dotyczące niektórych sytuacji krytycznych mogą zostać 
określone przez komitet przewidziany w art. 10 rozporządzenia, podobnie jak to ma miejsce w 
przypadku zgodnie z rozporządzeniem 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę 
ozonową.

Poprawkę złożyli Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Poprawka 56
Załącznik II wiersz 8 a (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Wytwarzanie elastycznej 
pianki poliuretanowej

Dwa lata od daty wejścia w 
życie
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Or. en

Uzasadnienie

Na rynku dostępne są rozwiązania alternatywne pozwalające na znaczne obniżenie poziomu 
emisji gazów cieplarnianych. Większość rozwiązań alternatywnych pozwala także do 
obniżenia zużycia energii.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 57
Załącznik II wiersz 8 a (nowy)

Fluorowane gazy 
cieplarniane

Pianki inne niż stanowiące 
element składowy, chyba że 
są niezbędne dla spełniania 

norm bezpieczeństwa

1 styczeń 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu wytwórców wykorzystuje już obecnie alternatywne metody nadmuchiwania pianki, nie 
wymagające wykorzystania fluorowanych gazów cieplarnianych. Powyższa poprawka 
doprowadziłaby do pobudzenia innowacji technologicznych w tym sektorze w Europie, 
wywołując efekt domina na rynku światowym.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 58
Załącznik II wiersz 8 a (nowy)

Wodorofluorowęglowodory i 
perfluorowowęglowodory

Pianki inne niż stanowiące 
element składowy, chyba, 

że są niezbędne dla 
spełniania norm 
bezpieczeństwa

1 stycznia 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie art. 95 jako podstawy prawnej, dzięki czemu zapewnione 
zostanie bezpieczeństwo na całym rynku europejskim w zakresie planowania przemysłowego.
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Problem zmian klimatycznych ma wymiar globalny i dlatego należy przedsięwziąć środki nie
na skalę krajową, ale przynajmniej europejską. Zmiana podstawy prawnej oznacza jednak, że 
Państwa Członkowskie jedynie z trudem będą mogły przekroczyć wymagania określone przez 
dyrektywę. Dlatego należy wprowadzić bardziej restrykcyjne wymagania, niż te określone we 
wspólnym stanowisku. Wycofywanie z użycia fluorowanych gazów cieplarnianych 
wykorzystywanych w urządzeniach chłodzących wydaje się uzasadnione, ponieważ już 
obecnie sprzedaje się rocznie 15 milionów urządzeń chłodzących na bazie węglowodorów.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 59
Załącznik II wiersz 8 a (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Wytwarzanie miękkich 
pianek

1 stycznia 2006 r.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwiązania alternatywne, takie jak węglowodory są łatwo dostępne na potrzeby 
wytwarzania miękkich pianek.

Poprawkę złożyli Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Poprawka 60
Załącznik II wiersz 9 a (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Aerozole**** Dwa lata od daty wejścia w 
życie

**** Z wyjątkiem zastosowań medycznych oraz w pomieszczeniach zamkniętych, w 
których normy bezpieczeństwa pożarowego zakazują stosowania gazów łatwopalnych, lub 
też ich użycie służy konserwacji elementów elektrycznych lub elektronicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Na rynku dostępne są rozwiązania alternatywne pozwalające na znaczne obniżenie poziomu 
emisji gazów cieplarnianych. Większość rozwiązań alternatywnych pozwala także na
obniżenie zużycia energii.
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 61
Załącznik II wiersz 9 a (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Aerozole (z wyjątkiem 
inhalatorów zawierających 

określoną dawkę oraz 
przeznaczonych do 

czyszczenia elementów 
elektronicznych, a także, 

gdy normy bezpieczeństwa 
wykluczają zastosowanie 

rozwiązań alternatywnych

1 stycznia 2006 r.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku większości aerozoli dostępne są rozwiązania alternatywne, co nie dotyczy 
inhalatorów zawierających określoną dawką oraz niektórych środków służących do 
czyszczenia elementów elektronicznych. Dlatego należy wyłączyć takie zastosowania.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 62
Załącznik II wiersz 9 b (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Systemy chłodzenia o 
zawartości czynnika 

chłodzącego poniżej 150 g 

Cztery lata od daty wejścia 
w życie

Or. en

Uzasadnienie

Można popierać zasadę zaprzestania stosowania wodorofluorowęglowodorów w małej skali i 
domowych lodówkach jednak producentom w krajach rozwijających się eksportującym swoje 
produkty do UE należy zapewnić więcej czasu na dostosowanie oferty.
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Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 63
Załącznik II wiersz 9 b (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Domowe urządzenia 
chłodnicze, chyba, że jest to 

niezbędne dla spełnienia 
norm bezpieczeństwa

Jeden rok od daty wejścia 
w życie

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie art. 95 jako podstawy prawnej, dzięki czemu zapewnione 
zostanie bezpieczeństwo na całym rynku europejskim w zakresie planowania przemysłowego. 
Problem zmian klimatycznych ma wymiar globalny i dlatego należy przedsięwziąć środki nie 
na skalę krajową, ale przynajmniej europejską. Zmiana podstawy prawnej oznacza jednak, że 
Państwa Członkowskie jedynie z trudem będą mogły przekroczyć wymagania określone przez 
dyrektywę. Dlatego należy wprowadzić bardziej restrykcyjne wymagania, niż te określone we 
wspólnym stanowisku. Wycofywanie z użycia fluorowanych gazów cieplarnianych 
wykorzystywanych w urządzeniach chłodzących wydaje się uzasadnione, ponieważ już 
obecnie sprzedaje się rocznie 15 milionów urządzeń chłodzących na bazie węglowodorów.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 64
Załącznik II wiersz 9 b (nowy)

Fluorowane gazy 
cieplarniane

Jednostkowe sprzęty 
wtykowe o zawartości 
czynnika chłodzącego 

poniżej 300 g

1 stycznia 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze duże zróżnicowanie modeli wykorzystywanych przez różnych producentów 
wykorzystujących rozwiązania alternatywne w całej Europie, nieuzasadnione wydaje się 
przedwczesne ograniczenie zastosowania wodorofluorowęglowodorów w domowych 
urządzeniach chłodzących. W przypadku urządzeń o zawartości czynnika chłodzącego poniżej 
300 g (odpowiada to zawartości węglowodorów o wadze 120-150 g) istnieją rozwiązania 
alternatywne w postaci węglowodorów jednakże nie są one tak rozpowszechnione, dlatego 
należy zapewnić trochę więcej czasu, by możliwe było wprowadzenie do obrotu pełnego 
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wachlarza składników. Dlatego w poprawce proponuje się wyznaczyć termin wycofania z 
rynku fluorowanych gazów w tych niewielkich urządzeniach dopiero na rok 2008. 

Poprawkę złożyli Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Poprawka 65
Załącznik II wiersz 9 c (nowy)

Fluorowane gazy 
cieplarniane

Stacjonarne urządzenia 
chłodnicze, klimatyzacyjne 
i pompy oraz osuszacze o 

zawartości gazów co 
najmniej 10 kg **

Dwa lata od daty wejścia w 
życie

** Z wyjątkiem zastosowań, w zakresie których normy bezpieczeństwa zakazują 
stosowania rozwiązań alternatywnych lub też pociąga to za sobą nadmierne koszty dla 
przedstawicieli danej branży.

Or. en

Uzasadnienie

Na rynku dostępne są rozwiązania alternatywne pozwalające na znaczne obniżenie poziomu 
emisji gazów cieplarnianych. Większość rozwiązań alternatywnych pozwala także na
obniżenie zużycia energii.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 66
Załącznik II wiersz 9 c (nowy)

Fluorowane gazy 
cieplarniane

Domowe urządzenia 
chłodnicze, chyba, że jest to 

niezbędne dla spełnienia 
norm bezpieczeństwa

1 stycznia 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu wytwórców wykorzystuje już obecnie w handlowych urządzeniach chłodzących 
alternatywne czynniki chłodzące w stosunku do fluorowanych gazów cieplarnianych. 
Powyższa poprawka byłaby bodźcem dla innowacji technologicznych w tym sektorze w 
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Europie, wywołując znaczący efekt domina na rynku światowym.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 67
Załącznik II wiersz 9 c (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Domowe urządzenia 
chłodnicze, chyba, że jest to 

niezbędne dla spełnienia 
norm bezpieczeństwa

1 stycznia 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie art. 95 jako podstawy prawnej, dzięki czemu zapewnione 
zostanie bezpieczeństwo na całym rynku europejskim w zakresie planowania przemysłowego. 
Problem zmian klimatycznych ma wymiar globalny i dlatego należy przedsięwziąć środki nie 
na skalę krajową, ale przynajmniej europejską. Zmiana podstawy prawnej oznacza jednak, że 
Państwa Członkowskie jedynie z trudem będą mogły przekroczyć wymagania określone przez 
dyrektywę. Dlatego należy wprowadzić bardziej restrykcyjne wymagania, niż te określone we 
wspólnym stanowisku. Wycofywanie z użycia fluorowanych gazów cieplarnianych 
wykorzystywanych w urządzeniach chłodzących wydaje się uzasadnione, ponieważ już 
obecnie sprzedaje się rocznie 15 milionów urządzeń chłodzących na bazie węglowodorów.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 68
Załącznik II wiersz 9 c (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Domowe urządzenia 
chłodnicze, chyba, że jest to 

niezbędne dla spełnienia 
norm bezpieczeństwa

1 stycznia 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu wytwórców wykorzystuje już obecnie w handlowych urządzeniach chłodzących 
alternatywne czynniki chłodzące w stosunku do wodorofluorowęglowodorów. Powyższa 
poprawka byłaby bodźcem dla innowacji technologicznych w tym sektorze w Europie, 
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wywołując znaczący efekt domina na rynku światowym.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 69
Załącznik II wiersz 9 d (nowy)

Fluorowane gazy 
cieplarniane

Domowe urządzenia 
klimatyzacyjne, chyba, że 

jest to niezbędne dla 
spełnienia norm 
bezpieczeństwa

1 stycznia 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie art. 95 jako podstawy prawnej, dzięki czemu 
zapewnione zostanie bezpieczeństwo na całym rynku europejskim w zakresie planowania 
przemysłowego. Problem zmian klimatycznych ma wymiar globalny i dlatego należy 
przedsięwziąć środki nie na skalę krajową, ale przynajmniej europejską. Zmiana podstawy 
prawnej oznacza jednak, że Państwa Członkowskie jedynie z trudem będą mogły przekroczyć 
wymagania określone przez dyrektywę. Dlatego należy wprowadzić bardziej restrykcyjne 
wymagania, niż te określone we wspólnym stanowisku. 

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 70
Załącznik II wiersz 9 d (nowy)

Fluorowane gazy 
cieplarniane

Domowe urządzenia 
klimatyzacyjne, chyba, że 

jest to niezbędne dla 
spełnienia norm 
bezpieczeństwa

1 stycznia 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu wytwórców wykorzystuje już obecnie gazy alternatywne wobec fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Powyższa poprawka byłaby bodźcem dla innowacji technologicznych w tym 
sektorze w Europie, wywołując znaczący efekt domina na rynku światowym.
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Poprawkę złożyli Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Poprawka 71
Załącznik II wiersz 9 e (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Komunalne rury 
ciepłownicze

Dwa lata od daty wejścia w 
życie

Or. en

Uzasadnienie

Na rynku dostępne są rozwiązania alternatywne pozwalające na znaczne obniżenie poziomu 
emisji gazów cieplarnianych. Większość rozwiązań alternatywnych pozwala także na 
obniżenie zużycia energii.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 72
Załącznik II wiersz 9 e (nowy)

Wodorofluorowęglowodory Komunalne rury 
ciepłownicze

Data wejścia w życie

Or. en

Uzasadnienie

Rozwiązania alternatywne, takie jak węglowodory, są łatwo dostępne na potrzeby 
wytwarzania komunalnych rur ciepłowniczych.

Poprawkę złożyli Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Poprawka 73
Załącznik II wiersz 9 f (nowy)

Heksafluorek siarki Gaz śladowy *** Dwa lata od daty wejścia w 
życie

***  Z wyjątkiem zastosowań laboratoryjnych.

Or. en



AM\580037PL.doc 33/34 PE 362.664v01-00

PL

Uzasadnienie

Na rynku dostępne są rozwiązania alternatywne pozwalające na znaczne obniżenie poziomu 
emisji gazów cieplarnianych. Większość rozwiązań alternatywnych pozwala także na 
obniżenie zużycia energii.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 74
Załącznik II wiersz 9 f (nowy)

Heksafluorek siarki Gaz śladowy, z wyjątkiem 
zastosowań 

laboratoryjnych.

1 stycznia 2006 r.

Or. en

Uzasadnienie

W większości rodzajów zastosowań heksafluorku siarki dostępne są rozwiązania alternatywne 
w stosunku do wodorowęglowodorów, co nie dotyczy niektórych zastosowań laboratoryjnych. 
Dlatego należy wyłączyć takie zastosowania.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 75
Załącznik II wiersz 9 g (nowy)

Heksafluorek siarki Wszystkie zastosowania z 
wyjątkiem tablic 

rozdzielczych

1 stycznia 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie art. 95 jako podstawy prawnej, dzięki czemu zapewnione 
zostanie bezpieczeństwo na całym rynku europejskim w zakresie planowania przemysłowego. 
Problem zmian klimatycznych ma wymiar globalny i dlatego należy przedsięwziąć środki nie 
na skalę krajową, ale przynajmniej europejską. Zmiana podstawy prawnej oznacza jednak, że 
Państwa Członkowskie jedynie z trudem będą mogły przekroczyć wymagania określone przez 
dyrektywę. Dlatego należy wprowadzić bardziej restrykcyjne wymagania, niż te określone we 
wspólnym stanowisku.W przypadku tablic rozdzielczych niedostępne są w chwili obecnej 
żadne sensowne alternatywy.
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Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 76
Załącznik II wiersz 9 g (nowy)

Heksafluorek siarki Wszystkie zastosowania 
poza wymienionymi 

powyżej, z wyjątkiem tablic 
rozdzielczych

1 stycznia 2007 r.

Or. en

Uzasadnienie

We wszystkich zastosowaniach istnieją rozwiązania alternatywne w stosunku do heksafluorku 
siarki. Wyjątkiem są niektóre tablice rozdzielcze.


