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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/   /EK 

(... gada ...) 

 

par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām  

un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK  

 

 

 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu, 

 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, 

 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2, 

 

                                                 
1 OV C 108, 30.4.2004., 62. lpp. 
2 Eiropas Parlamenta 2004. gada 31. marta Atzinums (vēl nav publicēts "Oficiālajā Vēstnesī"), 

Padomes .... gada ... Kopējā nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī") un Eiropas 
Parlamenta .... gada.... Nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī"). 
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tā kā: 

 

(1) iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām robežām, kurā jānodrošina brīva preču, personu, 

pakalpojumu un kapitāla aprite, un tālab attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem 

pastāv Kopienas tipa apstiprināšanas sistēma. Būtu jāsaskaņo mehānisko transportlīdzekļu 

tipa apstiprināšanas tehniskās prasības attiecībā uz gaisa kondicionēšanas sistēmām, lai 

novērstu atšķirīgu prasību pieņemšanu dažādās dalībvalstīs un nodrošinātu pareizu iekšējā 

tirgus darbību; 

 

(2) aizvien vairāk dalībvalstu paredzējušas reglamentēt gaisa kondicionēšanas sistēmu 

izmantošanu mehāniskajos transportlīdzekļos, ievērojot Padomes Lēmumu 2002/358/EK 

(2002. gada 25. aprīlis) par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā 

Kioto Protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu 

izpildi 1. Minētais lēmums uzliek saistības Kopienai un tās dalībvalstīm laikposmā no 2008. 

līdz 2012. gadam - salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni - par 8% samazināt Kioto Protokola 

A pielikumā uzskaitīto antropogēno siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo apjomu. Šo saistību 

nekoordinēta īstenošana var radīt šķēršļus mehānisko transportlīdzekļu brīvai apritei Kopienā. 

Tāpēc ir lietderīgi paredzēt prasības, kam jāatbilst transportlīdzekļos ierīkotajām gaisa 

kondicionēšanas sistēmām, lai atļautu tās laist tirgū, un no konkrētas dienas aizliegt gaisa 

kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta gāzes 

ar globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150; 

 

                                                 
1 OV L 130, 15.5.2002., 1. lpp. 
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(3) aizvien lielākas bažas rada fluorogļūdeņraža-134a (HFC-134a) - kā globālās sasilšanas 

potenciāls ir 1300 - emisijas no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, 

jo tās ietekmē klimata pārmaiņas. Paredzams, ka tuvā nākotnē būs pieejamas rentablas un 

drošas alternatīvas fluorogļūdeņradim-134a (HFC-134a). Ņemot vērā panākumus šādu 

sistēmu emisiju iespējamā lokalizācijā vai fluorētu siltumnīcefekta gāzu aizstāšanu tajās, būtu 

jāveic pārskatīšana, lai noteiktu, vai šī direktīva būtu jāattiecina arī uz citu kategoriju 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem un vai būtu jāgroza noteikumi par šo gāzu globālās 

sasilšanas potenciālu, ņemot vērā tehnoloģijas un zinātnes attīstību un vajadzību ievērot 

rūpniecisko ražojumu plānošanas grafikus; 

 

(4) lai nodrošinātu konkrētu fluorētu siltumnīcefekta gāzu aizlieguma efektivitāti, jāierobežo 

iespēja mehāniskajos transportlīdzekļos vēlāk ierīkot gaisa kondicionēšanas sistēmas, kurām 

saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas  siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 

augstāku par 150, un jāaizliedz gaisa kondicionēšanas sistēmās iepildīt tādas gāzes; 

 

(5) jānosaka noplūdes intensitātes robežvērtības un jāizstrādā testa procedūras, lai novērtētu 

noplūdes no mehāniskajos transportlīdzekļos ierīkotajām gaisa kondicionēšanas sistēmām, 

kurām saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 

potenciālu augstāku par 150, lai ierobežotu konkrētu fluorētu siltumnīcefekta  gāzu emisijas 

no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām; 
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(6) lai palīdzētu pildīt Kopienas un tās dalībvalstu saistības, ko uzliek ANO Vispārējā konvencija 

par klimata pārmaiņām, Kioto Protokols un Lēmums 2002/358/EK, gan Regula     /2005*, gan 

šī direktīva, kas palīdz samazināt fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisijas, būtu jāpieņem un 

jāpublicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" vienlaikus; 

 

(7) visiem transportlīdzekļu ražotājiem būtu jādara apstiprinātājai iestādei pieejama visa attiecīgā 

tehniskā informācija par ierīkotajām gaisa kondicionēšanas sistēmām un tajās izmantotajām 

gāzēm. Attiecībā uz gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurām saskaņā ar projektu jāsatur 

fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150, ražotājiem 

arī būtu jādara zināma šo sistēmu noplūdes intensitāte; 

 

(8) šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāparedz saskaņā ar Padomes Lēmumu 

1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 

īstenošanas kārtību1; 

 

(9) šī direktīva ir viena no atsevišķām direktīvām saistībā ar EK tipa apstiprināšanas procedūru, 

kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu 

tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa 

apstiprinājumu2. Tātad Direktīva 70/156/EEK būtu attiecīgi jāgroza; 

 

                                                 
*  Piezīme Publikāciju birojam: iestarpiniet norādi uz regulu, kas atbilst šai direktīvai, 

vienlaicīgai publicēšanai. 
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.  
2 OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 

2004/104/EK (OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp.). 
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(10) tā kā dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, nespēj pietiekami labi sasniegt šīs direktīvas mērķus, 

proti, kontrolēt konkrētu fluorētu siltumnīcefekta gāzu noplūdi no transportlīdzekļos 

ierīkotajām gaisa kondicionēšanas sistēmām un no konkrētas dienas aizliegt gaisa 

kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta gāzes 

ar globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150, un ierosinātās rīcības mēroga un seku dēļ 

tos var sasniegt labāk Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar īguma 5. 

pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes 

principu šī direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai; 

 

(11) saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par likumdošanas uzlabošanu1 dalībvalstīm ir ieteikts 

gan pašu, gan arī Kopienas interesēs izstrādāt tabulas, kas pēc iespējas labāk atspoguļotu  

sakarību starp šo direktīvu un tās pārņemšanas pasākumiem, kā arī darīt tās zināmas 

atklātībai, 

 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU. 

                                                 
1  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp. 
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1. pants 

Priekšmets 

 

Ar šo direktīvu nosaka prasības transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai vai valsts tipa 

apstiprināšanai attiecībā uz emisijām no gaisa kondicionēšanas sistēmām, kas ierīkotas 

transportlīdzekļos, un minēto sistēmu drošu darbību. Ar to nosaka arī noteikumus šādu sistēmu 

vēlākai ierīkošanai un atkārtotai uzpildīšanai. 

 

2. pants 

Darbības joma 

 

Šo direktīvu piemēro M1 un N1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā noteikts 

Direktīvas 70/156/EEK II pielikumā. Šajā direktīvā N1 kategorijas transportlīdzekļi ietver tikai 

I klases transportlīdzekļus, kā noteikts Padomes Direktīvas 70/220/EEK (1970. gada 20. marts) par 

dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa 

piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem 1, I pielikuma 5.3.1.4. punkta 

pirmajā tabulā, kas iekļauta ar Direktīvu 98/69/EK 2.  

 

3. pants 

Definīcijas 

 

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas: 

 

1) "transportlīdzeklis" ir jebkāds mehāniskais transportlīdzeklis, uz ko attiecas šī direktīva; 

 

                                                 
1  OV L 76, 6.4.1970.,1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 

2003/76/EK (OV L 206, 15.8.2003., 29. lpp.). 
2  OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp. 
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2) "transportlīdzekļa tips" ir tips, kas noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma B iedaļā; 

 

3) "gaisa kondicionēšanas sistēma" ir jebkāda sistēma, kuras galvenais mērķis ir samazināt gaisa 

temperatūru un mitrumu transportlīdzekļa pasažieru salonā; 

 

4) "divu iztvaicētāju sistēma" ir sistēma, kurā viens iztvaicētājs ir ierīkots motora nodalījumā un 

otrais - citā transportlīdzekļa nodalījumā; visas pārējās sistēmas uzskata par "viena 

iztvaicētāja sistēmām"; 

 

5) "fluorētas siltumnīcefekta gāzes" ir fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC) un 

sēra heksafluorīds (SF6), kas minēti Kioto Protokola A pielikumā, un preparāti, kuros ir šīs 

vielas, izņemot vielas, kuras kontrolē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 2037/2000 (2000. gada 29. jūnijs) par vielām, kas noārda ozona slāni1;  

 

6) "fluorogļūdeņradis" ir organisks savienojums, kurš sastāv no oglekļa, ūdeņraža un fluora un 

kura molekulā nav vairāk par sešiem oglekļa atomiem; 

 

7) "perfluorogļūdeņradis" ir organisks savienojums, kas sastāv tikai no oglekļa un fluora un kura 

molekulā nav vairāk par sešiem oglekļa atomiem; 

 

                                                 
1  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) 

Nr. 2077/2004 (OV L 359, 4.12.2004., 28. lpp.). 
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8) "globālās sasilšanas potenciāls" ir fluorētas siltumnīcefekta gāzes atmosfēras sasilšanas 

potenciāla attiecība pret oglekļa dioksīda atmosfēras sasilšanas potenciālu. Globālās 

sasilšanas potenciālu (GSP) aprēķina kā viena kilograma gāzes sasilšanas potenciālu 100 

gados attiecībā pret viena kilograma CO2 sasilšanas potenciālu. Attiecīgās GSP vērtības ir 

publicētas trešajā novērtējuma ziņojumā (TNZ), kuru pieņēma Klimata pārmaiņu starpvaldību 

padome (KPSP) ("KPSP noteiktās GSP vērtības 2001. gadam") 1;  

 

9) "preparāts" ir maisījums, kura sastāvā ir divas vai vairākas vielas, no kurām vismaz viena ir 

fluorēta siltumnīcefekta gāze. Preparāta kopējo globālas sasilšanas potenciālu 2 nosaka 

saskaņā ar pielikuma 2. daļu; 

 

10) "vēlāka ierīkošana" ir gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošana transportlīdzeklī pēc tā 

reģistrācijas. 

 

4. pants 

Dalībvalstu saistības 

 

1. Dalībvalstis piešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz 

emisijām no gaisa kondicionēšanas sistēmām tikai tādu tipu transportlīdzekļiem, kas atbilst šīs 

direktīvas prasībām. 

 

2. Lai piešķirtu apstiprinājumu visa transportlīdzekļa tipam saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. 

panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji sniedz informāciju par tās 

dzesētājvielas veidu, kuru izmanto gaisa kondicionēšanas sistēmās, ar ko ir aprīkoti mehāniskie 

transportlīdzekļi.  

 

                                                 
1  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
2  GSP aprēķināšanai siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm, kas nesatur fluoru, piemēro 

vērtības, kas publicētas KPSP Pirmajā novērtējuma ziņojumā, sk: Climate Change, The IPCC 
Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge 
University Press, Cambridge (UK) 1990. 
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3. Lai piešķirtu tipa apstiprinājumu transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas 

sistēmām, kurām saskaņā ar projektu jāsatur fluorēta siltumnīcefekta gāze ar globālās sasilšanas 

potenciālu augstāku par 150, dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar saskaņoto noplūdes konstatēšanas  

testu, kas minēts 7. panta 1. punktā, šādu gāzu noplūdes intensitāte nepārsniedz pieļaujamās 

robežvērtības, kas noteiktas 5. pantā.  

 

5. pants 

Tipa apstiprinājums 

 

1. Pēc tam, kad pagājuši 6 mēneši, kopš pieņemts saskaņotais noplūdes konstatēšanas  tests, 

dalībvalstis, sakarā ar emisijām no gaisa kondicionēšanas sistēmām, nedrīkst: 

 

a) atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu kādam jaunam 

transportlīdzekļa tipam, vai 

 

b) aizliegt reģistrēt, pārdot vai sākt ekspluatēt jaunus transportlīdzekļus, 

 

ja transportlīdzeklis, kurš aprīkots ar gaisa kondicionēšanas sistēmu, kurai saskaņā ar projektu 

jāsatur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150, atbilst šīs 

direktīvas prasībām.  
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2. Pēc tam, kad pagājuši divpadsmit mēneši no saskaņotā noplūdes konstatēšanas testa 

pieņemšanas, vai no 2007. gada 1. janvāra, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem ir vēlāk, 

dalībvalstis vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu 

transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmu, kurai saskaņā ar projektu 

jāsatur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150, ja šādas 

sistēmas noplūdes intensitāte pārsniedz 40 gramus fluorētas siltumnīcefekta gāzes gadā viena 

iztvaicētāja sistēmai vai 60 gramus fluorētas siltumnīcefekta gāzes gadā - divu iztvaicētāju sistēmai. 

 

3. Pēc tam, kad pagājuši 24 mēneši no saskaņotā noplūdes konstatēšanas testa pieņemšanas, vai 

no 2008. gada 1. janvāra, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem ir vēlāk, attiecībā uz 

jauniem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurām saskaņā ar 

projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta gāzes  ar globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150, 

ja šādas sistēmas noplūdes intensitāte pārsniedz 40 gramus fluorētas siltumnīcefekta gāzes gadā 

viena iztvaicētāja sistēmai vai 60 gramus fluorētas siltumnīcefekta gāzes gadā - divu iztvaicētāju 

sistēmai, dalībvalstis:  

 

a) uzskata, ka atbilstības sertifikāti vairs nav derīgi Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 1. punkta 

nozīmē, un 

 

b) atsaka reģistrāciju un aizliedz pārdošanu un ekspluatācijas sākšanu. 

 

4. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa 

apstiprinājumu tādu transportlīdzekļu tipam, kas ir aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmu, kurai 

saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 

augstāku par 150. 

 



 
16182/4/04 REV 4  lk 11 
 DG I   LV 

5. No 2017. gada 1. janvāra attiecībā uz jauniem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa 

kondicionēšanas sistēmām, kurām saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar 

globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150, dalībvalstis: 

 

a) uzskata, ka atbilstības sertifikāti vairs nav derīgi Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 1. punkta 

nozīmē, un 

 

b) atsaka reģistrāciju un aizliedz pārdošanu un ekspluatācijas sākšanu. 

 

6. pants 

Vēlāka ierīkošana un atkārtota uzpildīšana 

 

1. No 2011. gada 1. janvāra gaisa kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar projektu jāsatur 

fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150, nedrīkst ierīkot 

vēlāk transportlīdzekļos, kuru tips ir apstiprināts pēc minētās dienas.  No 2017. gada 1. janvāra 

šādas gaisa kondicionēšanas sistēmas nedrīkst ierīkot vēlāk jebkādos transportlīdzekļos.  

 

2. Gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas ierīkotas transportlīdzekļos, kuru tipi apstiprināti 

2011. gada 1. janvārī vai vēlāk, nedrīkst uzpildīt ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 

sasilšanas potenciāls ir augstāks par 150. No 2017. gada 1. janvāra gaisa kondicionēšanas sistēmas 

visos transportlīdzekļos nedrīkst uzpildīt ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 

sasilšanas potenciāls ir augstāks par 150, izņemot šādas gāzes saturošas gaisa kondicionēšanas 

sistēmas, kuras ir ierīkotas pirms minētās dienas.  
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3. Pakalpojumu sniedzēji, kuri veic gaisa kondicionēšanas sistēmu apkopi un remontu, neuzpilda 

šo aprīkojumu ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja no sistēmas ir noplūdis pārmērīgi liels 

daudzums dzesētājvielas, kamēr nav pabeigts nepieciešamais remonts. 

 

7. pants 

Īstenošanas pasākumi 

 

1. Līdz .... * Komisija paredz pasākumus 4. un 5. panta īstenošanai, jo īpaši: 

 

a) administratīvus noteikumus transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai un 

 

b) saskaņotu noplūdes konstatēšanas testu, lai mērītu fluorētu siltumnīcefekta gāzu, kuru 

globālās sasilšanas potenciāls ir augstāks par 150, noplūdes intensitāti no gaisa 

kondicionēšanas sistēmām.  

 

2. Komisija paredz pasākumus saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā minēto procedūru.  

 

3. Komisija publicē šos pasākumus "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". 

 

4. Šā panta 2. punktā minēto procedūru piemēro, lai pieņemtu, ja vajadzīgs: 

 

a) pasākumus, kas nepieciešami pārvietojamu gaisa kondicionēšanas sistēmu dzesētājvielu 

drošai darbībai un pareizai apkopei; 

                                                 
*  Divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas . 
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b) pasākumus, kas saistīti ar gaisa kondicionēšanas sistēmu vēlāku ierīkošanu transportlīdzekļos, 

kuri jau atrodas lietošanā, un tādu gaisa kondicionēšanas sistēmu atkārtotu uzpildīšanu, kas 

jau atrodas lietošanā, ciktāl uz tiem neattiecas 6. pants; 

 

c) pielāgojumus metodei, lai noteiktu preparātu attiecīgo globālās sasilšanas potenciālu.  

 

8. pants 

Pārskatīšana 

 

1. Pamatojoties uz panākumiem fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisiju no gaisa kondicionēšanas 

sistēmām, kas ir ierīkotas mehāniskajos transportlīdzekļos, iespējamā lokalizācijā un fluorētu 

siltumnīcefekta gāzu aizstāšanā, Komisija pārbauda, vai: 

 

– spēkā esošie tiesību akti būtu jāattiecina uz citām transportlīdzekļu kategorijām, jo īpaši uz 

M2 un M3 kategoriju, ka arī N1 kategorijas II un III klasi, un 

 

– būtu jāgroza Kopienas noteikumi par fluorētu siltumnīcefekta gāzu globālās sasilšanas 

potenciālu; jebkuros grozījumos ir jāņem vērā tehnoloģijas un zinātnes attīstība un vajadzība 

ievērot rūpniecisko ražojumu plānošanas grafikus,  

 

un publicē ziņojumu līdz ..........….*. Ja vajadzīgs, tā iesniedz atbilstīgus tiesību aktu priekšlikumus.  

 

                                                 
* Piecus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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2. Ja fluorētu siltumnīcefekta gāzi ar globālās sasilšanas potenciālu augstāku par 150, kura nav 

iekļauta 3. panta 8. punkta minētajā KPSP ziņojumā, iekļauj nākamajā KPSP ziņojumā, Komisija 

apsver, vai ir lietderīgi grozīt šo direktīvu, lai iekļautu tajā šādu gāzi. Ja Komisija uzskata to par 

nepieciešamu, tā saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā minēto procedūru:  

 

– pieņem vajadzīgos pasākumus un 

 

– nosaka pārejas periodus šo pasākumu piemērošanai. Šajā sakarā Komisija atrod līdzsvaru 

starp vajadzību paredzēt atbilstīgo pārejas laikposmu un risku, ko fluorēta siltumnīcefekta 

gāze rada videi.  

 

9. pants 

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi 

 

Ar šo groza Direktīvu 70/156/EEK saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma 1. daļu. 

 

10. pants 

Pārņemšana 

 

1. Līdz ...* dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības. 

 

                                                 
* 18 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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Tās piemēro minētos pasākumus no ...*.  

 

Dalībvalstīm pieņemot minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci 

pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce. 

 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem 

jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

 

11. pants 

Stāšanās spēkā 

 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī". 

 

12. pants 

Adresāti 

 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

 

Briselē, 

 

 Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

 priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

     

 

                                                 
* 18 mēnešus un vienu dienu pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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PIELIKUMS 

 

1. daļa 

 

Direktīvu 70/156/EEK groza šādi: 

1. Direktīvas IV pielikuma I daļā iekļauj šādu jaunu [61.] punktu un zemsvītras piezīmi: 

" 
Piemērojamība Priekšmets Direktīva 

Nr. 
Atsauce uz 
Oficiālo Vēstnesi M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61]. Gaisa 
kondicionēšanas 
sistēmas 

[…/…/EK] L .., ...,  lpp. X   X(8)       

(8) Tikai N1 kategorijas I klases transportlīdzekļiem, kā noteikts Direktīvas 70/220/EEK I pielikuma 5.3.1.4. 
punkta pirmajā tabulā, kas iekļauta ar Direktīvu 98/69/EK." 

 

2. Direktīvas XI pielikumu groza šādi: 

a) pielikuma 1. papildinājumā iekļauj šādu jaunu [61.] punktu:  

" 
Punkts Priekšmets Direktīva Nr. M1 ≤ 2 500 

(1) kg 
M1 > 2 500 
(1) kg M2 M3 

[61]. Gaisa kondicionēšanas 
sistēma 

[…/…/EK] X X   

" 

b) pielikuma 2. papildinājumā iekļauj šādu jaunu [61.] punktu: 

" 
Punkts Priekšmets Direktīva Nr. M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61] Gaisa kondicionēšanas 
sistēma 

[…/…/EK] X   W       

" 

c) pielikuma 3. papildinājumā iekļauj šādu jaunu [61.] punktu: 

" 
Punkts Priekšmets Direktīva Nr. M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61]. Gaisa kondicionēšanas 
sistēma 

[…/…/EK]   W       

" 

d) iedaļā "Burtu skaidrojumi" iekļauj šādu burta skaidrojumu: 

"W Tikai N1 kategorijas I klases transportlīdzekļiem, kā noteikts Direktīvas 70/220/EEK I 

pielikuma 5.3.1.4. punkta pirmajā tabulā, kas iekļauta ar Direktīvu 98/69/EK." 
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2. daļa 

 

Preparāta globālās sasilšanas potenciāla (GSP) 

aprēķināšanas metode  

 

 

Kopējais preparāta GSP ir vidējā svērtā vērtība, kas atvasināta no atsevišķo vielu īpatsvara 

vērtībām, reizinot tās ar to GSP. 

 

Σ ( X viela % x GSP) + (Y viela % x GSP) + ….. (N viela % x GSP) 

kur % ir īpatsvars ar precizitāti +/- 1% 

 

Piemērs: piemērojot formulu teorētiskam gāzu maisījumam, kas sastāv no 23% HFC-32; 25% 

HFC-125 un 52% HFC-134a;  

Σ (23% x 550) + (25% x 3400) + (52% x  1300) 

 

⇒ Kopējais GSP = 1652,5 
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I. IEVADS 

 

1. 2003. gada 11. augustā Komisija iesniedza Padomei priekšlikumu Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulai par dažām fluorētām siltumnīcas efekta izraisītājām gāzēm. 

 

2. Eiropas Parlaments sniedzis atzinumu 2004. gada 31. martā (pirmā lasījumā). 

 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņēmusi atzinumu 2004. gada 28. janvārī. 

 

3. Padome 2005. gada 21. jūnijā pieņēmusi kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251. pantu. 

 

II. MĒRĶIS 

 

Komisijas ierosinātās regulas mērķi bija šādi: 

 

- dot būtisku ieguldījumu, lai EK varētu sasniegt nosprausto, Kioto protokolā ietverto 

mērķi, un vēlākos posmos pat vēl vairāk samazinātu fluorinētu siltumnīcas efekta 

izraisītāju gāzu lietojuma apjomus, ieviešot rentablus kontroles un regulācijas 

pasākumus, un liktu ar lielāku atbildības sajūtu izmantot visas šīs gāzes, un jo īpaši tās, 

kas apkārtējai videi nodara lielāko postu, t.i., tās, kam ir liels globālās sasilšanas 

potenciāls, un 

- novērst iekšējā tirgus darbības traucējumus, kas varētu rasties, ja dalībvalstīs darbotos 

atšķirīgi pasākumi vai tās paredzētu tādus ieviest, nodrošinot saderību ar saistībām, ko 

uzliek EK nolīgums par apgrūtinājuma sadalījumu, lai sasniegtu EK nosprausto, Kioto 

protokolā ietverto mērķi samazināt izmešu apjomu1. Priekšlikumā ir ietverti aizliegumi 

gāzes lietot dažiem konkrētiem mērķiem, un tas aizliedz laist tirgū vairākas iekārtas, 

kurās ir šādas gāzes. 

                                                 
1 Padomes 2002. gada 25. aprīļa Lēmums par ANO Vispārējai konvencijai par klimata 

pārmaiņām pievienotā Kioto Protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā un no tā 
izrietošo saistību kopīgu izpildi (2002/358/EK). 
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

1. Vispārēji norādījumi 

 

Kopējā nostājā ir iekļautas apmēram divas trešdaļas grozījumu, ko Eiropas Parlaments 

ierosinājis pirmā lasījumā. Padome uzskata, ka, lai arī kopējā nostāja maina ierosināto 

pieeju (skat. 3. apakšpunktu), tā negroza Komisijas sākotnējā priekšlikuma mērķus, un 

pieņem zināšanai, ka arī Komisija atbalsta kopējo nostāju, kāda tā ir. 

 

2. Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi 

 

EP ar 2004. gada 31. marta plenārsēdes balsojumu ir pieņēmis 81 priekšlikuma 

grozījumu. 

 

(a) No tiem 54 tieši, daļēji vai pēc būtības ir iekļauti Padomes kopējā nostājā, 44 – 

regulā, un 10 – direktīvā, un 

(b) 27 grozījumi nav iekļauti. 

 

 Pieņemtie grozījumi ir uzskaitīti tādā secībā, kādā tie ir iekļauti divdaļīgajā kopējā 

nostājā, vispirms regulā, tad direktīvā. 

  

 Regula: 

 3. grozījums: pieņemts 4. apsvērumā, un viscaur tekstos ir pieņemts papildinājums 

"siltumnīcas efekta izraisītāj[as]". 

8. grozījums: Pieņemts pēc būtības. Sākotnējā 1. panta pirmā daļa tagad ir pārstrādāta 

divās daļās; tajās tagad ir ietverts saturs, uz ko attiecas šis grozījums. 

10. grozījums: gandrīz pilnībā pieņemts 2. panta g) punktā; pašu gāzu laišana tirgū nav 

iekļauta kopējā nostājā; nav iekļauta daļa, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, jo 

Padome ierosina šo priekšlikuma daļu aplūkot īpašā transportlīdzekļu tipveida atļaujas 

direktīvā. 
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12. grozījums: pieņemts daļēji 2. panta n) punktā; Padome neuzskatīja par vajadzīgu 

precizēt "apkopes vai likvidācijas laiku", bet atstāja iespēju termiņus noteikt brīvi. 

13. grozījums: Padome piekrita, ka iznīcināšana ir jādefinē, bet tā neturējās pie 

Parlamenta ierosinātā teksta; savukārt kopējā nostājā iznīcināšanas definīcija ir dota no 

standartdefinīcijas, ko lieto ziņojumos par ozona slāni; skat. 2. panta q) punktu. 

15., 16. un 17. grozījums: visi ir pieņemti daļēji 2. panta b), c) un a) punktā; Padome 

pēdējo frāzi neuzskatīja par vajadzīgu, tāpēc nevienā no šiem gadījumiem tā nav 

iekļauta kopējā nostājā. 

18. grozījums: pieņemts pēc būtības 2. panta d) punktā. 

 23. grozījums: pieņemts pēc būtības 3. panta 1) punktā; pēc ilgām pārrunām par 

terminiem "uzņēmējs" un "īpašnieks" Padome nolēma izmantot tikai terminu 

"uzņēmējs", bet uzņēmēja definīcijā (2. panta f) punkts) ir norādīts, ka dalībvalstis 

īpašās situācijās īpašnieku var atzīt par atbildīgu veikt uzņēmēja pienākumus. 

 107. grozījums: pieņemts daļēji; uz šā grozījuma saturu attiecas 3. panta 2. punkts, 

izņemot vajadzību inspicēt iekārtas, kad tās uzstādītas; skat. noraidīto 24. grozījumu. 

 26., 27. un 28. grozījums: pieņemts 3. panta 2. punktā, izņemot 26. grozījuma pirmo 

daļu, ko neatzina par vajadzīgu. 

 29. grozījums: pieņemts 3. panta 2. punktā; kopējā nostājā šis grozījums ir attiecināts 

arī piemērošanu, uz ko attiecas b) un c) punkts. 

 30. grozījums: pieņemts daļēji 3. panta 4. punktā, jo biežumu patiešām var samazināt 

uz pusi, bet tikai, ja uzstādīta noplūdes konstatācijas sistēma. 

 31. grozījums: pieņemts 3. panta 5. punktā. 

 110. un 32. grozījums: daļēji pieņemts 3. panta 4. punktā – skat. 30. grozījumu. 

 33. grozījums: daļēji pieņemts 3. panta 3. punktā; daļa par "vienu ķēdi" ir noraidīta 

(skat. 26. grozījumu), un pēdējā daļa noraidīta, jo kopējā nostājā ir lietota izteiksme 

"piemērota" noplūdes konstatācijas sistēma. 

 34. grozījums: pieņemts 3. panta 6. punktā (sal. 23. grozījumu). 

 35. grozījums: pieņemts 3. panta 1. punktā. 
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 39. grozījums: pieņemts 4. panta 4. punktā, bet Padome uzskatīja, ka praksē labāk būtu 

teikt "pirms" galīgas likvidācijas, nevis tās "laikā". 

 41. un 42. grozījums un 43. un 44. grozījuma daļas: 5. pants ir būtiski pārstrādāts, 41. 

un 42. grozījuma saturs līdz ar 43. un 44. grozījuma daļām pēc būtības ir iekļauts 1., 2. 

un 3. punktā. 

 46. un 47. grozījums, daļa no 48. un 50. grozījuma: pieņemts 6. panta 1. punkta a) 

apakšpunktā. 

 52. grozījums, 53. grozījums daļēji, 54. grozījums pēc būtības un 55. grozījums: 

pieņemts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā. 

 59. un 60. grozījums: pieņemts 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā. 

 62. un 63. grozījums: pieņemts pēc būtības 6. panta 4. punktā. 

 78. grozījums: pieņemts pēc būtības jaunajā (6.b) pantā par "marķējumiem", kas 

iekļauts kopējā nostājā. 

 65. grozījums: pieņemts 7. pantā. 

 67. grozījums: gandrīz tieši pieņemts 8. panta 1. punktā. 

 79. grozījums: pieņemts daļēji; 9. panta 1. punktā ir ietverts apzīmējums "siltumnīcas 

efekta izraisītāj[as]", bet nav svītrots "dažādu tipu transportlīdzekļos". 

 105. grozījums: pieņemts svītrojums 11. pantā. 

  

Direktīva: 

6. grozījums: pēc būtības pieņemts 4. apsvērumā. 

85. un 96. grozījums: pieņemts. 

111. grozījums: pēc būtības pieņemts 5. panta 2. punktā, bet datums ir saistīts ar 

saskaņotas noplūdes konstatācijas pārbaudes pieņemšanu, un robežvērtības jau ir dotas 

kopējā nostājā. 

71. grozījums: pieņemts 7. panta 1. punkta otrajā ievilkumā. 

112. grozījums: daļēji pieņemts 5. panta 4. punktā, bet kopējā nostājā izmantotā 

globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība ir 150, nevis 50. 

73. grozījums: daļēji pieņemts 5. panta 5. punktā, bet kopējā nostājā datums ir 2017. 

gada 1. janvāris, nevis 2014. gada 1. janvāris, un globālās sasilšanas potenciāla (GWP) 

vērtība ir 150, nevis 50. 

76. grozījums: pieņemts kvotu sistēmas svītrojums. 
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86. grozījums: Pieņemts pēc būtības. Ziņojumā, ko saskaņā ar 8. panta 1. punktu sniedz 

piecus, nevis divus gadus pēc stāšanās spēkā, aplūko, vai vajadzīgi grozījumi, ņemot 

vērā tehnoloģijas un zinātnes attīstību un vajadzību ievērot rūpniecības ražojumu 

plānošanas grafikus. 

82. grozījums: pēc būtības ietverts 8. pantā. 

 

27 noraidītie grozījumi līdz ar to noraidīšanas iemesliem ir uzskaitīti tādā secībā, kādā 

tie būtu bijuši jāveic saskaņā ar Komisijas priekšlikumu. 

 

 2. grozījums: vairāki kopējā nostājā paredzētie pasākumi ir jāveic, pamatojoties uz 95. 

pantu, tātad dalībvalstīm var nebūt iespējas uzturēt spēkā dažus savus pasākumus. 

4. grozījums: pēc vispusīgām apspriedēm ar Komisiju tādu gāzu lietojums ir ierobežots 

saskaņā ar 7. pantā ietvertajiem aizliegumiem. Lietojuma aizliegumus īpaši pārskatīs 

2009. un 2010. gadā saskaņā ar 9. panta 2. punkta i) apakšpunktu, un vispārējā pārskatā 

izskatīs iespēju paildzināt aizliegumus laist tās tirgū 

(9. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

5. un 7. grozījums: Komisijas ierosinātais 7. apsvērums un Parlamenta priekšlikums 

9.a apsvērumam nav iekļauts kopējā nostājā, jo Padome neuzskatīja, ka visas prasības 

būtu jāskaidro. Toties ir iekļauti vispārīgāki apsvērumi, lai skaidrotu, kuras regulas 

daļas ir pamatotas ar 175. pantu, un kuras ar 95. pantu. 

 9. grozījums: Padome neuzskatīja par vajadzīgu definēt ražotāju. 

 11. grozījums: Padome deva priekšroku vārdam "konteiners" un to paturēja, nevis 

ieviesa "trauks", bet Komisijas ierosināto definīciju tā ir papildinājusi ar vārdu 

"galvenokārt". 

 108. grozījums: Padome neatzina par vajadzīgu definīcijā iekļaut globālās sasilšanas 

potenciāla (GWP) robežlielumu 50, jo tas ir aplūkots turpmākos pantos. 

 20. grozījums: pēc garām pārrunām Padome izvēlējās paturēt Komisijas priekšlikumu 

lietot "jauns aerosols", jo neuzskatīja, ka būtu veikti pietiekami pētījumi un apspriedes 

par citādiem aerosoliem. 
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 21. grozījums: Padome neuzskatīja par vajadzīgu iekļaut īpašus noteikumus par mazu 

apjomu izgatavotājiem. 

 22. grozījums: Padome uzskatīja, ka tas ir pārāk vispārīgi; princips ir aplūkots 3.panta 

1. punktā. 

 24. grozījums: Padome uzskatīja, ka tā jau ir normāla procedūra, un šā panta mērķis ir 

nodrošināt to, ka noplūde nenotiks tad, kad iekārta jau darbosies. 

 25. grozījums: Padome pēc vispusīgām pārrunām neuzskatīja, ka tagad būtu pareizi 

attiecināt šo pienākumu uz pārvietojamām iekārtām, bet to pārskatīs līdz 2007. gada 31. 

decembrim (skat. 9. panta 1. punktu). 

 36. grozījums: Padome neuzskatīja prasību reģistrēties par vajadzīgu. 

 40. grozījums: Padome neuzskatīja prasību reģistrēties par vajadzīgu. 

 49. grozījums: uz to attiecas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. 

 57. un 61. grozījums: Padome neuzskatīja šīs prasības par praktiski īstenojamām. 

 64. grozījums, kopējā nostājā joprojām ir ietverts izņēmums lietojuma aizliegumam, 

tomēr to pārskatīs līdz 2010. gada 1. janvārim; skat. 9. panta 2. punkta i) apakšpunktu. 

 69., 74., 75. un 77. grozījums: Padome negribēja kopējā nostājā iekļaut nodokļu 

atvieglojumus. 

 80. grozījums: Padome to uzskatīja par pārāk vispārīgu, kaut gan i) un j) apakšpunkts ir 

pievienots pārskatam 9. pantā un pievēršas dažiem šā grozījuma aspektiem. 

 81. grozījums: Padome uzskatīja, ka par to jau ir runa 9. panta 2. punkta apakšpunktos, 

kas attiecas uz vispārēju pārskatīšanu, t.i., a), g) un h) apakšpunktā. 

 104. grozījums: pēc ilgām pārrunām Padome vienojās, ka jāizmanto Ozona 

noārdītājvielu regulas komiteja, bet saskaņā ar regulatīvo, nevis apsaimniekošanas 

procedūru; skat. 10. pantu. 

 83. grozījums: īpašu komiteju neuzskatīja par vajadzīgu. 

 84. grozījums: jaunas formas transportlīdzekļu tipveida atļaujas direktīva par gaisa 

kondicionēšanas iekārtām transportlīdzekļos nozīmē to, ka tādas iekārtas vairs nav 

ietvertas kopējās nostājas II pielikumā, un par aerosoliem Padome deva priekšroku 

Komisijas ierosinātajam terminam "jauns aerosols" un paturēja to; skat. 20. grozījumu. 
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3. Svarīgākie Padomes ieviestie jauninājumi 

 

- Pārvietojamas gaisa kondicionēšanas iekārtas: 

 

1. Kvotu sistēma 

Padome piekrita Parlamenta veiktajiem grozījumiem un atzina, ka ierosinātā kvotu 

sistēma nav labākais paņēmiens, lai sasniegtu mērķi – samazināt izmešu apjomu no 

tādām sistēmām un galu galā panākt, lai visās jaunās sistēmās dzesētājvielas mainītu 

pret tādām vielām, kas mazāk kaitē apkārtējai videi (t.i., pret gāzēm ar krietni mazāku 

globālās sasilšanas potenciālu GWP). Šā iemesla dēļ kvotu sistēma ir svītrota. 

 

2. Tipveida apliecības direktīva 

Padome ņēma vērā to, ka Parlaments, jo īpaši 82. un 112. grozījumā, ir paredzējis 

saskaņā ar direktīvu 70/156/EEK izmantot EK tipveida apliecību sistēmu, lai kontrolētu 

to, kā transportlīdzekļos uzstāda apkārtējai videi draudzīgas gaisa kondicionēšanas 

sistēmas. 

Padomei ar Parlamentu ir kopīgs mērķis, un tā to ir īstenojusi, izmantojot 

transportlīdzekļu tipveida atļaujas direktīvas standartformu, ievērojot hierarhijā 

augstākas tiesību normas, kas ietvertas Direktīvā 70/156/EEK. 

 

- Pārējo regulas daļu juridiskais pamats: 

Padome, pieņēmusi lēmumu svītrot priekšlikuma daļu par pārvietojamām gaisa 

kondicionēšanas iekārtām, un pieņemt īpašu direktīvu par tām, ļoti rūpīgi apsvēra pārējo 

regulas daļu juridisko pamatu, un pieņēma lēmumu, kas atspoguļojas kopējā nostājā – 

ka divkāršs juridiskais pamats būs vispiemērotākais risinājums. Tas nozīmē, ka regula 

pamatojas uz 175. panta 1. punktu. Savukārt visi panti, kas attiecas uz lietojuma 

aizliegumiem, aizliegumu laist tirgū un uz marķējumu, pamatojas uz Līguma 95. pantu. 

Iespraustais pants, kas prasa konkrēti marķēt ražojumus ar fluorinētām siltumnīcas 

efekta izraisītājām gāzēm, bija jauns papildinājums, ar ko nāca klajā Padome, un tas 

šķiet savā ziņā saderīgs ar Parlamenta veikto grozījumu par informāciju, ko sniedz 

patērētājiem. 
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III. SECINĀJUMS 

 

Lai gan Padome nevar pieņemt visus Eiropas Parlamenta pieņemtos grozījumus, tā uzskata, 

ka kopējā nostājā visnotaļ ir ņemti vērā aspekti, kas Parlamentu nodarbinājuši visvairāk. 

 

Attiecībā uz aspektu, kas skar pārvietojamas gaisa kondicionēšanas iekārtas, kopējai nostājai 

ir jauna forma. Būtībā gan Parlamentam, gan Padomei tomēr ir viens mērķis – balstoties uz 

tiesību aktiem par tipveida atļaujām, izstrādāt lietderīgāku risinājumu nekā priekšlikumu par 

kvotām. Jāuzsver, ka, lai arī pastāv divi elementi – regula un direktīva – Padome un Komisija 

ir vienisprātis par to, ka joprojām ir tikai viens priekšlikums. 

 

 

 

 

============== 
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''I/A'' PUNKTA PIEZĪMES PAPILDINĀJUMS 
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome 
K-jas priekšl. 
Nr.: 

12179/03 ENV 433 CODEC 1115 – COM (2003) 492 galīgā redakcija 

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par izmešiem no 
mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, un ar ko groza 
Padomes Direktīvu 70/156/EEK [pirmais lasījums]  
- Pieņemšana (TA + D) 
 a) kopējā nostāja 
 b) Padomes paskaidrojuma raksts  
- Deklarācija 

 

 

Vācijas, Dānijas, Francijas un Austrijas deklarācija 

 

Vācija, Dānija, Francija un Austrija atbalsta to, ka šajā direktīvā izmanto globālās sasilšanas 

potenciālu, kura vērtība ir 50, kā bija ierosinājis Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā, un tādēļ cer 

šo mērķi sasniegt pirms direktīvas galīgās pieņemšanas. 

 

___________________ 
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par 
atsevišķām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas 
sistēmām, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK 
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2003/0198 A (COD) 
2003/0198 B (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par 
atsevišķām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas 
sistēmām, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK 

1. PROCEDŪRA 

Padomei un Parlamentam 2003. gada 12. augustā tika nosūtīts 2003. gada 
11. augusta Priekšlikums KOM(2003)492 galīgais atbilstoši koplēmuma procedūrai, 
ievērojot EK dibināšanas līguma 175. panta 1. punktu. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza savu atzinumu 2004. gada 
28. janvārī1. 

Eiropas Parlaments sniedza savu atzinumu pirmajā lasījumā 2004. gada 31. martā. 

Ievērojot Eiropas Parlamenta atzinumu, un atbilstoši EK dibināšanas līguma 
250. panta 2. punktam Padome panāca politisko vienošanos par kopējo nostāju ar 
kvalificētu balsu vairākumu 2004. gada 14. oktobrī. 

Padome kopējo nostāju oficiāli pieņēma 2005. gada 20. jūnijā. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Vispārējais Komisijas priekšlikuma nolūks ir veikt nozīmīgu ieguldījumu Eiropas 
Kopienas mērķa sasniegšanā attiecībā uz Kioto protokolu, ieviešot pasākumus, kas 
neprasa augstas izmaksas, lai samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šo 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 ekvivalents) novērtējums bez 
atbilstošiem pasākumiem laikā no 1995. līdz 2010. gadam paaugstinātos par aptuveni 
50 %. ES ir pat daudz svarīgāk ātri pieņemt un īstenot tiesību aktus, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, stājoties spēkā Kioto protokolam 2005. gada 
16. februārī. 

Otrs mērķis ir nepieļaut traucējumus iekšējā tirgū, kā rezultātā varētu atšķirties 
dalībvalstīs spēkā esošie vai plānotie pasākumi, lai atbilstu to noteiktajiem Kioto 
mērķiem. Tas ietver saskaņotus ierobežojumus fluorēto gāzu tirdzniecībā un 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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izmantošanā, ja to ierobežošanu ir grūti panākt, vai arī to izmantošana ir uzskatāma 
par nepiemērotu un pastāv atbilstošas alternatīvas. Svarīgākie elementi ir īpašu 
fluorēto simtumnīcefekta gāzu noplūdes kontrole transportlīdzekļos uzstādītām gaisa 
kondicionēšanas sistēmām (mobilās gaisa kondicionēšanas sistēmas) un HFC 134 a 
izmantošanas aizliegšana mobilajās gaisa kondicionēšanas sistēmās no noteikta 
datuma. 

Ar šo priekšlikumu ir iecerēts panākt paredzēto fluorēto gāzu emisiju samazinājumu 
par aptuveni 23 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta līdz 2010. gadam, kā arī lielāku 
samazinājumu vēlāk, jo dažu normu ietekme, īpaši HFC 134 a izmantošanas 
pārtraukšana mobilajās gaisa kondicionēšanas sistēmās, būs būtiski izjūtama pēc 
2010. gada. 

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, no diviem tiesību aktiem sastāvošā kopējā 
nostāja var sniegt ievērojamu ieguldījumu nodrošinot, ka juridiskās saistības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai atbilstoši Kioto protokolam, ko Eiropas 
Kopiena un tās dalībvalstis ratificēja 2002. gada 31. maijā, ir izpildītas bez augstām 
izmaksām. 

3. KOMISIJAS PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārējas piezīmes 

No Parlamenta ierosinātā 81 grozījuma 54 ir pilnībā, daļēji vai principā iestrādāti 
kopējā nostājā. Parlamenta 27 ierosinātos kopējā nostājā iekļautos grozījumus ir 
pieņēmusi Komisija.  

Komisija uzskata, ka kopējā nostāja, ko veido Regula par atsevišķām fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm un Direktīva par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu 
gaisa kondicionēšanas sistēmām, nemaina tās priekšlikuma pieeju vai mērķus. 
Formas maiņa arī norāda uz Parlamenta vēlēšanos regulēt mobilās gaisa 
kondicionēšanas sistēmas ar tiesību aktiem par tipa apstiprinājumiem. Komisija 
piekrita šai formas maiņai, pamatojoties uz to, ka šie divi elementi ir uzskatāmi par 
kopumu, kas nodrošina sākotnējā priekšlikuma mērķus attiecībā uz vidi. Padome šim 
priekšlikumam piekrita, un tas ir norādīts kopējās nostājas apsvērumos. 

Komisija ir sniegusi paziņojumu attiecībā uz regulas 10. pantu (sk. pielikumu). 

3.2. Detalizētas piezīmes 

3.2.1. Komisijas atzītie Parlamenta grozījumi, kuri pilnīgi, daļēji vai principā ir iekļauti 
kopējā nostājā 

Grozījumos Nr. 3, 34 un 79 frāzē „fluorētas gāzes” ievieto vārdu „siltumnīcefekta” 
(frāze izmantota visā tekstā). 

Grozījumā Nr. 8 precīzāk ir izklāstīti visi aspekti, ko regulas 1. panta 2. punkts 
izskata kopējā nostājā. 

Grozījumā Nr. 12 uzlabota reģenerācijas definīcija.  
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Grozījumā Nr. 13 sniegta „iznīcināšanas” definīcija.  

Grozījumos Nr. 15, 16 un 17 skaidrāk definētas iekļautās vielas.  

Grozījumā Nr. 18 sniegta juridiskā skaidrība un ticamība attiecībā uz globālās 
sasilšanas potenciāla definīciju.  

Ar grozījumu Nr. 29 tiek nodrošināts, ka pēc noplūdes tiek veikti pienācīgi 
remontdarbi. 

Grozījumā Nr. 30 paredzēta pārbaužu biežuma samazināšana, ja nav noplūdes. 

Grozījumos Nr. 31 un 107 atļautas ugunsdzēšanas aprīkojuma pārbaudes atbilstoši 
ISO 14520. 

Grozījumos Nr. 32 un 33 pieprasītas noplūdes detektoru sistēmas vietās, kurās drīzāk 
iespējama noplūde.  

Atbilstoši grozījumam Nr. 35 noplūdes remonts jāveic iespējami īsā laikā. 

Grozījumā Nr. 41 dalībvalstīm pieprasīts pielāgot to apmācību programmas.  

Grozījumos Nr. 46, 50, 52 un 63 precizēts teksts attiecībā uz datu iesniegšanu.  

Grozījuma Nr. 78 nolūks ir jaunajos marķēšanas noteikumos sniegt informāciju par 
globālās sasilšanas potenciālu attiecībā uz produktiem un aprīkojumu, kas satur 
fluorētās gāzes.  

Grozījumā Nr. 82 paredzēta pārbaude, vai regulai nepieciešama pārskatīšana. 
Saistībā ar direktīvu – uz to principā attiecas 8. punkts. Grozījumā Nr. 111 prasīts, lai 
no 2006. gada 31. decembra jauni transportlīdzekļu tipi atbilstu noplūdes 
daudzumiem, kas noteikti standartizētā pārbaudes procedūrā.  

3.2.2. Parlamenta grozījumi, kas Komisijai ir pieņemami, bet nav iekļauti kopējā nostājā 

Attiecībā uz apsvērumiem: grozījums Nr. 7 attiecas uz apmācībām un sertifikāciju. 
Padome ir nolēmusi neiedziļināties sīkumos attiecībā uz katru noteikumu, ko 
Komisija var atbalstīt pieņemot, ka regulas apmācību un sertifikācijas noteikumi ir 
pastiprināti. 

Attiecībā uz definīcijām: terminu definēšana, pamatojoties uz Kopienas tiesību 
aktiem, ja iespējams, var uzlabot skaidrību un ticamību atbilstīgi grozījumiem Nr. 9 
un 11. Kopējā nostājā nav iekļautas Parlamenta ierosinātās „iepakojuma” un 
„ražotāja” definīcijas, tomēr Komisija uzskata, ka tas neietekmē šo priekšlikumu.  

Attiecībā uz standartizētām pārbaudēm pirms laišanas tirgū: grozījumā Nr. 24 
pieprasītas dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un silta gaisa padeves sistēmu 
standartizētas pārbaudes pirms laišanas tirgū, taču šiem standartiem jāpamatojas uz 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, nevis uz pārbaudēm, ko noteikusi komiteja. Padome 
uzskata, ka šī ir parasta procedūra un to nevajag atkārtot kopējā nostājā. 
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Attiecībā uz sertificētā personāla un uzņēmumu elektroniskajiem reģistriem: 
grozījumā Nr. 40 paredzēts elektroniskais reģistrs, kas varētu būt noderīgs līdzeklis, 
lai palīdzētu uzņēmējiem nodarbināt kvalificētu personālu. Kopējā nostājā nav 
iekļauts šis noteikums, un tā kā tas nav centrāls attiecībā uz ierobežojošiem 
noteikumiem, Komisija var atzīt šo grozījumu. 

Attiecībā uz mobilajām gaisa kondicionēšanas sistēmām ar globālās sasilšanas 
potenciālu zem 100 un fiskāliem stimuliem: grozījumā Nr. 77 dalībvalstīm noteikts 
veicināt gaisa kondicionēšanas sistēmu ar globālās sasilšanas potenciālu zem 100 un 
fiskālo stimulu izmantošanu. Komisija principā atbalsta šo priekšlikumu, tomēr 
uzskata, ka tam nav jābūt obligātam. Šis grozījums nav iekļauts kopējā nostājā. 

Attiecībā uz reģenerācijas mērķiem un nepieciešamību pārskatīt reģenerācijas 
tiesisko regulējumu: grozījums Nr. 81 attiecas uz reģenerācijas elementa stiprināšanu 
pārbaudes noteikumos. Komisija uzskata, ka reģenerācijas noteikumu pārskatīšanu 
būtu lietderīgi norādīt atkārtotas izskatīšanas klauzulā. Tā nav iekļauta kopējā 
nostājā, taču Komisija uzskata, ka tā ir ietverta prasībā novērtēt attiecīgo noteikumu 
ietekmi. 

3.2.3. Komisijas neatzītie Parlamenta grozījumi, kas iekļauti kopējā nostājā 

Attiecībā uz mobilajām gaisa kondicionēšanas sistēmām: ar grozījumu Nr. 6 svītrots 
apsvērums attiecībā uz nododamām kvotām saistībā ar grozījumu Nr. 105, turklāt 
Komisija abus sākotnēji neatzina. Padome attiecībā uz tiesību aktiem ir veikusi 
līdzīgu pieeju kā Parlaments, lai samazinātu emisijas no mobilajām gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, un kopējā nostājā atspoguļojas Komisijas ierosinātie 
noteikumi kā tipa apstiprinājuma direktīva, ar ko groza Direktīvu 1970/156/EK. 

Attiecībā uz definīciju par laišanu tirgū: grozījumā Nr. 10 ietverta pašu flouorēto 
gāzu, kā arī fluorētās gāzes saturošu ražojumu un iekārtu laišana tirgū. Ar grozījumu 
arī svītrota atsauce uz „neizmantots” Komisijas priekšlikumā. Komisija var atbalstīt 
šo jauno definīciju, jo tā izslēdz fluorēto gāzu laišanu tirgū. 

Attiecībā uz terminiem „uzņēmējs” un „īpašnieks”: grozījumos Nr. 23 un 34 ar 
terminu „īpašnieki un uzņēmēji” aizstāts Komisijas priekšlikuma termins 
„uzņēmēji”. Komisija uzskatīja, ka atbildība par emisiju ierobežošanu ir skaidri 
jānorāda un pamatā jāattiecina uz „uzņēmēju”. Tomēr kopējās nostājas 2.(f) pantā 
paredzēta iespēja „īpašnieku” izraudzīties par atbildīgo attiecībā uz ierobežošanas un 
reģenerācijas noteikumiem. 

Attiecībā uz terminiem „sertificētie uzņēmumi” un „sertificētais personāls”: 
grozījumos Nr. 26, 27 un 28 paralēli terminam „sertificētais personāls” ieviesta 
„sertificēto uzņēmumu” koncepcija. Komisija uzskatīja, ka svarīgākais elements 
ierobežojošos noteikumos ir kvalificēta personāla nepieciešamība. Vārda „sertificēts” 
izmantošanu „kvalificēts” vietā attiecībā uz personālu var atzīt, iekļaujot uzņēmumus 
3. panta 2. punktā, jo ir pastiprināta pārbaužu sistēma attiecībā uz uzskaiti. 

Attiecībā uz fluorēto gāzu reģenerāciju: grozījumā Nr. 39 pieprasīta reģenerācija 
tehniskās apkopes un galīgās iznīcināšanas laikā. Tomēr kopējā nostājā tagad ir 
minēts „un pirms iznīcināšanas”. Komisija var pieņemt šo formulējumu.  
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Attiecībā uz pārbaužu biežuma samazināšanu, ja nav noplūdes: saistībā ar grozījumu 
Nr. 110 Komisija atzīst par labāku atstāt lēmumu par pārbaužu biežuma 
samazināšanu kompetentai iestādei, kas par to var spriest vislabāk. Kopējā nostājā 
pārbaužu biežums tiek samazināts uz pusi, ja ir pareizi funkcionējoša noplūdes 
noteikšanas sistēma.  

Attiecībā uz apmācībām un sertifikāciju: Komisija nevarēja atzīt grozījumus Nr. 42, 
43 un 44, kuros spēkā esošās programmas jāpielīdzina regulas prasībām, jo tās bija 
noteiktas pārāk sīki. Dažas šo grozījumu koncepcijas iekļautas kopējā nostājā 
(5. pants), kas tika būtiski pārveidota. Svarīgākie elementi grafikā un kārtībā, kā 
izveidot minimālos apmācību standartus, kā arī savstarpējā atzīšana paliek spēkā.  

Attiecībā uz datu iesniegšanu: Komisija nevarēja atzīt grozījumus Nr. 47, 48, 54, 55, 
57, 59, 60 un 62, ar ko tiesību aktu maina tā, ka ražotājs tiek atbrīvots no pienākuma 
noteikt emisijas tiešajiem lietotājiem, kā arī emisiju koncepciju katras gāzes dzīves 
ciklā un prasību dalībvalstīm pārskatīt uzskaites datu reprezentatīvo paraugu un ziņot 
par to Komisijai. Komisija neatzina šos grozījumus, jo tie kopumā nelīdzsvarotu datu 
iesniegšanas noteikumus. Tomēr kopējā nostājā ir izvēlēts vidusceļš, kuru Komisija 
var atzīt. 

Attiecībā uz mobilajām gaisa kondicionēšanas sistēmām: ar grozījumiem Nr. 65, 71, 
73, 76, 105, 108, 111 un 112 nododamo kvotu noteikumi aizstāti ar „tipa 
apstiprinājuma” noteikumiem. Kad noskaidrojās, ka Padome dod priekšroku līdzīgai 
pieejai kā Parlaments attiecībā uz izmantojamo juridisko līdzekli, Komisija piekrita 
šiem grozījumiem. Tomēr starp institūcijām nepastāv vienprātība par šo noteikumu 
spēkā stāšanās datumu. Parlaments ierosināja 2011. gadu jauniem transportlīdzekļu 
tipiem un 2014. gadu visiem jauniem transportlīdzekļiem. Atbilstoši Komisijas 
uzskatam šiem datumiem nevajadzētu būt vēlākiem par 2010. un 2016. gadu, lai 
atbilstu priekšlikumam. Komisija uzskatīja, ka tas ir svarīgi, lai veicinātu ES mērķu 
izpildi attiecībā uz Kioto protokolu. Kopējā nostājā precizēti Komisijas ar „tipa 
apstiprinājuma” direktīvu ierosinātie noteikumi; ar šo direktīvu groza 
Direktīvu 1970/156/EK, ar kuru nosaka HFC 134 a izmantošanas pārtraukšanu 
2011. un 2017. gadā jauniem transportlīdzekļu tipiem un attiecīgi jauniem 
transportlīdzekļiem. 

Attiecībā uz uzlabotām mobilajām gaisa kondicionēšanas sistēmām: grozījumos 
Nr. 85 un 96 svītrota uzlabotu mobilo gaisa kondicionēšanas sistēmu definīcija pēc 
kvotu sistēmas atcelšanas. Komisija uzskatīja, ka tā bija jāatstāj. Tomēr nododamo 
kvotu noteikumi tika aizstāti ar „tipa apstiprinājuma” noteikumiem, un tādējādi 
uzlabotās mobilās gaisa kondicionēšanas sistēmas nav vairs nepieciešamas un tiek 
svītrotas no kopējās nostājas. 

Attiecībā uz ziņojumiem par progresu klimatam labvēlīgu gaisa kondicionēšanas 
sistēmu izstrādāšanā: grozījumā Nr. 86 Komisija aicināta pēc diviem gadiem iesniegt 
ziņojumu par progresu klimatam labvēlīgu gaisa kondicionēšanas sistēmu 
izstrādāšanā. Kopējā nostājā atbilstoši „tipa apstiprinājuma” direktīvas 8. panta 
1. punktam paredzēts pārskats, vai ir jāgroza Kopienas noteikumi par fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu globālās sasilšanas potenciālu. 
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3.2.4. Komisijas neatzītie Parlamenta grozījumi, kas nav iekļauti kopējā nostājā 

Attiecībā uz apsvērumiem: grozījumā Nr. 2 ieviests apsvērums saistībā ar katras 
dalībvalsts emisiju mērķi saistībā ar Kioto protokolu un individuālas rīcības 
nepieciešamību. Tomēr dažos gadījumos nav minēta saskaņotas rīcības 
nepieciešamība un, ņemot vērā, ka dažas no ierosinātās regulas rīcībām attiecas uz 
95. pantu, dalībvalstīm nav iespējama pilnīga rīcības brīvība attiecībā uz valsts 
pasākumiem. 

Attiecībā uz apsvērumiem: grozījumā Nr. 4 ieviests apsvērums, ar ko norāda, ka 
lielākajā daļā lietošanas gadījumu pastāv fluorēto gāzu alternatīvas un tādēļ ir būtiski 
ierobežot to izmantošanu lietošanas gadījumos, kad nav alternatīvas. Ierosinātajā 
regulā ir aizliegta virkne lietošanas gadījumu un ražojumu, kuros izmanto fluorētās 
gāzes. Komisija šajā pantā ir apņēmusies pārbaudīt citus lietošanas gadījumus, kad 
tiek izmantotas fluorētās gāzes.  

Attiecībā uz apsvērumiem: grozījumā Nr. 5 noteikts, ka dalībvalstis var noteikt 
papildu valsts datu iesniegšanas prasības paralēli Kopienas noteiktajām. Šo 
grozījumu Komisija neatzina, jo uzskatīja, ka uz to attiecas uzraudzības mehānisms. 
Tomēr kopējā nostājā ir vispārējs apsvērums, kas attiecas uz valsts datu iesniegšanu, 
kuru Komisija var atbalstīt. 

Attiecībā uz jauna veida aerosolu definīciju: grozījumam Nr. 20 būtu jāaizstāj 
Komisijas ierosinātā definīcija ar jauno „tehnisko aerosolu” definīciju. Komisija 
uzskata, ka šis grozījums nav pilnībā izvērtēts, un atbalsta kopējās nostājas 
definīciju, kas atbilst tās priekšlikumam. 

Attiecībā uz jaunu definīciju mazās sērijās ražotu automobiļu ražotājiem: Komisija 
nepieņēma grozījumu Nr. 21, jo tajā ietvertā definīcija neatbilst tipa apstiprinājuma 
sistēmai. Attiecībā uz vispārēju pienākumu novērst un samazināt emisijas: attiecībā 
uz grozījumu Nr. 22 Komisija uzskata, ka uz to jau attiecas 3. pants. Komisija 
atbalsta kopējo nostāju. 

Attiecībā uz mobilo iekārtu pārbaudēm: Komisija noraida grozījumu Nr. 25, jo līdz 
šim nav veikta nepieciešamā tehniskā un ekonomiskā novērtēšana, un atbalsta kopējo 
nostāju. 

Attiecībā uz to vienību reģistrēšanu, kas saistītas ar ugunsdrošības sistēmu pārbaudi: 
Komisija neatzina grozījumu Nr. 36, jo tā uzskata, ka šis grozījums radītu papildu 
apgrūtinājumu rūpniecībai, nesniedzot skaidras priekšrocības. Šis grozījums nav 
iekļauts kopējā nostājā. 

Attiecībā uz datu iesniegšanu: Komisija noraidīja grozījumus Nr. 49, 57 un 61, jo tie 
paplašināja datu iesniegšanas noteikumu apjomu, un nebija skaidrs, kādas būtu 
papildu priekšrocības, ES novērtējot fluorēto gāzu emisijas. Šī nostāja ir arī 
apstiprināta kopējā nostājā. 

Attiecībā uz sēra heksafluorīda izmantošanu magnija liešanā: Komisija noraidīja 
grozījumu Nr. 64, ar ko atceļ izmantošanas limitu zem 500 kg gadā. Tas arī nav 
ietverts kopējā nostājā, lai gan ir paredzēta šīs atkāpes pārskatīšana līdz 2010. gada 
1. janvārim.  
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Attiecībā uz dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izmantošanas veicināšanu 
ar fiskāliem vai cita veida stimuliem: Komisija noraidīja grozījumus Nr. 69 un 74, jo 
varētu rasties grūtības saistībā ar šādiem fiskāliem stimuliem attiecībā uz ES tiesību 
aktiem par valsts atbalstu. 

Attiecībā uz nodokļu atvieglojumu ieviešanu mobilo gaisa kondicionēšanas sistēmu 
pārveidošanai ar globālās sasilšanas potenciālu zem 50: Komisija neuzskata, ka 
grozījums Nr. 75 ir praktisks, un atbalsta kopējo nostāju. 

Attiecībā uz videi draudzīgu gaisa kondicionēšanas sistēmu pārskatīšanu divus gadus 
pēc stāšanās spēkā: Komisija nevarēja atzīt grozījumu Nr. 80, jo tā apjoms bija pārāk 
plašs un pārskats būtu pretrunā ar pārskata grafiku, kas noteikts Komisijas 
priekšlikumā un kopēja nostājā. 

Attiecībā uz Komiteju: ar grozījumu Nr. 83 ieviesta jauna papildu komiteja, kas 
saistīta ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Komisija uzskata, ka piemērota ir 
Regulā (EK) Nr. 2037/2000 paredzētā komiteja. Komisija arī noraidīja grozījumu 
Nr. 104, kurā aicināts izveidot jaunu pastāvīgo komiteju tās komitejas vietā, kas 
paredzēta atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2037/2000. 

Attiecībā uz grozījumiem II pielikumā – aizliegumi: ar grozījumu Nr. 84 ieviesta 
virkne izmaiņu saistībā ar PFC izmantošanu ugunsdrošībā un jauna veida aerosolos. 
Komisija šīs izmaiņas noraidīja, jo tās nebūtu vājinājušas priekšlikumu (PFC) un 
aerosolu gadījumā tām būtu nepieciešami turpmāki tehniski novērtējumi. 

Attiecībā uz HFC-152a mobilajām gaisa kondicionēšanas sistēmām: ar grozījumu 
Nr. 108 (un grozījumi Nr. 73, 112) no 150 uz 50 samazināts dzesētāju globālās 
sasilšanas potenciāls, kas izslēgtu HFC-152a. Komisija uzskata, ka tas nav 
attaisnojams no vides viedokļa. Tomēr kopējā nostājā – „tipa apstiprinājuma” 
direktīvas 8. panta 1. punktā, ir paredzēta pārskatīšana Kopienas noteikumu 
grozīšanai attiecībā uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu globālās sasilšanas potenciālu.  

3.2.5. Padomes papildu grozījumi Komisijas priekšlikumā 

Attiecībā uz juridisko pamatu: ņemot vērā Padomes lēmumu grozīt Komisijas 
priekšlikuma formu ar direktīvu, kas attiecināma īpaši uz HFC jautājumu mobilajās 
gaisa kondicionēšanas sistēmās, un regulu, kas attiektos uz sākotnējā priekšlikuma 
atlikušo daļu, Komisija atzīst, ka direktīvai jābalstās tikai uz 95. pantu un ka regulai 
juridiski jāpamatojas uz 175. pantu un 95. pantu attiecībā uz dažiem pantiem. Kopējā 
nostāja ir saskaņā ar šo nostāju. Apsvērumā Nr. 5 paskaidrots, kuri regulas panti 
pamatojas uz 95. pantu. 

Attiecībā uz produktu un aprīkojuma marķēšanu: kopējā nostājā ir ietverts jauns 
pants par marķēšanu, kas nodrošina, ka atsevišķi produkti un aprīkojums, kas satur 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, netiek laisti tirgū, kamēr tie nav atbilstoši marķēti. 
Komisija komitejas procedūrā noteiks marķējuma formātu. 

Attiecībā uz pārskatu: Komisija atzinīgi vērtē detalizētos pārskata noteikumus, kas 
nostiprina tās priekšlikumu. Komisija norādīja, ka tās priekšlikums ir tikai pirmais 
solis, tāpēc pārskatīšana četrus gadus pēc regulas stāšanās spēkā būs svarīgs 
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līdzeklis, lai novērtētu progresu un attiecīgā gadījumā ierosinātu jaunus 
priekšlikumus. 

Attiecībā par stāšanos spēkā: atbilstoši kopējai nostājai regula stājas spēkā 
divpadsmit mēnešus pēc tās publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī, nevis Komisijas 
ierosināto divdesmit dienu laikā. Direktīvas spēkā stāšanās laiks – 20 dienas, ir 
saglabāts. Regulas datums ir mainīts, jo lielākā daļa aizliegumu II pielikumā stājas 
spēkā līdz ar regulas spēkā stāšanos. Komisija var tam piekrist. 

4. SECINĀJUMI 

Kopējās nostājas novērtējumā Komisija ir ņēmusi vērā sava priekšlikuma formas 
maiņu uz direktīvu, kas attiecināma īpaši uz HFC jautājumu mobilajās gaisa 
kondicionēšanas sistēmās, izmantojot transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma tiesību 
aktu un regulu, kas attiecas uz tās sākotnējā priekšlikuma atlikušo daļu. Komisija 
piekrita šīm formas izmaiņām, pamatojoties uz to, ka saturu var turpināt uzskatīt kā 
vispārēju kompleksu, kas nodrošina tās sākotnējā priekšlikuma mērķus attiecībā uz 
vidi. Arī Padome uzskatīja par svarīgu, ka šo tiesību aktu saturs tiek uzskatīts kā 
vispārējs komplekss, un tas ir atspoguļots direktīvas 8. apsvērumā un regulas 
6. apsvērumā, kur tiek uzsvērts, ka šie tiesību akti ir vienlaicīgi jāpieņem un 
jāpublicē Oficiālajā Vēstnesī. 

Attiecībā uz direktīvu par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa 
kondicionēšanas sistēmām kopējā nostāja ir pieņēmusi Parlamenta priekšlikumu 
pārtraukt fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošanu mobilajās gaisa kondicionēšanas 
sistēmās, izmantojot tipa apstiprinājuma procedūru nododamo kvotu sistēmas vietā. 
Ja Komisija sākotnēji nevarēja pieņemt šādu grozījumu, tā tagad ir nolēmusi atbalstīt 
tipa apstiprinājuma procedūru, jo ne Parlaments, ne Padome nebija gatavi atzīt 
Komisijas priekšlikumu un Komisijas priekšlikuma mērķi attiecībā uz vidi tiek 
saglabāti. 

Gan Komisija, gan Padome neatzina Parlamenta priekšlikumu samazināt fluorēto 
gāzu globālās sasilšanas potenciālu mobilajās gaisa kondicionēšanas sistēmās no 
150 uz 50, jo tas izslēgtu HFC-152a izmantošanu, kas ir iespējama alternatīva 
tehnoloģija, tikai ar minimālām vides priekšrocībām. Tomēr Komisijai atbilstoši 
„tipa apstiprinājuma” direktīvas 8. panta 1. punktam ir pienākums pārbaudīt uz ziņot 
par iespējamām izmaiņām attiecībā uz fluorēto gāzu globālās sasilšanas potenciālu 
saistībā ar tehnoloģijas un zinātnes progresu.  

Kopējā nostājā ir iekļauta liela daļa Parlamenta pirmajā lasījumā ierosināto 
grozījumu. Daudzi no tiem precizē priekšlikuma terminus, kā arī palielina 
pārredzamību un atbildību. Vienojoties par kopējo tekstu, Komisija var piekrist arī 
dažiem Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem, ko tā sākotnēji noraidīja, piemēram, 
datu iesniegšanas noteikumi, kas daļēji ir atzīti vai pārformulējot iekļauti kopējā 
nostājā. Vairākos gadījumos kopējā nostāja iet arī vēl tālāk nekā Komisijas 
priekšlikums, piemēram, jaunajā pantā attiecībā uz marķēšanu, kas Komisijai ir 
pieņemams. Lielākā daļa Parlamenta ierosināto grozījumu tika pārņemta, īpaši 
ievērojami regulā tika stiprināts un padarīts konkrētāks pārskata pants, un tas 
Komisijai sniegs noderīgus norādījumus, lai piekļūtu visām politiskajām jomām, kas 
noteiktas regulā, un attiecīgos gadījumos ierosinās turpmākus pasākumus. 
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Tādēļ Komisija atbalsta kopējo nostāju, kas ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemta 
2005. gada 20. jūnijā. 
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PIELIKUMS 

Komisijas paziņojums par pārskatu, 

kas minēts 10. panta 2. punkta j) apakšpunktā 

Komisija konstatē, ka pārskatā, kas minēts 10. panta 2. punkta j) apakšpunktā, iespējamās 
pārbaudes jomas saistībā ar II pielikumu varētu būt: 

• izmantošana aerosolu nozarē, 

• izmantošana dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas (izņemot mehāniskajos 
transportlīdzekļos) un silta gaisa padeves sistēmu nozarēs, 

• stingrās un elastīgās putas, 

• ugunsdrošības sistēmas un ugunsdzēšamie aparāti. 
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