
PR\574032SK.doc PE 360.264v01-00

External translation

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2003/0189A(COD)

18.7.2005

***II
NÁVRH ODPORÚČANIA DO 
DRUHÉHO ČÍTANIA
o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o určitých fluorovaných skleníkových plynoch
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Avril Doyle



PR\574032SK.doc 2/16 PE 360.264v01-00

External translation

SK

PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o určitých fluorovaných skleníkových plynoch
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Parlament a Radu 
(KOM(2003)0492)2,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu v pozmenenom znení;

2. poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Visa 1

So zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva a najmä na jej 
článok 175 ods. 1 a jej článok 95 vo 
vzťahu k článkom 7, 8 a 9 tohto 
nariadenia,

So zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva a najmä na jej 
článok 175 ods. 1,

Odôvodnenie
V záujme zabezpečenia právnej istoty musí byť celé nariadenie založené na článku 175, keďže 
cieľ a obsah nariadenia sa jednoznačne zaoberajú ochranou životného prostredia.

  
1 Ú. v. C 130E zo dňa 29.4.2004, str. 600.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Príloha II rozhodnutia 2002/358/ES 
stanovuje rozdielne redukčné ciele pre 
jednotlivé členské štáty. Od členských 
štátov sa preto požaduje, aby prijali 
jednotlivé opatrenia. Jednotlivé členské 
štáty preto musia byť schopné prijať 
alebo udržiavať zodpovedajúce opatrenia 
na dosiahnutie ich národných redukčných 
cieľov.

Odôvodnenie

Uvádza do pôvodného stavu pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 5

(5) Primárnym cieľom tohto nariadenia je 
redukovať emisie fluorovaných 
skleníkových plynov pokrytých Kjótskym 
protokolom a tým chrániť životné 
prostredie. Právnym základom by preto 
mal byť článok 175 ods. 1 Zmluvy.

(5) Primárnym cieľom tohto nariadenia je 
redukovať emisie fluorovaných 
skleníkových plynov pokrytých Kjótskym 
protokolom a tým chrániť životné 
prostredie. Právnym základom by preto 
mal byť článok 175 ods. 1 Zmluvy. V 
súlade s článkom 176 by preto malo byť 
členským štátom prijať prísnejšie 
opatrenia. Takéto opatrenia však musia 
byť kompatibilné so Zmluvou, t.j. 
primerané, nediskriminačné a nie čisto 
ekonomickej povahy.

Odôvodnenie

Je dôležité mať na pamäti, že články 175 a 176 nedávajú členským štátom voľnú ruku pri 
zavádzaní akýchkoľvek opatrení podľa ich vôle. Vnútorný trh je naďalej chránený pred 
opatreniami obmedzujúcimi obchod viac, než je potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 6

(6) Napriek tomu je vhodné prijať 
opatrenia na úrovni Spoločenstva na 

(6) Je vhodné prijať opatrenia na úrovni 
Spoločenstva na harmonizáciu základných 
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základe článku 95 Zmluvy na 
harmonizáciu požiadaviek na používanie 
fluorovaných skleníkových plynov a predaj 
a označovanie produktov a vybavenia 
obsahujúcich fluorované skleníkové plyny. 
Obmedzenia predaja a používania určitých 
použití fluorovaných skleníkových plynov 
sa považuje za vhodné, keď sú dostupné 
reálne alternatívy a nie je dosiahnuteľné 
vylepšenie v oblasti znečistenia a obnovy. 
Do úvahy by mali byť vzaté aj dobrovoľné 
iniciatívy niektorých priemyslových 
sektorov ako aj fakt, že vývoj alternatív 
stále prebieha.

požiadaviek na používanie fluorovaných 
skleníkových plynov a predaj a 
označovanie produktov a vybavenia 
obsahujúcich fluorované skleníkové plyny. 
Obmedzenia predaja a používania určitých 
použití fluorovaných skleníkových plynov 
sa považuje za vhodné, keď sú dostupné 
reálne alternatívy a nie je dosiahnuteľné 
vylepšenie v oblasti znečistenia a obnovy. 
Do úvahy by mali byť vzaté aj dobrovoľné 
iniciatívy niektorých priemyslových 
sektorov ako aj fakt, že vývoj nových 
alternatív a prechod k existujúcim 
alternatívam stále prebieha a mal by byť 
podporovaný.

Odôvodnenie

Zmena je potrebná v záujme konzistencie so zmenou právneho základu. Inovácia by mala byť 
podporovaná, ako aj prechod k alternatívam šetrnejším k životnému prostrediu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) Uplatňovanie a vynucovanie tohto 
nariadenia by malo dať popud na 
technologickú inováciu prostredníctvom 
povzbudenia pokračujúceho vývoja 
alternatívnych technológií a prechodu k 
už existujúcim technológiám, ktoré sú 
šetrnejšie k životnému prostrediu.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že inovácia a vývoj alternatív je niečím, čo by malo byť podporované a 
že toto nariadenie je jednou z ciest, ako to podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 12

(12) Keďže ciele tohto nariadenia, najmä 
riadenie a informovanie o určitých 
fluorovaných skleníkových plynoch a 
kontrola použitia a umiestňovania na trh 

(12) Keďže ciele tohto nariadenia, najmä 
riadenie a informovanie o určitých 
fluorovaných skleníkových plynoch a 
kontrola použitia a umiestňovania na trh 
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produktov a vybavenia obsahujúceho určité 
fluorované skleníkové plyny, v záujme 
ochrany životného prostredia a zachovania 
vnútorného trhu nemôžu byť dostatočne 
dosiahnuté členskými štátmi, a preto môžu 
byť z dôvodu rozsahu a účinkov tohto 
nariadenia lepšie dosiahnuté na úrovni 
Spoločenstva, tak Spoločenstvo môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity, ako je daná v článku 5 
Zmluvy. V súlade so zásadou primeranosti, 
ako je daná v článku 5, toto nariadenie 
nejde za to, čo je potrebné v záujme 
dosiahnutia týchto cieľov.

produktov a vybavenia obsahujúceho určité 
fluorované skleníkové plyny, v záujme 
ochrany životného prostredia nemôžu byť 
dostatočne dosiahnuté členskými štátmi a 
preto môžu byť z dôvodu rozsahu a 
účinkov tohto nariadenia lepšie dosiahnuté 
na úrovni Spoločenstva, tak Spoločenstvo 
môže prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity, ako je daná v článku 5 
Zmluvy. V súlade so zásadou primeranosti, 
ako je daná v článku 5, toto nariadenie 
nejde za to, čo je potrebné v záujme 
dosiahnutia týchto cieľov.

Odôvodnenie

Zmena je potrebná v záujme konzistencie so zmenou právneho základu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 odsek 2 úvodná časť a bod (a)

2. Prevádzkovatelia aplikácií uvedených v 
odseku 1 zabezpečia, že sú u nich 
vykonávané inšpekcie únikov 
certifikovanými osobami, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám článku 5 v 
súlade s nasledujúcou schémou:

2. Prevádzkovatelia aplikácií uvedených v 
odseku 1 zabezpečia, že podliehajú 
kontrolám únikov certifikovanými 
osobami, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
článku 5 v súlade s nasledujúcou schémou:

(a) aplikácie obsahujúce 3 kg alebo viac 
fluorovaných skleníkových plynov 
podstupujú inšpekciu najmenej raz za 
dvanásť mesiacov; to sa nevzťahuje na 
vybavenie s hermeticky uzatvorenými 
systémami, ktoré sú ako také označené a 
obsahujú menej než 6 kg fluorovaných 
skleníkových plynov;

(a) aplikácie obsahujúce 3 kg alebo viac 
fluorovaných skleníkových plynov 
podliehajú kontrolám únikov najmenej raz 
za dvanásť mesiacov; to sa nevzťahuje na 
vybavenie s hermeticky uzatvorenými 
systémami, ktoré sú ako také označené a 
obsahujú menej než 6 kg fluorovaných 
skleníkových plynov;
[horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh – v prípade prijatia bude termín 
„podstupovať inšpekciu“ zmenený na 
„podliehať kontrolám únikov“ v celom 
texte a vo všetkých pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhoch k nariadeniu]
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Odôvodnenie

Slovo „inšpekcia“ v niektorých krajinách (napr. vo Francúzsku) predstavuje kontrolné 
konanie vonkajšou organizáciou nezávislou na prevádzkovateľovi podniku. Nastolenie takejto 
vonkajšej kontroly by v určitých krajinách nepochybne viedlo k nespravodlivej konkurencii. 
Preto by bolo lepšie použiť slovo „kontrola“ namiesto inšpekcie v celom dokumente 
stanovujúcom štandardné inšpekčné požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 odsek 2 pododsek 3

Pre účely tohto odseku „inšpekcia úniku“ 
znamená, že vybavenie alebo systém je 
skúmaný primárne na únik s použitím 
priamych alebo nepriamych meracích 
metód so zameraním na tie časti vybavenia 
alebo systému s najväčšou 
pravdepodobnosťou úniku.

Pre účely tohto odseku „kontroly úniku“ 
znamenajú, že vybavenie alebo systém je 
skúmaný na únik s použitím priamych 
meracích metód - so zameraním na tie časti 
systému s pravdepodobnosťou úniku –
alebo s použitím nepriamych meracích 
metód – so zameraním na množstvo 
chladiacej látky obsiahnutej v systéme.

Odôvodnenie

Je potrebná presnejšia definícia slova „kontroly úniku“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 odsek 4

4. V prípadoch používania správne 
fungujúceho vhodného systému detekcie 
únikov sa frekvencia inšpekcií 
požadovaných podľa odseku 2 (b) a (c) 
predlžuje o polovicu.

4. V prípadoch používania správne 
fungujúceho vhodného systému detekcie 
únikov sa frekvencia kontrolných opatrení 
požadovaných podľa odseku 2 (b) a (c) 
predlžuje o polovicu.
[horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh – v prípade prijatia bude termín 
„inšpekcia(e)“ zmenený na „kontrolné 
opatrenia“ v celom texte a vo všetkých 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 
k nariadeniu]

Odôvodnenie

V záujme konzistencie s vyššie uvedenou zmenou v článku 3 odsek 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 1

1. Do ….. * na základe informácií 
obdržaných od členských štátov a po 
konzultáciách s príslušnými sektormi 
Komisia vytvorí v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 2 minimálne 
požiadavky a podmienky pre vzájomné 
uznávanie ohľadom výcvikových 
programov a certifikácie pre príslušné 
osoby a pre spoločnosti a ich 
zamestnancov zapojených do činností 
uvedených v článkoch 3 a 4.

1. Do ….. * na základe informácií 
obdržaných od členských štátov a po 
konzultáciách s príslušnými sektormi 
Komisia vytvorí v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 2 minimálne 
požiadavky a podmienky pre vzájomné 
uznávanie ohľadom výcvikových 
programov a certifikácie pre príslušné 
osoby a pre spoločnosti a ich 
zamestnancov zapojených do inštalácie 
alebo údržby vybavenia dotknutého týmto 
nariadením, ako aj pre osoby zapojené do 
poskytovania servisu alebo vykonávania 
kontrol vybavenia pre činnosti uvedené 
v článkoch 3 a 4.  

Odôvodnenie

Cieľom nariadenia je dosiahnutie efektívneho riadenia. Potreba minimálnej kvalifikácie 
a schopností sa začína riadnym plánovaním a riadením inštalácií, je nasledovaná 
profesionálnou preventívnou údržbou a servisom a nemala by byť obmedzená na inšpekčné 
a nápravné činnosti. 

Európsky hospodársky a sociálny výbor správne uviedol, že: „Článok 5 umožnil výcvik 
a certifikáciu osôb zapojených do riadenia a nápravy, ale nie do inštalovania a údržby. To 
bude dôležité, ak majú byť zmeny účinné.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6 odsek 1 bod a) zarážka 1

- celkovú produkciu každého jedného 
fluorovaného skleníkového plynu 
v Spoločenstve s určením hlavných 
kategórií aplikácie (napr. prenosná 
klimatizácia, chladenie, klimatizácia, peny, 
aerosóly, elektrické vybavenie, výroba 
polovodičov), v ktorých sa predpokladá 
používanie látky;

- celkovú produkciu každého jedného 
fluorovaného skleníkového plynu 
v Spoločenstve s určením hlavných 
kategórií aplikácie (napr. prenosná 
klimatizácia, chladenie, klimatizácia, peny, 
aerosóly, elektrické vybavenie, výroba 
polovodičov, rozpúšťadlá a protipožiarna 
ochrana), v ktorých sa predpokladá 
používanie látky;

Odôvodnenie

Je známe, že zoznam aplikácií nebol zamýšľaný ako úplný zoznam všetkých aplikovateľných 
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oblastí. Vylúčenie oblasti protipožiarnej ochrany však môže naznačovať, že táto oblasť nie je 
tak dôležitá ako ostatné oblasti pre účely zamerania emisných redukcií. Pracovná skupina pre 
fluorované plyny v rámci európskeho programu zmeny klímy určila rozpúšťadlá, ako aj 
protipožiarnu ochranu za hlavné oblasti aplikácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 1a (nový)

1a. Príslušné orgány prehodnocujú každé 
2 roky reprezentatívnu vzorku záznamov 
uvedených v článku 3 ods. 6 pre každú 
jednu z kategórií uvedených v článku 3 
ods. 2 písm. b a c a podajú správu Komisii 
o predpokladaných emisiách. 

Odôvodnenie

V návrhu nie je jasný vzťah medzi riadiacimi ustanoveniami a ustanoveniami o podávaní 
správ. Požiadavky na podávanie správ v návrhu iba monitorujú obchodný tok a nebudú plniť 
ciele návrhu: monitorovanie skutočných emisií. Je dôležité začleniť vzorkovanie skutočných 
údajov, aby bol zabezpečený reálny obraz o emisiách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 2

2. Do ….. * Komisia určí v súlade 
s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 
formulár pre správy uvedené v odseku 1
tohto článku.

2. Do ….. * Komisia určí v súlade 
s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 
formulár pre správy uvedené v odseku 1 
a 1a tohto článku.

Odôvodnenie

Prepojené s vložením nového odseku 1a do článku 6 uvedeným vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 7 odsek 1

1. Bez dotknutia ustanovení smernice Rady 
67/548/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady1999/45/ES vo vzťahu
k označovaniu nebezpečných látok 

1. Bez dotknutia ustanovení smernice Rady 
67/548/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/45/ES  vo vzťahu 
k označovaniu nebezpečných látok 
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a prípravkov sa produkty a vybavenie 
uvedené v odseku 2 obsahujúce fluorované 
skleníkové plyny neumiestňujú na trh, 
pokiaľ nie je chemický názov fluorovaných 
skleníkových plynov označený štítkom 
akceptovaným v priemyselnom názvosloví. 
Taký štítok jasne uvádza, že produkt alebo 
vybavenie obsahuje fluorované skleníkové 
plyny a to je jasne a neodstrániteľne 
uvedené na produkte alebo vybavení 
v blízkosti servisných bodov na plnenie 
alebo vypustenie fluorovaného 
skleníkového plynu. Hermeticky 
uzatvorené systémy sú označené ako 
hermeticky uzatvorené systémy.

a prípravkov sa produkty a vybavenie 
uvedené v odseku 2 obsahujúce fluorované 
skleníkové plyny neumiestňujú na trh, 
pokiaľ nie je chemický názov fluorovaných 
skleníkových plynov označený štítkom 
akceptovaným v priemyselnom názvosloví. 
Taký štítok jasne uvádza, že produkt alebo 
vybavenie obsahuje fluorované skleníkové 
plyny a uvádza ich potenciál globálneho 
oteplenia a to je jasne a neodstrániteľne 
uvedené na produkte alebo vybavení 
v blízkosti servisných bodov na plnenie 
alebo vypustenie fluorovaného 
skleníkového plynu. Hermeticky 
uzatvorené systémy sú označené ako 
hermeticky uzatvorené systémy.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby spotrebitelia mali povedomie nielen o plynoch obsiahnutých v produkte, ale aj 
o potenciáli globálneho otepľovania daného plynu. Vracia sa k myšlienke pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu 78 v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 10 odsek 1

1. Na základe pokroku pri riadení alebo 
nahradzovaní fluorovaných skleníkových 
plynov v klimatizačných systémoch, okrem 
systémov zabudovaných do motorových 
vozidiel uvedených v smernici Rady 
70/156/EHS zo 6. februára 1970 
o aproximácii právnych predpisov 
o typovom schválení motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel, a v chladiacich 
systémoch obsiahnutých v dopravných 
prostriedkoch Komisia prehodnotí toto 
nariadenie a uverejní správu najneskôr do 
31. decembra 2007. V prípade vhodnosti 
predstaví legislatívne návrhy aj s ohľadom 
na uplatňovanie ustanovení článku 3 na 
klimatizačné systémy, okrem systémov 
zabudovaných do motorových vozidiel 
uvedených v smernici 70/156 EHS 
a v chladiacich systémoch obsiahnutých 

1. Na základe pokroku pri riadení alebo 
nahradzovaní fluorovaných skleníkových 
plynov v klimatizačných systémoch, okrem 
systémov zabudovaných do motorových 
vozidiel uvedených v smernici Rady 
70/156/EHS zo 6. februára 1970 
o aproximácii právnych predpisov 
o typovom schválení motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel, a v chladiacich 
systémoch obsiahnutých v dopravných 
prostriedkoch Komisia prehodnotí toto 
nariadenie a uverejní správu najneskôr do 
31. decembra 2007. Predstaví legislatívne 
návrhy aj s ohľadom na uplatňovanie 
ustanovení článku 3 na klimatizačné 
systémy, okrem systémov zabudovaných 
do motorových vozidiel uvedených 
v smernici 70/156 EHS a v chladiacich 
systémoch obsiahnutých v dopravných 
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v dopravných prostriedkoch. prostriedkoch do 31. decembra 2008.

Odôvodnenie

Musí byť jasné, že tieto aplikácie budú pokryté aj požiadavkami na riadenie v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 10a (nový)

Článok 10a
Presadzovanie alternatív

Členské štáty presadzujú umiestňovanie 
vybavenia používajúceho alternatívy 
k plynom s vysokým potenciálom 
globálneho otepľovania na trh so vzatím 
do úvahy výhod energetickej účinnosti 
určitých plynov pri určitých aplikáciách, 
ako je izolácia. Ak členské štáty zavedú 
fiškálne alebo iné podnety na povzbudenie 
umiestňovania na trh takého vybavenia, 
tak tieto opatrenia oznámia Komisii. 
Podobne oznámia všetky opatrenia 
zavádzajúce akýkoľvek zákaz, okrem 
opatrení vyplývajúcich z článku 9, Komisii 
kvôli schváleniu.

Odôvodnenie

Vracia sa k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 77 z prvého čítania. Oznámenie bude 
iniciatívnym spôsobom predchádzania súdnym konaniam a napomôže zabezpečiť to, že 
vnútroštátne opatrenia tohto druhu sú kompatibilné so Zmluvou, t.j. sú proporčné, 
nediskriminačné a nie sú čisto ekonomickej povahy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
PRÍLOHA II riadok 9a (nový)

Fluorované uhľovodíky V chladiacich systémoch 
s chladiacou náplňou menej 
než 150 g

Dva roky od dátumu 
nadobudnutia účinnosti
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Odôvodnenie

Alternatívne chladiace látky ku fluorovaným uhľovodíkom sú už široko komerčne dostupné. 
Podľa podmienok smernice o odpade z elektrického a elektronického vybavenia je potrebné 
odstrániť fluorované uhľovodíky na konci životnosti chladničky. Ich nahradenie je nákladovo 
efektívnejšie - prechod na uhľovodíkovú chladničku by napríklad stál 3,40 eur na jednu tonu 
ekvivalentu CO2, pričom na ich odstránenie sú potrebné odhadované náklady 90 eur na jednu 
tonu ekvivalentu CO2
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Response to Climate Change
The overall objective of the proposed Regulation is to make a significant contribution towards 
the European Community’s Kyoto Protocol target by introducing cost-effective mitigation 
measures. Action to reduce emissions of fluorinated gases needs to be considered in the 
context of wider efforts being taken to combat climate change. Climate change is recognised 
as one of the greatest environmental and economic challenges facing humanity. This 
Regulation provides a legislative framework at the Community level to improve the 
containment and monitoring of fluorinated gases, and to introduce marketing and use 
restrictions for certain applications.

2. Gases covered by the Regulation

Fluorinated Gases (hydrofluorocarbons, or HFCs, perfluorocarbons or PFCs and sulphur 
hexafluoride or SF6) were introduced in the nineties to replace the ozone-depleting CFCs and 
HCFCs (chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons). Using alternatives such as 
HFCs enabled EU Member States to meet the requirements of the Montreal Protocol. 
However, the global warming potential (GWP) of fluorinated greenhouse gases is high and 
many of them tend to stay in the atmosphere for very long periods of time. For example, the 
Commission estimates that SF6 has a global warming potential that is 23,900 times that of 
carbon dioxide (CO2, which has a GWP of 1)). If no action is taken, the Commission 
estimates that "emissions of fluorinated gases would increase from 65.2 million tonnes of 
CO2 equivalent in 1995 to 98 million tonnes in 2010.

3. The Common Position(s)

Whereas the original Commission proposal was in the form of one Regulation with a single 
market legal base (Article 95), the Council reached a Common Position which took the form 
of two separate texts, a Directive based on Article 95 and a Regulation based on a dual legal 
base consisting of Articles 175 and 95. The rationale for the split of the Commission proposal 
into two different texts was to move all the requirements relating to emissions from air 
conditioning in motor vehicles from the proposed Regulation to the framework Directive 
70/156/EEC for type-approval of motor vehicles. The proposed Regulation would then focus 
on the remaining stationary applications.

Many of the European Parliament's Pozmeňujúci a doplňujúci návrhs adopted in first reading 
have been incorporated in the Common Position, notably the idea of linking the ban on certain 
fluorinated greenhouse gases in air-conditioning systems in vehicles to the type-approval 
procedure in Directive 70/156/EC, but also ideas linked to the requirements for containment 
as well as for training and certification of personnel involved in handling greenhouse gases. 
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4. The Rapporteur's Position

The rapporteur welcomes the proposed Regulation from the Council which is an important 
step in combating Climate change. It is vital for the European Union to show that concrete 
measures are taken within Europe to mitigate emissions of greenhouse gases. It is evident, 
however, that there is a balance to be struck between being sufficiently ambitious in 
environmental terms and allowing the internal market to work without too many restrictions 
or administrative burdens. 

a) Legal base

As a matter of general principle, and in the interests of promoting better, simpler and clearer 
legislation, the introduction of a dual legal base represents a dangerous direction in European 
policy making and an attempt to create a precedent. The "centre of gravity" of the Regulation 
is Environmental protection and according to recent case law of the European Court of 
Justice, there should be a sole legal base which reflects that preponderant purpose. In order to 
ensure legal certainty the rapporteur sees no other workable solution than to introduce an 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh changing the dual legal base to a single one so that the whole 
Regulation is based on Article 175. 

This will also allow those Member States who already have more ambitious legislation in 
force to keep that legislation where it is appropriate and not, as would be the case with the 
current Common Position, force them to lower their environmental standards to a common 
(lower) EU level. It is important to keep in mind however that Articles 175 and 176 do not 
give Member States a free hand to introduce whatever measures they want. The internal 
market will still be protected from measures restricting trade more than necessary. It is clearly 
stated in Article 176 that the measures have to be compatible with the Treaty, i.e. they have to 
be proportionate, non-discriminatory and not purely economic in nature.

In an enlarged Europe of 25 (soon to be 27) Member States, the Council may well resort to a 
more frequent use of a dual legal base in order to try to please various national interests. This 
will result in the fragmentation of the purpose and focus of legislation. This trend towards 
cobbling together sloppy compromises at the Council negotiating table when Member States 
cannot reach an acceptable political agreement is extremely worrying. The rapporteur believes 
that the European Parliament is uniquely placed to overcome the constraints of national 
positions and to provide policy coherence in areas where Community level action is required. 
As an Environment Committee, we should resist the dilution and emasculation of 
environmental legislation, especially in relation to climate change.

b) Promotion of innovation and transition to more environmentally benign technologies

While the rapporteur believes in containment and recovery as very useful tools for mitigating 
emissions of greenhouse gases, she also sees the need for promoting the development of 
alternative technologies which are more environmentally benign than the existing ones. It is 
also fair to give those companies that have already invested in research and developed more 
environmentally friendly technologies some credit for doing so. By allowing more ambitious 
legislation in the Member States (see above, legal base) and by restricting the marketing of 
certain products where better alternatives exist, the objectives just mentioned will be given 



PR\574032SK.doc 17/16 PE 360.264v01-00

External translation

SK

impetus. Any more stringent measures proposed by Member States should be notified to the 
Commission in advance of their enactment to obviate legal challenges at a later stage. 
Industry must be given long term certainty and it is our duty to lay out the directions for the 
future. 

Once adopted, your rapporteur hopes that this Regulation will contribute to the reduction and 
containment of greenhouse gases and play its part in the European Union's and Member 
State's effort to combat Climate change.


