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Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 18
Navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe in člena 95 Pogodbe v povezavi s 
členi 7, 8 in 9 Uredbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95,

Or. de

Obrazložitev

Ponovna uvedba pravne podlage, ki jo je predlagala Komisija in jo je Parlament potrdil na 



PE 362.664v01-00 2/33 AM\580037SL.doc

SL

prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Predlog spremembe 19
Navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe ter člena 95 Pogodbe v povezavi s 
členi 7, 8 in 9 Uredbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 
Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti mora imeti Uredba enotno pravno podlago. Temeljiti mora na 
členu 95, ker bi lahko k izdelkom usmerjena Uredba, ki temelji na členu 175, škodila 
notranjemu trgu. Uredba, ki temelji na členu 95, mora seveda upoštevati najvišje okoljske 
standarde in varstvo okolja.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Fluorirani toplogredni plini, ki jih 
urejata Kjotski protokol in ta uredba, so 
močni toplogredni plini, od katerih jih je 
nekaj celo 23.900-krat bolj škodljivih od 
CO2 ali ostajajo v atmosferi tudi do 50.000 
let. 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 5

(5) Poglavitni cilj te uredbe je zmanjšati 
emisije fluoriranih toplogrednih plinov, ki 
so zajeti v Kjotskem protokolu, in tako 
varovati okolje. Pravna podlaga mora torej 
biti člen 175(1) Pogodbe.

(5) Poglavitni cilj te uredbe je preprečiti in 
zmanjšati emisije fluoriranih toplogrednih 
plinov, ki so zajeti v Kjotskem protokolu, in 
tako varovati okolje. Pravna podlaga mora 
torej biti člen 175(1) Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Pri večini aplikacij že obstajajo tehnično izvedljive, stroškovno učinkovite in okoljsko 
sprejemljivejše zamenjave za fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike 
(PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Podnebnih sprememb se je treba lotiti z uporabo 
inovacij, zato se mora spodbujati hiter prehod k okolju prijaznim alternativam in 
tehnologijam. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 6

(6) Kljub temu je primerno sprejeti ukrepe 
na ravni Skupnosti na podlagi člena 95 
Pogodbe, da se uskladijo zahteve glede 
uporabe fluoriranih toplogrednih plinov ter 
trženja in označevanja izdelkov in opreme, 
ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline. 
Šteje se, da so omejitve trženja in uporabe 
toplogrednih plinov v določenih aplikacijah 
primerne, če so na voljo izvedljive
alternative in ni mogoče izboljšati 
zadrževanja in zajemanja. Prav tako je 
treba upoštevati prostovoljne pobude v 
nekaterih industrijskih sektorjih in tudi 
dejstvo, da razvoj alternativ še poteka.

(6) Primerno je sprejeti ukrepe na ravni 
Skupnosti, da se uskladijo minimalne 
zahteve glede uporabe fluoriranih 
toplogrednih plinov ter trženja in 
označevanja izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline. Šteje 
se, da so omejitve trženja in uporabe 
toplogrednih plinov v nekaterih aplikacijah 
primerne, če so na voljo varne in okoljsko 
sprejemljive alternative. Spodbujati je treba 
razvoj novih alternativ in prehod k 
obstoječim alternativam.
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Or. en

Obrazložitev

Zato da se zagotovi pravna varnost in ker cilj in vsebina Uredbe jasno zadevata varstvo 
okolja, mora celotna Uredba temeljiti na členu 175. Pri večini aplikacij že obstajajo tehnično 
izvedljive, stroškovno učinkovite in okoljsko sprejemljivejše zamenjave za fluorirane 
ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). 
Vseeno je na trgu velika mera nedejavnosti, ki preprečuje hitrejše sprejemanje alternativ. 
Inovacije in prehod k okolju prijaznejšim alternativam se morajo dejavno spodbujati. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland,

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Ta uredba državam članicam ne sme 
preprečevati ohranjanja ali uvajanja 
strožjih varnostnih ukrepov. Razlike med 
državami članicami v zvezi z njihovo 
uveljavljeno prakso omejevanja nekaterih
fluoriranih toplogrednih plinov zahtevajo, 
da imajo države članice možnost 
ohranjanja in uvajanja strožjih ukrepov. To 
je potrebno za izpolnjevanje določb 
Pogodbe, ki predpisujejo visoko raven 
varstva okolja, kot je določeno v členih 
174(2) in 95(3). Ob tem je to potrebno, da 
se državam članicam zagotovi možnost 
izvajanja načrtov za omejevanje fluoriranih 
toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim 
protokolom.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo Uredba izvajala brez tega „okoljskega jamstva“, bo raven varstva v nekaterih 
državah članicah nižja od sedanje, kar bo povzročilo težave pri izvajanju načrtovanih 
omejitev fluoriranih toplogrednih plinov, kot je navedeno v Kjotskem protokolu.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Ker pri veliki večini aplikacij že 
obstajajo manj škodljive alternative HFC, 
PFC in SF6, je upravičeno omejiti njihovo 
uporabo ter dajanje na trg izdelkov in 
opreme, ki vsebujejo te pline, na aplikacije, 
kjer ni varnih in okolju prijaznejših 
alternativ.

Or. en

Obrazložitev

Pri večini aplikacij že obstajajo tehnično izvedljive, stroškovno učinkovite in okoljsko 
sprejemljivejše zamenjave za fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike 
(PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Vseeno je na trgu velika mera nedejavnosti, ki 
preprečuje hitrejše sprejemanje alternativ, delno zaradi močne fluoroogljikove industrije, ki 
je še vedno jasno usmerjena v uporabo klorofluoroogljikovodikov (CFC), delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov (HCFC) in zdaj tudi fluoriranih ogljikovodikov 
(HFC). Medtem ko so emisije drugih plinov, ki so zajeti v Kjotskem protokolu, npr. CO2, 
metan in N2O, v Evropi enakomerne ali rahlo naraščajo, se zlasti emisije HFC zelo hitro 
povečujejo. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Člen 95(3) Pogodbe zahteva od 
Komisije, da za podlago svojih predlogov 
sprejme višjo raven varstva okolja, ob 
upoštevanju zlasti celotnega novega 
razvoja, ki temelji na znanstvenih dejstvih.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 26
Člen 1, odstavek 1

(5) Cilj te uredbe je zmanjšati emisije 
fluoriranih toplogrednih plinov, ki so zajeti v 
Kjotskem protokolu. Uporablja se za 
fluorirane toplogredne pline, naštete v 
Prilogi A k navedenemu protokolu. Priloga I 
k tej uredbi vsebuje seznam fluoriranih 
toplogrednih plinov, ki so trenutno zajeti s to 
uredbo, vključno z njihovimi potenciali 
globalnega segrevanja. Na podlagi 
sprememb, ki so predvidene s členom 5(3) 
Kjotskega protokola in ki so jih Skupnost in 
njene države članice sprejele, se lahko 
Prilogo I pregleda in po potrebi posodobi.

(5) Cilj te uredbe je preprečiti in zmanjšati 
emisije fluoriranih toplogrednih plinov, ki so 
zajeti v Kjotskem protokolu. Uporablja se za 
fluorirane toplogredne pline, naštete v 
Prilogi A k navedenemu protokolu. Priloga I 
k tej uredbi vsebuje seznam fluoriranih 
toplogrednih plinov, ki so zdaj zajeti s to 
uredbo, vključno z njihovimi potenciali 
globalnega segrevanja. Na podlagi 
sprememb, ki so predvidene s členom 5(3) 
Kjotskega protokola in ki so jih Skupnost in 
njene države članice sprejele, se lahko 
Prilogo I pregleda in po potrebi posodobi.

Or. en

Obrazložitev

Pri večini aplikacij že obstajajo tehnično izvedljive, stroškovno učinkovite in okoljsko 
sprejemljivejše zamenjave za fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike 
(PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Predlog spremembe poskuša pojasniti, da cilj te uredbe 
ni le zadrževanje zadevnih fluoriranih toplogrednih plinov, ampak tudi njihova zamenjava z 
okolju prijaznejšimi alternativami. Hiter prehod k tem alternativam bi pripomogel k boju 
proti podnebnim spremembam in spodbujanju tehničnih inovacij.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Predlog spremembe 27
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

Ta uredba državam članicam ne preprečuje 
ohranjanja ali uvedbe strožjih zaščitnih 
ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Sedanje razlike med državami članicami v zvezi z njihovo uveljavljeno prakso omejevanja 
nekaterih fluoriranih toplogrednih plinov zahtevajo, da imajo države članice možnost 
ohranjanja in uvajanja strožjih ukrepov. To je potrebno za izpolnjevanje določb Pogodbe, ki 
predpisujejo visoko raven varstva okolja, kot je določeno v členih 95(3) in 174(2).
Ob tem je to potrebno, da se državam članicam zagotovi možnost izvajanja načrtov za 
omejevanje fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom.
Če se bo Uredba izvajala brez tega „okoljskega jamstva“, bo raven varstva v nekaterih 
državah članicah nižja od sedanje, kar bo povzročilo težave pri izvajanju načrtovanih 
omejitev fluoriranih toplogrednih plinov, kot je navedeno v Kjotskem protokolu. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 28
Člen 1, odstavek 2

Ta uredba obravnava zadrževanje, uporabo, 
zajemanje in uničenje fluoriranih 
toplogrednih plinov iz Priloge I; 
označevanje in odstranjevanje izdelkov in 
opreme, ki vsebuje te pline; sporočanje 
podatkov o teh plinih; uporabe iz člena 8 in 
dajanje na trg izdelkov in opreme iz člena 9; 
usposabljanje in izdajo spričeval za osebje, 
vključeno v dejavnosti iz te uredbe.

Ta uredba obravnava zadrževanje, uporabo, 
zajemanje in uničenje fluoriranih 
toplogrednih plinov iz Priloge I; 
označevanje in odstranjevanje izdelkov in 
opreme, ki vsebuje te pline; sporočanje 
podatkov o teh plinih; nadzor uporabe iz 
člena 8 in prepoved dajanja na trg izdelkov 
in opreme iz člena 9 in Priloge II; 
usposabljanje in izdajo spričeval za osebje, 
vključeno v dejavnosti iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe pojasnjujejo vsebino členov 8, 9 in Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 29
Člen 1, odstavek 2

Ta uredba obravnava zadrževanje, uporabo, 
zajemanje in uničenje fluoriranih 
toplogrednih plinov iz Priloge I; 

Ta uredba obravnava zadrževanje, uporabo, 
zajemanje in uničenje fluoriranih 
toplogrednih plinov iz Priloge I; 
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označevanje in odstranjevanje izdelkov in 
opreme, ki vsebuje te pline; sporočanje 
podatkov o teh plinih; uporabe iz člena 8 in 
dajanje na trg izdelkov in opreme iz člena 9; 
usposabljanje in izdajo spričeval za osebje, 
vključeno v dejavnosti iz te uredbe.

označevanje in odstranjevanje izdelkov in 
opreme, ki vsebuje te pline; sporočanje 
podatkov o teh plinih; uporabe iz člena 8 in 
dajanje na trg izdelkov in opreme iz člena 9; 
usposabljanje in izdajo spričeval za osebje in 
podjetja, vključena v dejavnosti iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek „in podjetja“ po besedah „za osebje“ je potreben za skladnost z besedilom člena 5. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 30
Člen 2, točka 7

7) „dajanje na trg“ pomeni prvo dobavo ali 
dajanje na voljo v Evropski uniji izdelkov ali 
opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne 
pline ali katere delovanje je odvisno od teh 
plinov, tretjim osebam za plačilo ali 
brezplačno s strani proizvajalca ali 
uvoznika;

7) „dajanje na trg“ pomeni prvo dobavo ali 
dajanje na voljo v Evropski uniji izdelkov ali 
opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne
pline ali katere delovanje je odvisno od teh 
plinov, tretjim osebam za plačilo ali 
brezplačno s strani izdelovalca, njegovega 
pooblaščenega zastopnika v Skupnosti ali 
uvoznika za distribucijo ali uporabo v 
Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je uskladiti opredelitev „dajanja na trg“ z „Vodnikom o 
izvajanju direktiv, ki temelji na Novem in globalnem pristopu“. Dajanje na trg se ne zgodi, 
kjer je izdelek proizveden v državi članici za izvoz v tretjo državo.
V skladu s tem vodnikom je namesto „proizvajalec“ ustreznejša uporaba izraza „izdelovalec 
ali pooblaščeni zastopnik“. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 31
Člen 2, točka 11

11) „hermetično zaprt sistem“ pomeni 
sistem, v katerem so vsi hladilni sestavni 
deli zaradi uporabe varjenja, spajkanja ali 
podobne metode trajnega spajanja 
neprepustni; 

11) „hermetično zaprt sistem“ pomeni 
sistem, v katerem so vsi hladilni sestavni 
deli zaradi uporabe varjenja, spajkanja ali 
podobne metode trajnega spajanja 
neprepustni, kar vključuje zaprte ali 
zaščitene točke dostopa za omogočanje
ustreznega popravila ali odstranitve;

Or. en

Obrazložitev

Tudi zaprti sistemi lahko potrebujejo ustrezne točke dostopa za zagotovitev ustreznega 
popravila ali odstranitve. Ta predlog spremembe olajšuje zajemanje hladilnega sredstva iz 
sistema na okolju neškodljiv način, kot je določeno v členu 4 (zajemanje). 
Takšne točke dostopa niso spajkane ali varjene, ampak zaščitene pred neprimerno uporabo s 
posebnimi čepi, uporabo posebnih orodij, tesnili itd.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 32
Člen 2, točka 17 a (novo)

17a) „nepremična“ aplikacija ali oprema 
pomeni aplikacijo ali opremo, ki se med 
delovanjem običajno ne premika.

Or. en

Obrazložitev

Nepremični sistemi so nemobilni sistemi. Ti vključujejo nepremične naprave, ki jih monter ali 
oseba, ki izvaja vgradnjo, namesti na določeno mesto, in prenosne naprave, ki jih lahko 
končni uporabnik uporablja na različnih mestih. 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Frederika Brepoels, Avril Doyle

Predlog spremembe 33
Člen 3, odstavek 1, uvodni del

1.  Upravljavci naslednjih nepremičnih 
aplikacij: opreme za hlajenje, klimatizacijo 
in toplotnih črpalk ter protipožarnih 
sistemov, ki vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline iz Priloge I, z uporabo 
vseh ukrepov, ki so tehnično izvedljivi in ne 
povzročajo nesorazmernih stroškov:

1.  Upravljavci naslednjih nepremičnih 
aplikacij: krogotokov za hlajenje, 
klimatizacijo in toplotnih črpalk ter 
protipožarnih sistemov, ki vsebujejo 
fluorirane toplogredne pline iz Priloge I, z 
uporabo vseh ukrepov, ki so tehnično 
izvedljivi in ne povzročajo nesorazmernih 
stroškov:

Or. en

Obrazložitev

Oprema lahko vključuje različne krogotoke. Izraz „oprema“ je preveč splošen in se ga lahko 
na tem mestu napačno razlaga. Izraz „krogotoki“ omogoča nedvoumen opis.

Predlog spremembe, ki ga vložita Frederika Brepoels, Avril Doyle

Predlog spremembe 34
Člen 3, odstavek 2, točka (a)

(a) za aplikacije, ki vsebujejo 3 kg 
fluoriranih toplogrednih plinov ali več, vsaj 
enkrat na vsakih dvanajst mesecev; to ne 
velja za opremo s hermetično zaprtim 
sistemom, ki je označena kot taka in 
vsebuje manj kot 6 kg fluoriranih 
toplogrednih plinov;

(a) za aplikacije, ki vsebujejo 3 kg 
fluoriranih toplogrednih plinov ali več, vsaj 
enkrat na vsakih dvanajst mesecev; to ne 
velja za krogotoke s hermetično zaprtim 
sistemom, ki so označeni kot taki in 
vsebujejo manj kot 6 kg fluoriranih 
toplogrednih plinov;

Or. en

Obrazložitev

Oprema lahko vključuje različne krogotoke. Izraz „oprema“ je preveč splošen in se ga lahko 
na tem mestu napačno razlaga. Izraz „krogotoki“ omogoča nedvoumen opis. 
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Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis, Avril Doyle

Predlog spremembe 35
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 3

V tem odstavku „pregledati zaradi uhajanja“ 
pomeni predvsem odkrivati uhajanje na 
opremi ali sistemu z uporabo neposrednih ali 
posrednih merilnih metod s posebnim 
poudarkom na tistih delih opreme ali 
sistema, pri katerih se lahko uhajanje 
najverjetneje pojavi.

V tem odstavku „kontrolirati zaradi 
uhajanja“ pomeni odkrivati uhajanje na 
opremi ali sistemu z uporabo neposrednih 
merilnih metod s posebnim poudarkom na 
tistih delih sistema, pri katerih se lahko 
uhajanje pojavi, ali z uporabo posrednih 
merilnih metod s poudarkom na količini 
fluoriranega toplogrednega plina v sistemu.

Or. en

Obrazložitev

Člen 3 velja za različne uporabe fluoriranih plinov. Vsi sektorji in plini se morajo zato 
obravnavati enako.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 36
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 3

V tem odstavku „pregledati zaradi uhajanja“ 
pomeni predvsem odkrivati uhajanje na 
opremi ali sistemu z uporabo neposrednih ali 
posrednih merilnih metod s posebnim 
poudarkom na tistih delih opreme ali 
sistema, pri katerih se lahko uhajanje 
najverjetneje pojavi.

V tem odstavku „kontrolirati zaradi 
uhajanja“ pomeni odkrivati uhajanje na 
opremi ali sistemu z uporabo neposrednih 
merilnih metod s posebnim poudarkom na 
tistih delih sistema, pri katerih se lahko 
uhajanje pojavi, ali z uporabo posrednih 
merilnih metod s poudarkom na količini 
fluoriranega toplogrednega plina v sistemu.

Or. en

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev izraza „kontrolirati zaradi uhajanja“ je potrebna.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 37
Člen 3, odstavek 3

3.  Upravljavci aplikacij iz odstavka 1, ki 
vsebujejo 300 kg fluoriranih toplogrednih 
plinov ali več, namestijo sisteme za 
odkrivanje uhajanja. Ti sistemi za odkrivanje 
uhajanja se pregledajo najmanj enkrat na 
vsakih dvanajst mesecev, da se zagotovi 
njihovo pravilno delovanje.

3.  Upravljavci aplikacij iz odstavka 1, ki 
vsebujejo več kot 300 kg fluoriranih 
toplogrednih plinov, namestijo sisteme za
odkrivanje uhajanja. Ti sistemi za odkrivanje 
uhajanja se pregledajo najmanj enkrat na 
vsakih dvanajst mesecev, da se zagotovi 
njihovo pravilno delovanje. Pri 
protipožarnih sistemih morajo te določbe 
veljati le za nove sisteme, nameščene po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Valjasti rezervoarji za protipožarno zaščito na osnovi HFC so opremljeni z merilnikom tlaka, 
ki pokaže kakršno koli uhajanje. Dodatno opremljanje obstoječega sistema z alarmom bi 
onemogočilo sistem, upravljavec pa bi tako ostal brez protipožarnega sistema in 
zavarovalnega kritja v tem obdobju. Čas in stroški dodatnega opremljanja obstoječih 
protipožarnih sistemov ter tveganje in motnje, ki bi jih povzročilo, so zato neutemeljeni. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 38
Člen 3, odstavek 3

3. Upravljavci aplikacij iz odstavka 1, ki 
vsebujejo več kot 300 kg fluoriranih 
toplogrednih plinov, namestijo sisteme za 
odkrivanje uhajanja. Ti sistemi za odkrivanje 
uhajanja se pregledajo najmanj enkrat na 
vsakih dvanajst mesecev, da se zagotovi 
njihovo pravilno delovanje.

3. Upravljavci aplikacij iz odstavka 1, ki 
vsebujejo več kot 300 kg fluoriranih 
toplogrednih plinov, namestijo sisteme za 
odkrivanje uhajanja. Ti sistemi za odkrivanje 
uhajanja se pregledajo najmanj enkrat na 
vsakih dvanajst mesecev, da se zagotovi 
njihovo pravilno delovanje. Pri 
protipožarnih sistemih morajo te določbe 
veljati le za nove sisteme, nameščene po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Valjasti rezervoarji za protipožarno zaščito na osnovi HFC so opremljeni z merilnikom tlaka, 
ki pokaže kakršno koli uhajanje. Dodatno opremljanje obstoječega sistema z alarmom bi 
onemogočilo sistem, upravljavec pa bi tako ostal brez protipožarnega sistema in 
zavarovalnega kritja v tem obdobju. Čas in stroški dodatnega opremljanja obstoječih 
protipožarnih sistemov ter tveganje in motnje, ki bi jih povzročilo, so zato neutemeljeni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 39
Člen 4, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice pospešujejo čezmejni 
prevoz zajetih fluoriranih toplogrednih 
plinov, namenjenih uničenju ali predelavi 
znotraj EU, tako da pristojnemu organu 
namembne države članice odobrijo izdajo 
predhodnih soglasij za objekte in naprave, 
ki zajemajo fluorirane toplogredne pline. 
Predhodna soglasja so lahko časovno 
omejena in pristojni organi držav članic jih 
lahko kadar koli prekličejo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi proizvajalci fluoriranih toplogrednih plinov odpadne snovi in izdelke obravnavali na 
okoljsko odgovoren način, morajo države članice zagotoviti spodbujanje zajemanja. Z 
odstranitvijo upravne obremenitve pri čezmejnem prevozu odpadkov znotraj EU postane 
zajemanje privlačnejše in ekonomsko izvedljivo. Odpadne snovi in izdelki se lahko potem
učinkovito pretvorijo v koristne snovi za ponovno uporabo in ni nujno, da se zavržejo kot 
odpadki. 
Z odobritvijo pristojnim organom namembne države članice, da lahko izdajajo predhodna 
soglasja za objekte in naprave, ki zajemajo fluorirane toplogredne pline, se bo zagotovilo 
okoljsko odgovorno ravnanje z izrabljenimi fluoriranimi toplogrednimi plini. Sistem 
predhodnih soglasij se uporablja prek Uredbe o pošiljkah odpadkov (od začetka izvajanja 
Uredbe iz leta 1993). Predhodna soglasja za predelavo fluoriranih toplogrednih plinov bi se 
odobrila posameznim mestom zajemanja, bila bi časovno omejena in pristojni organi bi jih 
lahko kadar koli preklicali. Če se pojavijo težave pri ravnanju upravljavca z odpadki, se 
predhodno soglasje lahko in se mora umakniti. 
Pri proizvajalcih, usmerjenih k zajemanju, ponovni uporabi in recikliranju, so predhodna 
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soglasja, ki jih izdajo namembne države članice, potrebna za zagotovitev stroškovno 
učinkovitih postopkov zajemanja fluoriranih toplogrednih plinov. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 40
Člen 5, odstavek 1

1.  Do … * Komisija na podlagi podatkov, 
prejetih od držav članic, in po posvetovanju 
z zadevnimi sektorji, v skladu s postopkom 
iz člena 11(2), določi minimalne zahteve in 
pogoje za vzajemno priznavanje programov 
usposabljanja in spričeval za ustrezno osebje 
ter podjetja in njihovo osebje, ki so 
vključeni v dejavnosti iz členov 3 in 4.

1.  Do … * Komisija na podlagi podatkov, 
prejetih od držav članic, in po posvetovanju 
z zadevnimi sektorji, v skladu s postopkom 
iz člena 11(2), določi minimalne zahteve in 
pogoje za vzajemno priznavanje programov 
usposabljanja in spričeval za podjetja in vse 
ustrezno osebje, ki je vključeno v dejavnosti 
iz členov 3 in 4.

Or. en

Obrazložitev

Pojasni besedilo. Za zagotovitev celovitosti pregledov in nadzora zadrževanja fluoriranih 
toplogrednih plinov je nujna izdaja spričeval za vključena podjetja in osebje, ne glede na to, 
ali so neodvisni izvajalci ali zaposleni znotraj podjetja. Ne sme biti možna izdaja spričeval le 
za ene ali druge.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 41
Člen 5, odstavek 1

1.  1. Do ...* Komisija na podlagi podatkov, 
prejetih od držav članic, in po posvetovanju 
z zadevnimi sektorji, v skladu s postopkom 
iz člena 11(2), določi minimalne zahteve in 
pogoje za vzajemno priznavanje programov 
usposabljanja in spričeval za ustrezno osebje 
ter podjetja in njihovo osebje, ki so 
vključeni v dejavnosti iz členov 3 in 4.

1. Do ...* Komisija na podlagi podatkov, 
prejetih od držav članic, in po posvetovanju 
z zadevnimi sektorji, v skladu s postopkom 
iz člena 11(2), določi minimalne zahteve in 
pogoje za vzajemno priznavanje programov 
usposabljanja in spričeval za podjetja in 
njihovo ustrezno osebje, ki je vključeno v 
dejavnosti iz členov 3 in 4.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s prvo obravnavo. S tem besedilom so programi 
usposabljanja in spričeval obvezna za podjetja in njihovo ustrezno osebje, ki je vključeno v 
namestitev, vzdrževanje, servisiranje in nadzor opreme, za katero velja Uredba. Le tako lahko 
Uredba zagotovi:
1. boljše rezultate na področju zmanjševanja emisij;
2. boljši položaj celotnega osebja v sektorju.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 42
Člen 6, odstavek 1, uvodni del

1. Vsak proizvajalec, uvoznik in izvoznik 
fluoriranih toplogrednih plinov vsako leto do 
31. marca od prvega koledarskega leta po 
začetku veljavnosti te uredbe sporoča 
Komisiji v obliki poročila naslednje podatke 
za preteklo koledarsko leto ter hkrati pošlje 
te podatke tudi pristojnemu organu zadevne 
države članice:

1. Vsak proizvajalec, uvoznik, izvoznik in 
lastnik fluoriranih toplogrednih plinov vsako 
leto do 31. marca od prvega koledarskega 
leta po začetku veljavnosti te uredbe sporoča 
Komisiji v obliki poročila naslednje podatke 
za preteklo koledarsko leto ter hkrati pošlje 
te podatke tudi pristojnemu organu zadevne 
države članice:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja obveznost za predložitev poročila tudi s strani lastnikov velikih 
naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 43
Člen 6, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) Vsak lastnik nepremičnih aplikacij iz 
člena 3(2)(b) in (c) dobi pri ustreznem 
pristojnem organu registrsko številko za 
vsak nameščen sistem. 
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Or. en

Obrazložitev

V skupnem stališču ni jasne povezave med določbami o zadrževanju in sporočanju. Postopek 
registracije velikih naprav, ki vsebujejo vsaj 30 ali več kg, bi pristojnemu organu omogočil 
poznavanje dejanskega kraja namestitve navedenih sistemov, njihovih upravljavcev in kaj se 
zgodi s fluoriranimi toplogrednimi plini, ki jih vsebujejo ti sistemi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 44
Člen 6, odstavek 4 a (novo)

4a. Odstavek 1 ne velja za podjetja, ki 
proizvajajo izdelke ali opremo, odvisno od 
plinov SF6 v svojem delovanju. 

Or. en

Obrazložitev

Navedena podjetja, ki izvažajo ali uvažajo SF6 v stikalnih mehanizmih in povratnih posodah, 
namenjenih le za polnitev stikalnih mehanizmov na mestu delovanja, so tudi izvzeta iz obveznosti iz 
prvega odstavka člena 6.
To pojasnilo bi uskladilo Uredbo z obstoječimi nacionalnimi določbami, kot je pred kratkim 
revidiran nemški Zakon o okoljski statistiki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 45
Člen 7, odstavek 1

1.  Brez poseganja v določbe Direktive 
Sveta 67/548/EGS in Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 1999/45/ES glede 
označevanja nevarnih snovi in pripravkov, 
se izdelki in oprema iz odstavka 2, ki 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ne 
dajejo na trg, razen če na njih ni označeno 
kemijsko ime fluoriranih toplogrednih 
plinov v skladu z uveljavljeno industrijsko 

1. Brez poseganja v določbe Direktive 
Sveta 67/548/EGS in Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 1999/45/ES glede 
označevanja nevarnih snovi in pripravkov, 
se izdelki in oprema iz odstavka 2, ki 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ne 
dajejo na trg, razen če na njih ni označeno 
kemijsko ime fluoriranih toplogrednih 
plinov v skladu z uveljavljeno industrijsko 
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nomenklaturo. Takšna oznaka jasno navaja, 
da izdelek ali oprema vsebuje fluorirane 
toplogredne pline, pri čemer je to jasno in 
neizbrisno označeno na izdelku ali opremi, 
na servisnem mestu za polnjenje ali 
zajemanje fluoriranega toplogrednega plina 
ali na tistem delu izdelka ali opreme, ki 
vsebuje fluorirani toplogredni plin. 
Hermetično zaprti sistemi so označeni kot 
taki.

nomenklaturo. Takšna oznaka jasno navaja, 
da izdelek ali oprema vsebuje fluorirane 
toplogredne pline, in navaja njihov 
potencial globalnega segrevanja, pri čemer 
je to jasno in neizbrisno označeno na izdelku 
ali opremi. Takšna oznaka se namesti na 
zunanji prednji ali vrhnji del naprave ali 
opreme tako, da je jasno vidna in ni zakrita. 
Če ta oznaka ni na servisnem mestu za 
polnjenje ali zajemanje fluoriranega 
toplogrednega plina ali na tistem delu 
izdelka ali opreme, ki vsebuje fluorirani 
toplogredni plin, se na to mesto ali ta del 
namesti še ena oznaka. Hermetično zaprti 
sistemi so označeni kot taki.

Or. en

Obrazložitev

V več aplikacijah servisno mesto in deli, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, niso na 
uporabniku vidnem mestu. Ta predlog spremembe bo zagotovil seznanitev uporabnikov z 
dejstvom, da vsebuje izdelek toplogredne pline, ter s potencialom globalnega segrevanja, ki 
ga ima plin. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 46
Člen 7, odstavek 1

1. Brez poseganja v določbe Direktive 
Sveta 67/548/EGS in Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 1999/45/ES glede 
označevanja nevarnih snovi in pripravkov, 
se izdelki in oprema iz odstavka 2, ki 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ne 
dajejo na trg, razen če na njih ni označeno 
kemijsko ime fluoriranih toplogrednih 
plinov v skladu z uveljavljeno industrijsko 
nomenklaturo. Takšna oznaka jasno navaja, 
da izdelek ali oprema vsebuje fluorirane 
toplogredne pline, pri čemer je to jasno in 
neizbrisno označeno na izdelku ali opremi, 
na servisnem mestu za polnjenje ali 

1. Brez poseganja v določbe Direktive 
Sveta 67/548/EGS in Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 1999/45/ES glede 
označevanja nevarnih snovi in pripravkov, 
se izdelki in oprema iz odstavka 2, ki 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ne 
dajejo na trg, razen če na njih ni označeno 
kemijsko ime fluoriranih toplogrednih 
plinov v skladu z uveljavljeno industrijsko 
nomenklaturo. Takšna oznaka jasno navaja, 
da izdelek ali oprema vsebuje fluorirane 
toplogredne pline, in navaja njihov 
potencial globalnega segrevanja, pri čemer 
je to jasno in neizbrisno označeno na izdelku 
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zajemanje fluoriranega toplogrednega plina 
ali na tistem delu izdelka ali opreme, ki 
vsebuje fluorirani toplogredni plin. 
Hermetično zaprti sistemi so označeni kot 
taki.

ali opremi. Pri potrošniških izdelkih ali 
opremi se takšna oznaka namesti na 
zunanji prednji ali vrhnji del naprave ali 
opreme tako, da je jasno vidna in ni zakrita. 
Če ta oznaka ni na servisnem mestu za 
polnjenje ali zajemanje fluoriranega 
toplogrednega plina ali na tistem delu 
izdelka ali opreme, ki vsebuje fluorirani 
toplogredni plin, se na to mesto ali ta del 
namesti še ena oznaka. Hermetično zaprti 
sistemi so označeni kot taki.

Or. en

Obrazložitev

V več aplikacijah servisno mesto in deli, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, niso na 
uporabniku vidnem mestu. Ta predlog spremembe bo zagotovil seznanitev uporabnikov z 
dejstvom, da vsebuje izdelek toplogredne pline, ter s potencialom globalnega segrevanja, ki 
ga ima plin. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 47
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a.  Fluorirani toplogredni plini se 
uporabljajo le, kjer ni drugih varnih, 
tehnično sprejemljivih in okoljsko 
sprejemljivih alternativ.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ugotavlja a) potrebo po čim hitrejših inovacijah in prehodu k 
okoljskim alternativam brez uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in b) obstoj že 
precejšnje količine fluoriranih toplogrednih plinov (npr. v penah, hladilnih in klimatskih 
napravah ali protipožarnih sistemih), ki bi lahko škodovali našemu podnebju, ker se lahko 
vsak nameščen kg sčasoma sprosti v atmosfero.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 48
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a.  HFC se uporabljajo le, kjer ni drugih 
varnih, tehnično sprejemljivih, stroškovno 
učinkovitih in okoljsko sprejemljivejših 
alternativ.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s prvo obravnavo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 49
Člen 10, odstavek 1

1. Komisija na podlagi napredka glede 
možnosti zadrževanja ali nadomestitve 
fluoriranih toplogrednih plinov v klimatskih 
napravah, razen tistih, ki so vgrajene v 
motorna vozila iz Direktive Sveta 
70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
homologaciji motornih in priklopnih vozil, 
in sistemov za hlajenje v prevoznih 
sredstvih, to uredbo pregleda in najkasneje
do 31. decembra 2007 objavi poročilo. Po 
potrebi poda zakonodajne predloge tudi z 
namenom uporabe določb člena 3 za 
klimatske naprave, razen tistih, ki so 
vgrajene v motorna vozila iz Direktive 
70/156 EGS, in sistemov za hlajenje v 
prevoznih sredstvih.

1. Komisija na podlagi napredka glede 
dejanskega zadrževanja ali nadomestitve 
fluoriranih toplogrednih plinov z okolju 
prijaznimi alternativami v vseh aplikacijah, 
ki jih vključuje ta uredba, razen v 
klimatskih napravah, ki so vgrajene v 
motorna vozila iz Direktive Sveta 
70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
homologaciji motornih in priklopnih vozil, 
to uredbo pregleda in najpozneje do 31. 
decembra 2007 objavi poročilo. 

Or. en
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Obrazložitev

Postopek pregleda in poročilo Komisije mora vključevati vse naprave in ne le nekaj določenih 
aplikacij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 50
Člen 10, odstavek 2, točka (e)

(e) oceni učinkovitost ukrepov zadrževanja, 
ki jih v skladu s členom 3 izvajajo 
upravljavci, in oceni, ali je možno določiti 
najvišje stopnje uhajanja iz objektov; 

(e) oceni učinkovitost ukrepov zadrževanja, 
ki jih v skladu s členom 3 izvajajo 
upravljavci, in oceni, ali je možno določiti 
najvišje stopnje uhajanja iz objektov, ob 
upoštevanju kakovostno primernih
podatkov, pridobljenih iz evidenc 
upravljavcev v državah članicah; 

Or. en

Obrazložitev

Zagotavlja, da Komisija pri svoji oceni upošteva podatke, evidentirane na podlagi člena 6.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 51
Člen 10, odstavek 2, točka (j)

(j) oceni tehnično izvedljivost in stroškovno 
učinkovitost vključitve novih izdelkov in 
opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne 
pline, v Prilogo II in po potrebi predlaga 
spremembo Priloge II, da se vključijo taki 
dodatni izdelki in oprema;

(j) oceni tehnično izvedljivost, energetsko in 
stroškovno učinkovitost vključitve novih 
izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline, v Prilogo II in po potrebi 
predlaga spremembo Priloge II, da se 
vključijo taki dodatni izdelki in oprema;

Or. en
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Obrazložitev

Izbira načrtovanja hladilnega sredstva in opreme lahko močno vpliva na energetsko 
učinkovitost in porabo energije ter bo vplivala na skupne stroške opreme. Tako lahko izbira 
hladilnega sredstva vpliva na stroškovno učinkovitost meril porabe energije za nepremično 
hlajenje in klimatske naprave. Pomembno je zagotoviti polno upoštevanje takšnih dejavnikov 
pri obravnavanju dodatnih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 52
Člen 10, odstavek 3

3. Komisija po potrebi poda ustrezne 
predloge za spremembo ustreznih določb te 
uredbe.

3. Komisija predstavi ustrezne predloge za 
spremembo ustreznih določb te uredbe, 
vključno z njenimi prilogami, najpozneje do 
31. decembra in, kjer je potrebno, vsaki dve 
leti po tem.

Or. en

Obrazložitev

Pravni pregled mora biti v skladu s časovnim okvirom postopka poročila Komisije o 
pregledu, ki bo objavljeno 31. decembra 2007. Nadaljnje možne revizije bodo morale biti 
redne.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 53
Člen 10 a (novo)

Člen 10a
Spodbujanje alternativ

1.  Brez poseganja v Pogodbo in zlasti člen 
87 Pogodbe si države članice prizadevajo za 
spodbujanje dajanja na trg izdelkov ali 
opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne 
pline s potencialom globalnega segrevanja 
manj kot 50, prek finančnih in drugih 
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spodbud.
2.  Odstavek 1 velja za naslednje vrste 
izdelkov in opreme:
(a) izdelke in opremo za hlajenje;
(b) izdelke in opremo za klimatizacijo 
(razen tistih v motornih vozilih);
(c) pene.

Or. en

Obrazložitev

V več aplikacijah servisno mesto in deli, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, niso na 
uporabniku vidnem mestu. Ta predlog spremembe bo zagotovil seznanjenost uporabnikov z 
dejstvom, da vsebuje izdelek toplogredne pline, ter s potencialom globalnega segrevanja, ki 
ga ima plin. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Predlog spremembe 54
Priloga II, vrstica 3 a (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Protipožarni sistemi in 
gasilni aparati *

Dve leti po začetku 
veljavnosti

* Razen za uporabo v vojaških objektih in nujne uporabe (ki jih določi Odbor iz 
člena 11).

Or. en

Obrazložitev

Alternative so na voljo na tržišču, kjer se skupna emisija toplogrednih plinov znatno znižuje. 
Večina alternativ celo zmanjšuje porabo energije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 55
Priloga II, vrstica 3 a (novo)
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Fluorirani ogljikovodiki Nepremični protipožarni 
sistemi in gasilni aparati 
(razen v nekaterih nujnih 

uporabah)

Datum začetka veljavnosti

Or. en

Obrazložitev

Alternative so na voljo za večino protipožarnih aplikacij. Izjeme pri nekaterih nujnih 
uporabah lahko določi Odbor, predviden v členu 10 te uredbe, podobno kot v sedanjem
primeru na podlagi Uredbe 2037/2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Predlog spremembe 56
Priloga II, vrstica 8 a (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Proizvodnja prožne 
poliuretanske pene

Dve leti po začetku 
veljavnosti

Or. en

Obrazložitev

Alternative so na voljo na tržišču, kjer se skupna emisija toplogrednih plinov znatno znižuje. 
Večina alternativ celo zmanjšuje porabo energije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 57
Priloga II, vrstica 8 a (novo)

Fluorirani toplogredni plini Pene, ki niso 
enokomponentne, razen če 

so zahtevane za 
izpolnjevanje varnostnih 

zahtev

1. januar 2009
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Or. en

Obrazložitev

Številni proizvajalci namesto fluoriranih toplogrednih plinov v penah že uporabljajo 
alternativne penilce. Takšna sprememba bi spodbudila evropske tehnične inovacije na tem 
področju in imela znaten učinek na globalni trg.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 58
Priloga II, vrstica 8 a (novo)

Fluorirani ogljikovodiki in 
perfluorirani ogljikovodiki

Pene, ki niso 
enokomponentne, razen če 

so zahtevane za 
izpolnjevanje varnostnih 

zahtev

1. januar 2009

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelj se zavzema za spremembo pravne podlage člena 95, da bo industrijsko načrtovanje 
varno za celoten evropski trg. Podnebne težave so svetovni problem, zato je treba sprejeti ne 
le nacionalne, ampak vsaj evropske ukrepe. Sprememba pravne podlage vsekakor pomeni, da 
lahko države članice le z velikimi težavami presežejo zahteve, določene v tej direktivi. Zato 
morajo biti zahteve strožje, kot je predvideno v Skupnem stališču. Postopna ukinitev 
fluoriranih toplogrednih plinov na področju hladilnikov je upravičena, ker je na leto 
prodanih skoraj 15 milijonov hladilnikov na osnovi ogljikovega vodika.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 59
Priloga II, vrstica 8 a (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Proizvodnja mehkih pen 1. januar 2006
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Or. en

Obrazložitev

Za proizvodnjo mehkih pen so na voljo alternative, kot so ogljikovodiki.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Predlog spremembe 60
Priloga II, vrstica 9 a (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Aerosoli **** Dve leti po začetku 
veljavnosti

**** Razen za zdravstvene namene in uporabo v zaprtem prostoru, kjer protipožarni 
standardi preprečujejo uporabo vnetljivih potisnih plinov ali kjer je njihova uporaba 
namenjena vzdrževanju električnih ali elektronskih delov.

Or. en

Obrazložitev

Alternative so na voljo na tržišču, kjer se skupna emisija toplogrednih plinov znatno znižuje. 
Večina alternativ celo zmanjšuje porabo energije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 61
Priloga II, vrstica 9 a (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Aerosoli (razen v odmernih 
inhalatorjih in za čiščenje 
elektronskih delov ter kjer 

varnostni predpisi ne 
dopuščajo alternativ)

1. januar 2006

Or. en
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Obrazložitev

Za večino aerosolov, razen za odmerne inhalatorje in za čiščenje nekaterih elektronskih 
delov, so na voljo alternative. Zato takšne uporabe dopuščajo izjemo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 62
Priloga II, vrstica 9 b (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Sistemi za hlajenje z manj 
kot 150 g hladilnega 

sredstva

Štiri leta po začetku 
veljavnosti

Or. en

Obrazložitev

Načelo prekinitve uporabe fluoriranih ogljikovodikov v malih in gospodinjskih hladilnikih se 
lahko podpre, vendar je treba dati proizvajalcem v državah v razvoju, ki izvažajo svoje 
izdelke v EU, več časa, da se mu prilagodijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 63
Priloga II, vrstica 9 b (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Hlajenje v gospodinjstvih, 
razen če je zahtevano za 
izpolnjevanje varnostnih 

standardov

Eno leto po začetku 
veljavnosti

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelj se zavzema za spremembo pravne podlage člena 95, da bo industrijsko načrtovanje 
varno za celoten evropski trg. Podnebne težave so svetovni problem, zato je treba sprejeti ne 
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le nacionalne, ampak vsaj evropske ukrepe. Sprememba pravne podlage vsekakor pomeni, da 
lahko države članice le z velikimi težavami presežejo zahteve, določene v tej direktivi. Zato 
morajo biti zahteve strožje, kot je predvideno v Skupnem stališču. Postopna ukinitev 
fluoriranih toplogrednih plinov na področju hladilnikov je upravičena, ker je na leto 
prodanih skoraj 15 milijonov hladilnikov na osnovi ogljikovega vodika.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 64
Priloga II, vrstica 9 b (novo)

Fluorirani toplogredni plini Samostoječe zamrzovalne 
naprave z manj kot 300 g 

hladilnega sredstva

1. januar 2008

Or. en

Obrazložitev

Zaradi obstoječe raznolikosti modelov različnih proizvajalcev, ki uporabljajo alternativne 
tehnologije po vsej Evropi, ni razloga, da se uporaba HFC pri opremi za hlajenje v 
gospodinjstvih ne bi omejila v krajšem časovnem roku. Pri opremi, ki vsebuje manj kot 300 g 
HFC (kar ustreza 120 g–150 g ogljikovodikov), obstaja zamenjava z ogljikovodikom, ki pa ni 
tako razširjena, zato je potrebno nekaj več časa, da bi bil na trgu celoten obseg delov. Zato 
predlog spremembe za postopno odpravo dajanja fluoriranih toplogrednih plinov v teh malih 
napravah na trg predlaga šele leto 2008, in ne prej.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Predlog spremembe 65
Priloga II, vrstica 9 c (novo)

Fluorirani toplogredni plini Nepremično hlajenje, 
klimatske naprave in 

oprema za toplotne črpalke 
ter razvlaževalniki z manj 

kot 10 kg fluoriranih 
toplogrednih plinov**

Dve leti po začetku 
veljavnosti

** Razen v uporabah, kjer varnostni standardi prepovedujejo uporabo alternativ, ali 
če ne povzročajo nesorazmernih stroškov za industrijo.
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Or. en

Obrazložitev

Alternative so na voljo na tržišču, kjer se skupna emisija toplogrednih plinov znatno znižuje. 
Večina alternativ celo zmanjšuje porabo energije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 66
Priloga II, vrstica 9 c (novo)

Fluorirani toplogredni plini Komercialno in 
industrijsko hlajenje, razen 

če je zahtevano za 
izpolnjevanje varnostnih 

standardov

1. januar 2010

Or. en

Obrazložitev

Številni proizvajalci namesto fluoriranih toplogrednih plinov pri komercialnem hlajenju že 
uporabljajo alternativna hladilna sredstva. Takšna sprememba bi spodbudila evropske 
tehnične inovacije na tem področju in imela znaten učinek na globalni trg.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 67
Priloga II, vrstica 9 c (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Komercialno in 
industrijsko hlajenje, razen 

če je zahtevano za 
izpolnjevanje varnostnih 

standardov

1. januar 2010

Or. en
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Obrazložitev

Vlagatelj se zavzema za spremembo pravne podlage člena 95, da bo industrijsko načrtovanje 
varno za celoten evropski trg. Podnebne težave so svetovni problem, zato je treba sprejeti ne 
le nacionalne, ampak vsaj evropske ukrepe. Sprememba pravne podlage vsekakor pomeni, da 
lahko države članice le z velikimi težavami presežejo zahteve, določene v tej direktivi. Zato 
morajo biti zahteve strožje, kot je predvideno v Skupnem stališču. Postopna ukinitev 
fluoriranih toplogrednih plinov na področju hladilnikov je upravičena, ker je na leto 
prodanih skoraj 15 milijonov hladilnikov na osnovi ogljikovega vodika.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 68
Priloga II, vrstica 9 c (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Komercialno in 
industrijsko hlajenje, razen 

če je zahtevano za 
izpolnjevanje varnostnih 

standardov

1. januar 2010

Or. en

Obrazložitev

Številni proizvajalci namesto fluoriranih ogljikovodikov pri komercialnem hlajenju že 
uporabljajo alternativna hladilna sredstva. Takšna sprememba bi spodbudila evropske 
tehnične inovacije na tem področju in imela znaten učinek na globalni trg. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 69
Priloga II, vrstica 9 d (novo)

Fluorirani toplogredni plini Nepremične klimatske 
naprave, razen če so 

zahtevane za izpolnjevanje 
varnostnih standardov

1. januar 2010

Or. en



PE 362.664v01-00 30/33 AM\580037SL.doc

SL

Obrazložitev

Vlagatelj se zavzema za spremembo pravne podlage člena 95, da bo industrijsko načrtovanje 
varno za celoten evropski trg. Podnebne težave so svetovni problem, zato je treba sprejeti ne 
le nacionalne, ampak vsaj evropske ukrepe. Sprememba pravne podlage vsekakor pomeni, da 
lahko države članice le z velikimi težavami presežejo zahteve, določene v tej direktivi. Zato 
morajo biti zahteve strožje, kot je predvideno v Skupnem stališču.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 70
Priloga II, vrstica 9 d (novo)

Fluorirani toplogredni plini Nepremične klimatske 
naprave, razen če so 

zahtevane za izpolnjevanje 
varnostnih standardov

1. januar 2009

Or. en

Obrazložitev

Številni proizvajalci namesto fluoriranih toplogrednih plinov že uporabljajo alternativne 
pline. Takšna sprememba bi spodbudila evropske tehnične inovacije na tem področju in imela 
znaten učinek na globalni trg.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Predlog spremembe 71
Priloga II, vrstica 9 e (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Cevi za daljinsko ogrevanje Dve leti po začetku 
veljavnosti

Or. en
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Obrazložitev

Alternative so na voljo na tržišču, kjer se skupna emisija toplogrednih plinov znatno znižuje. 
Večina alternativ celo zmanjšuje porabo energije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 72
Priloga II, vrstica 9 e (novo)

Fluorirani ogljikovodiki Cevi za daljinsko ogrevanje Datum začetka veljavnosti

Or. en

Obrazložitev

Za proizvodnjo cevi za daljinsko ogrevanje so na voljo alternative, kot so ogljikovodiki.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Predlog spremembe 73
Priloga II, vrstica 9 f (novo)

Žveplov heksafluorid Sledilni plin *** Dve leti po začetku 
veljavnosti

***  Razen za uporabo v laboratorijih.

Or. en

Obrazložitev

Alternative so na voljo na tržišču, kjer se skupna emisija toplogrednih plinov znatno znižuje. 
Večina alternativ celo zmanjšuje porabo energije.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 74
Priloga II, vrstica 9 f (novo)

Žveplov heksafluorid Sledilni plin, razen za 
uporabo v laboratorijih

1. januar 2006

Or. en

Obrazložitev

Alternative, kot so ogljikovodiki, so na voljo za večino uporab SF6 v sledilnem plinu, razen za 
nekatere uporabe v laboratorijih. Zato takšne uporabe dopuščajo izjemo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 75
Priloga II, vrstica 9 g (novo)

Žveplov heksafluorid Vse aplikacije, razen v 
stikalnih mehanizmih

1. januar 2008

Obrazložitev

Vlagatelj se zavzema za spremembo pravne podlage člena 95, da bo industrijsko načrtovanje 
varno za celoten evropski trg. Podnebne težave so svetovni problem, zato je treba sprejeti ne 
le nacionalne, ampak vsaj evropske ukrepe. Sprememba pravne podlage vsekakor pomeni, da 
lahko države članice le z velikimi težavami presežejo zahteve, določene v tej direktivi. Zato 
morajo biti zahteve strožje, kot je predvideno v Skupnem stališču.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 76
Priloga II, vrstica 9 g (novo)

Žveplov heksafluorid Vse aplikacije, ki niso 
naštete zgoraj, razen v 
stikalnih mehanizmih

1. januar 2007

Or. en
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Obrazložitev

Alternative SF6 so na voljo za vse aplikacije, razen nekaterih stikalnih mehanizmov.


