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PR_COD_Recastingam

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Adlib Express Watermark



PR\753508LT.doc 3/32 PE415.331v01-00

LT

TURINYS

Puslapis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................28

PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS ......................................................31

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ 
KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ ..........................................................32

Adlib Express Watermark



PE415.331v01-00 4/32 PR\753508LT.doc

LT

Adlib Express Watermark



PR\753508LT.doc 5/32 PE415.331v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų (nauja redakcija)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0505)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 133 straipsnį ir 175 straipsnio 1 dalį, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0297/2008),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo2,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2008 m. xxx laišką , pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 80a straipsnio 3 dalį pateiktą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtujų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas ir įtraukus technines pataisas, kurioms pritarė Teisės reikalų komitetas ir 
su toliau pateikiamais pakeitimais;

2. ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu 
tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 Not yet published in OJ.
2 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pagal Reglamentą (EB) Nr.  2037/2000
buvo palaipsniui nutraukta 
chlorfluorangliavandenilių, kitų visiškai 
halogenintų chlorfluorangliavandenilių, 
halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-
trichloretano, 
hidrobromfluorangliavandenilių , 
bromchlormetano ir metilbromido  gamyba 
ir pateikimas rinkai . 

(8) Pagal Reglamentą (EB) Nr.  2037/2000
buvo palaipsniui nutraukta 
chlorfluorangliavandenilių, kitų visiškai 
halogenintų chlorfluorangliavandenilių, 
halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-
trichloretano, 
hidrobromfluorangliavandenilių , 
bromchlormetano ir metilbromido  gamyba 
ir pateikimas rinkai. Dabar taip pat būtų 
tikslinga palaipsniui uždrausti naudoti 
minėtas medžiagas bei tokių medžiagų 
turinčius produktus ir įrenginius.

Or. en

Pagrindimas

Viena iš didžiausių grėsmių ozono sluoksniui yra ozono sluoksnį ardančios medžiagos, kurios 
jau gaminamos.  Norint sumažinti ozono sluoksnio ardymo poveikį (ir šiltnamio efektą), 
svarbu kuo labiau apriboti minėtų ozoną ardančių medžiagų naudojimą. Reikalingos 
iniciatyvos mažinti priklausomybę, visų pirma nuo halonų, taip pat stengtis surinkti ir saugiai 
sunaikinti chemines medžiagas. Tai jau minėta Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 preambulėje 
ir reikėtų dar kartą paminėti čia..

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kadangi yra metilbromido 
alternatyvų, lyginant su Protokolu, turėtų 
būti iš esmės mažinama jo gamyba ir 
naudojimas. Išimtys dėl metilbromido 
naudojimo būtiniausioms reikmėms  turėtų 
būti nebedaromos, tačiau turėtų likti 
galimybė padaryti išimtį ekstremaliose 
situacijose netikėto kenkėjų ar ligų 
protrūkio atvejais, kai toks naudojimas 

(10) Atsižvelgiant į 2008 m. rugsėjo 18 d. 
Komisijos sprendimą 2008/753/EB dėl 
betilbromido neįtraukimo į Direktyvos 
91/414/EEB I priedą ir į tai, kad yra 
metilbromido alternatyvų, turėtų būti 
visiškai uždrausta jo gamyba ir 
naudojimas. Išimtys dėl  metilbromido 
naudojimo būtiniausioms reikmėms  turėtų 
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ekstremalioje situacijoje leidžiamas pagal 
1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką1 ir 1998 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių 
produktų pateikimo į rinką2. Tokiais 
atvejais turėtų būti numatytos išmetamo 
kiekio mažinimo priemonės, pavyzdžiui, 
atliekant dirvožemio fumigaciją naudoti 
nepralaidžias plėveles.

būti nebedaromos.

_________
1OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
direktyva 2007/52/EB (OL L 214, 2007 8 17, p. 3).
2OL L 123, 1998 4 24, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. 
lapkričio 29 d. Komisijos direktyva 2007/70/EB 
(OL L 312, 2007 11 30, p. 26).

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimu 2008/753/EB dėl metilbromido 
neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą, metilbromido leidimo galiojimas 
pasibaigs 2009 m. kovo 18 d. Būtų taip pat logiška, kad metilbromido naudojimas būtų 
uždraustas atsižvelgiant į šios direktyvos sąlygas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reikėtų taip pat kontroliuoti
metilbromido naudojimą karantininiam 
apdorojimui ir produkcijos apdorojimui 
prieš transportavimą.  Naudojimas 
neturėtų viršyti vidutinio 2005–2008 m. 
sunaudoto kiekio  ir galų gale jis turėtų 
būti sumažintas, o iki 2015 m. palaipsniui 
uždraustas; kartu turėtų būti taikomos 
rekuperavimo technologijos

(11) Atsižvelgiant į esamas alternatyvas, 
metilbromido naudojimą karantininiam 
apdorojimui ir produkcijos apdorojimui 
prieš transportavimą reikėtų kuo greičiau 
uždrausti.
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Or. en

Pagrindimas

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kad užtikrintų atitiktį visoms 
reglamento nuostatoms, valstybės narės 
turėtų vykdyti patikrinimus pagal rizika 
grindžiamą metodą – t. y. veikla, kuri kelia 
didžiausią neteisėtos prekybos 
kontroliuojamomis medžiagomis arba jų 
išmetimo riziką, turėtų būti tikrinama 
pirmiausia. 

(22) Kad užtikrintų atitiktį visoms 
reglamento nuostatoms, valstybės narės 
turėtų vykdyti patikrinimus pagal rizika 
grindžiamą metodą – t. y. veikla, kuri kelia 
didžiausią neteisėtos prekybos 
kontroliuojamomis medžiagomis arba jų 
išmetimo riziką, turėtų būti tikrinama 
pirmiausia. Valstybės narės užtikrina, kad 
tikrinimai būtų atliekami laikantis 2001 
m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos rekomendacijos 2001/331/EB, 
nustatančios minimalius aplinkosauginių 
tikrinimų valstybėse narėse kriterijus1.
_________
1 OL L 118, 2001 4 4, p. 41-46

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento įgyvendinimo sėkmė labai priklauso nuo gerai atliktų patikrinimų. Todėl 
būtina taikyti Rekomendacijos 2001/331/EB nuostatas.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Reikėtų numatyti lankstų 
mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad būtų 
teikiamos ataskaitos apie medžiagas, kurias 
pagal Protokolą įsteigta Mokslinio 
vertinimo grupė nurodė kaip ardančias 
ozono sluoksnį, kad būtų galima vertinti jų 
poveikio aplinkai mastą, ir siekiant 
užtikrinti, kad toms naujoms medžiagoms, 
kurios nurodytos kaip turinčios didelį 
ozono ardymo potencialą, būtų taikomos 
kontrolės priemonės.

(28) Reikėtų numatyti lankstų 
mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad būtų 
teikiamos ataskaitos apie medžiagas, kurias 
pagal Protokolą įsteigta Mokslinio 
vertinimo grupė nurodė kaip ardančias 
ozono sluoksnį, kad būtų galima vertinti jų 
poveikio aplinkai mastą, ir siekiant 
užtikrinti, kad toms naujoms medžiagoms, 
kurios nurodytos kaip turinčios didelį 
ozono ardymo potencialą, būtų taikomos 
kontrolės priemonės. Atsižvelgiant į tai, 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti labai 
trumpaamžėms medžiagoms, remiantis 
2006 m. Jungtinių Tautų aplinkos 
programos ir Pasaulinės meteorologijos 
organizacijos ozono įvertinimu, kurį 
atlikus prieita išvados, kad šių medžiagų 
potencialas ardyti ozono sluoksnį yra 
didesnis, nei buvo vertinama anksčiau. 

Or. en

Pagrindimas

2006 m. Jungtinių Tautų aplinkos programos / Pasaulinės meteorologijos organizacijos 
ozono įvertinime daroma išvada, kad trumpaamžių  medžiagų vaidmuo ardant ozoną yra 
svarbesnis nei manyta anksčiau. Dabar manoma, kad halogenintos medžiagos, kaip antai n-
propilbromidas (nPB), kuris yra beveik visiškai antropogeninis, sudaro nemenką viso 
stratosferos bromo dalį ir dėl to turi neigiamą poveikį stratosferos ozonui. Į Komisijos 
pasiūlymą n-Pb buvo įtrauktas II priedo B dalyje (medžiagos, dėl kurių turi būti teikiamos 
ataskaitos), tačiau jis turėtų būti įtrauktas ir į II priedo A dalį (ribojamos medžiagos).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 16

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) „pateikimas rinkai“ — tiekimas arba (16) „pateikimas rinkai“ — tiekimas arba 
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pateikimas tretiesiems asmenims 
Bendrijoje pirmą kartą  už užmokestį arba 
nemokamai, įskaitant Reglamente (EB) 
Nr. 450/2008 nurodytą išleidimą į laisvą 
apyvartą,

pateikimas tretiesiems asmenims 
Bendrijoje už užmokestį arba nemokamai, 
įskaitant Reglamente (EB) Nr. 450/2008 
nurodytą išleidimą į laisvą apyvartą. 
Kalbant apie produktus ir įrangą, šios 
nuostatos taikomos tik pateikimui arba 
prieigos suteikimui Bendrijoje pirmą 
kartą,

Or. en

Pagrindimas

Nors siūloma „pateikimo į rinką“ apibrėžtimi, prilyginančia jį pirmajam sandoriui Europos 
bendrijoje, neprieštaraujama Monrealio protokolo nuostatoms ir šios sąvokos apibrėžčiai 
pagal Reglamentą (EB) 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ji 
gali susilpninti medžiagoms taikomų kontrolės priemonių įgyvendinimą. Kontroliuojamų 
medžiagų pirkimas Europos bendrijoje daugiau nebūtų reguliuojamas, o vykdymo institucijos 
tik tikrintų jų naudojimą vėliau.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 19 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) „recirkuliavimas“ — surinktos
kontroliuojamos medžiagos pakartotinis 
naudojimas po pirminio valymo, 
pavyzdžiui, atlikus filtravimą ir
džiovinimą,

(19) „recirkuliavimas“ — surinktos
kontroliuojamos medžiagos pakartotinis 
naudojimas po pirminio valymo,

Or. en

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtis skiriasi nuo Reglamente 842/2006 taikomos apibrėžties. Perdirbimu 
besiverčiančios įmonės paprastai perdirba hidrochlorfluorangliavandenilius, 
kontroliuojamas medžiagas pagal šį reglamentą ir hidrofluorangliavandenilius, 
reglamentuojamus Reglamentu (EB) 842/2006. Abiejuose reglamentuose svarbu išlaikyti 
nuoseklumą recirkuliacijos ir regeneracijos atžvilgiu.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) „regeneravimas“ — surinktos
kontroliuojamos medžiagos antrinis 
apdorojimas ir atnaujinimas tokiais 
būdais kaip filtravimas, džiovinimas, 
distiliavimas ir cheminis apdorojimas, 
siekiant atkurti medžiagą iki  nustatytos 
kokybės, lygiavertės žaliavos kokybei,

(20) "regeneravimas" surinktos
kontroliuojamos medžiagos antrinis 
apdorojimas, siekiant atitikti medžiagos 
nustatytas veikimo charakteristikas;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta apibrėžtimi visiškai pakeičiama regeneracijos reikšmė, palyginti su Reglamente 
2037/2000 ir Monrealio protokole nurodyta reikšme. Nustatytos kokybės, atitinkančios 
žaliavos kokybę, atkūrimas sudaro nereikalingus regeneracijos apribojimus, dėl kurių gali 
būti apribotas esamos regeneruotos medžiagos kiekis. Reglamente 2037/2008 ir Monrealio 
protokole pateiktos apibrėžtys reiškia, kad būtina atkurti nustatytas veikimo charakteristikas, 
o tai užtikrina tinkamą kontrolę be nereikalingų apribojimų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 Kiekvienas  gamintojas užtikrina, kad: 2 Kiekvienas  gamintojas užtikrina, kad:
(a) nuo 2010  m. sausio 1 d. iki 2010  m. 
gruodžio 31 d. ir per kiekvieną paskesnį 12 
mėnesių laikotarpį jo apskaičiuotasis 
hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos 
lygis neviršytų 35 % jo apskaičiuotojo 
hidrochlorfluorangliavandenilių 1997 m. 
gamybos lygio;

(a) nuo 2010  m. sausio 1 d. iki 2010  m. 
gruodžio 31 d. ir per kiekvieną paskesnį 12 
mėnesių laikotarpį jo apskaičiuotasis 
hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos 
lygis neviršytų 35 % jo apskaičiuotojo 
hidrochlorfluorangliavandenilių 1997 m. 
gamybos lygio;

(b) nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. ir per kiekvieną paskesnį 
12 mėnesių laikotarpį jo apskaičiuotasis 
hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos 
lygis neviršytų 14 % jo apskaičiuotojo 
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hidrochlorfluorangliavandenilių 1997 m. 
gamybos lygio;
(c) nuo 2019  m. gruodžio 31 d. jis 
nebegamins 
hidrochlorfluorangliavandenilių.

(c) nuo 2014  m. gruodžio 31 d. jis 
nebegamins 
hidrochlorfluorangliavandenilių.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo eksportui skirtų hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos Europoje galutinį 
terminą paankstinti (nuo 2025 m. iki 2020 m.), remiantis Monrealio protokolu. Apžvalginį 
tyrimą „Milieu Ltd“ ir „Ecosphere Lda“ pasiūlė atlikti 2015 m., bet Komisija nepriėmė šio 
pasiūlymo. Keliant ambicingesnius tikslus, galutinį terminą reikėtų dar labiau paankstinti. Be 
to, kalbant apie 11 straipsnio 2 dalį, remiantis hidrochlorfluorangliavandenilių naudojimo iki 
2014 m. pabaigos išimtimi, būtų logiška bent jau sustabdyti hidrochlorfluorangliavandenilių 
gamybą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti, pateikti rinkai ir naudoti kaip 
žaliavą.

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti, neatsižvelgiant į 4 straipsnio 2 
dalyje nustatytą gamybos lygį, pateikti 
rinkai ir naudoti kaip žaliavą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad gamybos apibrėžties pakeitimas (3 straipsnio 10 dalis) neturės 
poveikio 4 straipsnio 2 dalyje numatytai gamybos kontrolei, reikėtų pridėti šį paaiškinimą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti, pateikti rinkai ir naudoti kaip 
technologijos agentus.

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti, neatsižvelgiant į 4 straipsnio 2 
dalyje nustatytą gamybos lygį, pateikti 
rinkai ir naudoti kaip technologijos 
agentus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad gamybos apibrėžties pakeitimas (3 straipsnio 10 dalis) neturės 
poveikio 4 straipsnio 2 dalyje numatytai gamybos kontrolei, reikėtų pridėti šį paaiškinimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 25 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos, gali  sudaryti 
įmonių, kurioms leidžiama naudoti 
kontroliuojamas medžiagas kaip 
technologijos agentus, sąrašą ir prireikus
kiekvienai konkrečiai įmonei nustatyti 
didžiausią leidžiamą sunaudoti kiekį ir
didžiausią leidžiamą išmesti kiekį.

4. Komisija, laikydamasi 25 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos, gali  sudaryti 
įmonių, kurioms leidžiama naudoti 
kontroliuojamas medžiagas kaip 
technologijos agentus, sąrašą ir prireikus
kiekvienai konkrečiai įmonei nustatyti 
didžiausią leidžiamą gamybai ir vartojimui 
(pagal Monrealio protokolo apibrėžtis) 
sunaudoti kiekį ir  didžiausią leidžiamą 
išmesti kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Technologijos agentų apibrėžtimi pagal Monrealio protokolo Sprendimą X/14 numatyta 
galimybė teikti „gamybos“ arba „vartojimo“ ataskaitas bei tai kontroliuoti (galbūt dėl 
aiškumo reikėtų parinkti kitokius žodžius). Šia kruopščiai parinkta formuluote buvo siekiama 
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išvengti poreikio apibrėžti „maksimalų“ naudojimą, kadangi tokia apibrėžtis buvo neaktuali 
naudojant technologijos agentus ir buvo leistina tik „nedidelių“ emisijų atveju. 
„Maksimalaus naudojimo“ apibrėžimas akivaizdžiai apribotų gamybą ir nebūtų naudingas 
aplinkai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, iki 
2014 m. gruodžio 31 d. regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
pateikti rinkai ir naudoti esamai šaldymo ir 
oro kondicionavimo įrangai remontuoti ir 
techniškai prižiūrėti, jei talpykla 
paženklinama etikete, kurioje nurodyta, 
kad medžiaga yra regeneruota.

2. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, iki 
2014 m. gruodžio 31 d. regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
pateikti rinkai ir naudoti esamai šaldymo ir 
oro kondicionavimo įrangai ir grįžtamojo 
oro kondicionavimo/šilumos siurbimo 
sistemoms remontuoti ir techniškai 
prižiūrėti, jei talpykla paženklinama 
etikete, kurioje nurodyta, kad medžiaga yra 
regeneruota.

Recirkuliuotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
naudoti esamai šaldymo ir oro 
kondicionavimo įrangai remontuoti ir 
techniškai prižiūrėti, jei iš tokios įrangos 
juos surenka pati įmonė.

Recirkuliuotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
naudoti esamai šaldymo ir oro 
kondicionavimo įrangai ir grįžtamojo oro 
kondicionavimo/šilumos siurbimo 
sistemoms remontuoti ir techniškai 
prižiūrėti, jei iš tokios įrangos juos surenka 
pati įmonė.

Or. en

Pagrindimas

Nors įranga, kurios priežiūrai galima naudoti recirkuliuotus (regeneruotus) 
hidrochlorfluorangliavandenilius, nurodyta ta pati, kaip ir Reglamente 2037/2000, 
formuluotė dabar neatitinka 22 straipsnyje vartojamos formuluotės. Nuoseklumo dėlei reikėtų 
pridėti ir grįžtamąjį oro kondicionavimą / šilumos siurbimo sistemą. Svarbu, kad  būtų aišku, 
jog įrangos techninei priežiūrai galima naudoti regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius. Be to, iš pasiūlymo neaišku, ar ženklas susijęs su 
regeneruotos ir (arba) recirkuliuotos medžiagos kiekiu (tipu) (galima pridėti abu) ar su jos 
visu kiekiu.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Naudojant regeneruotus arba 
recirkuliuotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius šaldymo 
ir oro kondicionavimo įrangai remontuoti ir 
techniškai prižiūrėti, ši įranga turi būti 
paženklinta etikete ant jos nurodant joje 
esančios medžiagos tipą bei kiekį ir, kaip 
nustatyta Direktyvos 67/548/EEB 6 
straipsnyje, pavojaus simboliu nurodant, 
kokį pavojų kelia naudojama medžiaga.

3. Naudojant regeneruotus arba 
recirkuliuotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius šaldymo 
ir oro kondicionavimo įrangai ir 
grįžtamojo oro kondicionavimo/šilumos 
siurbimo sistemoms remontuoti ir 
techniškai prižiūrėti, ši įranga turi būti 
paženklinta etikete ant jos nurodant joje 
esančios medžiagos tipą bei kiekį ir, kaip 
nustatyta Direktyvos 67/548/EEB 6 
straipsnyje, pavojaus simboliu nurodant, 
kokį pavojų kelia naudojama medžiaga.
Registruojami dokumentai apie 
panaudotos medžiagos kiekį ir tipą, taip 
pat apie bendrovės arba specialisto, kuris 
atliko techninę priežiūrą ir aptarnavimą, 
tapatybę.

Or. en

Pagrindimas

Nors įranga, kurios priežiūrai galima naudoti recirkuliuotus (regeneruotus) 
hidrochlorfluorangliavandenilius, nurodyta ta pati, kaip ir Reglamente 2037/2000, 
formuluotė dabar neatitinka 22 straipsnyje vartojamos formuluotės. Nuoseklumo dėlei reikėtų 
pridėti ir grįžtamąjį oro kondicionavimą / šilumos siurbimo sistemą. Svarbu akivaizdžiai 
užtikrinti, kad būtų naudojami tinkamai regeneruoti hidrochlorfluorangliavandeniliai. Be to, 
iš pasiūlymo neaišku, ar ženklas susijęs su regeneruotos ir (arba) recirkuliuotos medžiagos 
kiekiu (tipu) (galima pridėti abu) ar su jos visu kiekiu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės veda bendrovių, 
kurios pateikti rinkai regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius, 
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registrus. Tik registre esančioms 
bendrovėms leidžiama pateikti rinkai 
regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius. Iki 
2010 m. sausio 1 d. valstybės narės 
informuoja Komisiją apie savo 
sertifikavimo programas. Valstybės narės 
suteikia prieigą prie registro, kad 
regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius 
gaunančios bendrovės galėtų patvirtinti 
medžiagos šaltinį. 
Regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius servisui 
ir priežiūrai naudojančios bendrovės turi 
vesti registrą, kuriame išvardytos 
regeneraciją vykdančios bendrovės, 
kurios tiekia regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš šio reglamento tikslų – sumažinti neteisėto hidrochlorfluorangliavandenilių 
naudojimo ir prekybos riziką, apribojant regeneruotų hidrochlorfluorangliavandenilių 
pateikimą į rinką. Visų pirma, jei regeneruoti hidrochlorfluorangliavandeniliai yra tokie 
patys ar panašūs į grynus hidrochlorfluorangliavandenilius, bus nelengva atskirti 
regeneruotą medžiagą nuo grynos. Regeneravimu besiverčiančios įmonės privalo turėti 
atliekų valymo licencijas ir tvarkyti  su regeneravimo veikla susijusią apskaitą. Prieinamų 
registrų įsteigimas ir reikalavimas šioms įmonėms tvarkyti apskaitą padės užkirsti kelią 
neteisėtai prekybai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje dalyje nurodyta išimtis gali būti 
suteikiama laikotarpiui, kuris baigiasi ne 
vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.

Pirmoje dalyje nurodyta išimtis gali būti 
suteikiama laikotarpiui, kuris baigiasi ne 
vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma eksportui skirtų hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos Europoje terminą 
paankstinti (nuo 2025 m. iki 2020 m.), remiantis Monrealio protokolu. Apžvalginį tyrimą 
„Milieu Ltd“ ir „Ecosphere Lda“ pasiūlė atlikti 2015 m., bet Komisija nepriėmė šio 
pasiūlymo. Keliant ambicingesnius tikslus, galutinį terminą reikėtų dar labiau paankstinti. Be 
to, kalbant apie 11 straipsnio 2 dalį, remiantis hidrochlorfluorangliavandenilių naudojimo iki 
2014 m. pabaigos išimtimi, būtų logiška bent jau sustabdyti hidrochlorfluorangliavandenilių 
gamybą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Metilbromido naudojimas karantininiam 
apdorojimui bei produkcijos apdorojimui 

prieš transportavimą ir jo naudojimas 
ekstremaliose situacijose

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies, 
metilbromidą galima pateikti rinkai ir 
naudoti karantininiam apdorojimui bei 
produkcijos apdorojimui prieš 
transportavimą iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Metilbromidas gali būti naudojamas tik 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos patvirtintose 
vietose, su sąlyga, kad bus surinkta ne 
mažiau kaip [80 %] iš siuntos išsiskyrusio 
metilbromido.
2. Apskaičiuotasis metilbromido lygis, 
kurį importuotojai pateikia rinkai arba 
savarankiškai sunaudoja, nuo 2010 m. 
sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir 
per kiekvieną paskesnį 12 mėnesių 
laikotarpį iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
neviršija 210 OAP tonų.
Nuo 2010  m. sausio 1 d. iki 2010  m. 
gruodžio 31 d. ir per kiekvieną paskesnį 
12 mėnesių laikotarpį iki 2014 m. 
gruodžio 31 d.  kiekvienas importuotojas 
užtikrina, kad apskaičiuotasis 
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metilbromido kiekis, kurį jis pateikia 
rinkai arba savarankiškai naudoja 
karantininiam apdorojimui arba 
produkcijos apdorojimui prieš jos 
transportavimą, neviršytų 100 %
apskaičiuotojo metilbromido kiekio, kurį 
jis pateikė rinkai arba naudojo 
savarankiškai karantininiam apdorojimui 
arba produkcijos apdorojimui prieš jos 
transportavimą 1996, 1997 ir 1998 m., 
vidurkio. 
3. Metilbromidas, rinkai pateiktas naudoti 
karantininiam apdorojimui arba 
produkcijos apdorojimui prieš 
transportavimą, gali būti naudojamas tik 
šiuo tikslu. 
4. Komisija imasi priemonių, skirtų 
apskaičiuotajam metilbromido kiekiui, 
kurį importuotojai gali pateikti rinkai 
arba savarankiškai naudoti karantininiam 
apdorojimui arba produkcijos 
apdorojimui prieš jos transportavimą, 
sumažinti atsižvelgdama į technines bei 
ekonomines galimybes naudoti 
alternatyvias medžiagas ar technologijas , 
visų pirma pritaikydama 2 dalyje nurodytą 
kiekį .
Tos priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
inter alia jį papildant, priimamos laikantis 
25 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
5. Dėl nenumatyto tam tikrų kenkėjų 
masinio atsiradimo ar ligų protrūkio 
susidarius ekstremaliai  situacijai, 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos prašymu Komisija gali leisti 
laikinai gaminti, pateikti rinkai ir  naudoti 
metilbromidą. Šis leidimas galioja ne 
ilgiau kaip 120 dienų ir ne didesniam kaip 
20 metrinių  tonų kiekiui, be to, jame turi 
būti nurodytos konkrečios priemonės, 
kurių bus imtasi medžiagos išmetimui 
mažinti jos naudojimo laikotarpiu.

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis 2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimu 2008/753/EB dėl metilbromido 
neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, metilbromido leidimo galiojimas pasibaigs 
2009 m. kovo 18 d. Atsižvelgiant į šį reglamentą taip pat būtų logiška uždrausti metilbromido 
gamybą. Be to, remiantis Monrealio protokolo 2004 m. tyrimu ir Metilbromido techninių 
galimybių komiteto tyrimu, karantininio apdorojimo bei produkcijos apdorojimo prieš 
gabenimą srityse yra pakankamai alternatyvų.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali patikslinti VI priede 
išvardytas būtiniausias reikmes ir daryti 
pakeitimus bei nustatyti jų uždraudimo 
terminus su konkrečiomis galutinėmis 
uždraudimo datomis , atsižvelgdama į 
galimybę taikyti ir naudoti techniniu ir 
ekonominiu požiūriu įgyvendinamas 
alternatyvas, priimtinas aplinkos ir 
sveikatos apsaugos požiūriu.

2. Komisija kasmet patikslina VI priede 
išvardytas būtiniausias reikmes ir daryti 
pakeitimus bei nustatyti jų uždraudimo 
terminus su konkrečiomis galutinėmis 
uždraudimo datomis , atsižvelgdama į 
galimybę taikyti ir naudoti techniniu ir 
ekonominiu požiūriu įgyvendinamas 
alternatyvas, priimtinas aplinkos ir 
sveikatos apsaugos požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Halonai yra potencialiai labiausiai ozono sluoksnį ardančios medžiagos (taip pat 
sukeliančios labai stiprų šiltnamio efektą). Todėl halonų naudojimą reikėtų kuo labiau 
apriboti, ir to jau buvo siekiama dabar galiojančiu reglamentu. Tačiau VI priedas dar iki šiol 
nepersvarstytas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Importuoti kontroliuojamas medžiagas, 
esančias ne produkte, išskyrus šioms 
medžiagoms transportuoti ar saugoti 
skirtas talpyklas, ir produktus bei įrangą, 

1. Importuoti kontroliuojamas medžiagas ir 
produktus bei įrangą, išskyrus asmeninio 
naudojimosi daiktus, kuriuose yra šių 
medžiagų arba kurių veikimas nuo jų 
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išskyrus asmeninio naudojimosi daiktus, 
kuriuose yra šių medžiagų arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, draudžiama.

priklauso, draudžiama.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nesusipratimų, formuluotė supaprastinama, kad būtų aišku, jog šiame 
straipsnyje kalbama ir apie gaminius, ir apie atskiras medžiagas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) metilbromidą, skirtą 12 straipsnio 5 
dalyje nurodytoms ekstremalioms 
situacijoms arba, kaip nurodyta 12 
straipsnio 1 dalyje, karantininiam 
apdorojimui bei produkcijos apdorojimui 
prieš transportavimą iki 2014 m. gruodžio 
31 d.,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus 12 straipsnį, ši dalis taip pat turėtų būti išbraukta. Remiantis 2008 m. rugsėjo 18 d. 
Komisijos sprendimu 2008/753/EB dėl metilbromido neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I 
priedą, metilbromido leidimo galiojimas pasibaigs 2009 m. kovo 18 d. Remiantis šia 
direktyva taip pat būtų logiška uždrausti metilbromido gamybą. Be to, remiantis Monrealio 
protokolo 2004 m. tyrimu ir Metilbromido techninių galimybių komiteto tyrimu, karantininio 
apdorojimo bei produkcijos apdorojimo prieš gabenimą srityse yra pakankamai alternatyvų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iš Bendrijos draudžiama eksportuoti 1. Iš Bendrijos draudžiama eksportuoti 
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kontroliuojamas medžiagas, esančias ne 
produkte, išskyrus šioms medžiagoms
transportuoti ar saugoti skirtas talpyklas,
arba produktus bei įrangą, išskyrus 
asmeninio naudojimosi daiktus, kuriuose 
yra minėtų medžiagų arba kurių veikimas 
nuo jų priklauso. 

kontroliuojamas medžiagas arba produktus 
bei įrangą, išskyrus asmeninio naudojimosi 
daiktus, kuriuose yra minėtų medžiagų 
arba kurių veikimas nuo jų priklauso.

2. 1 dalyje nustatytas  draudimas 
netaikomas eksportuojant:

2. 1 dalyje nustatytas  draudimas 
netaikomas eksportuojant:

(a) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
svarbiausioms 10 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms  šalių reikmėms patenkinti;

(a) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
svarbiausioms 10 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms  šalių reikmėms patenkinti;

(b) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 13 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
būtiniausioms šalių reikmėms patenkinti; 
(c) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
naudoti kaip žaliava ;
(d) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
naudoti kaip technologijos agentai;
(e) produktus ir įrangą , kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų, pagamintų pagal 
10  straipsnio 7  dalį arba importuotų pagal 
15  straipsnio 2 dalies d ir e punktus, arba 
kurių veikimas nuo jų priklauso;

(e) produktus ir įrangą , kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų, pagamintų pagal 
10  straipsnio 7  dalį arba importuotų pagal 
15  straipsnio 2 dalies e punktą, arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso;

(f) produktus ir įrangą , kuriuose yra 
halono arba kurių veikimas nuo jo 
priklauso,  skirtus VI priede išvardytoms 
būtiniausioms reikmėms tenkinti. 
(g) gryniems arba regeneruotiems 
hidrochlorfluorangliavandeniliams, 
skirtiems visoms reikmėms, bet 
neskirtiems sunaikinti. 
3. Nukrypdama nuo 1 dalies nuostatų, 
Komisija, gavusi valstybės narės 
kompetentingos institucijos prašymą ir 
laikydamasi 25 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos, gali leisti eksportuoti 
produktus ir įrangą, kuriuose yra 
hidrochlorfluorangliavandenilių, kai 
įrodoma, kad atsižvelgiant į konkrečios 
prekės ekonominę vertę ir numatytą likusį 
eksploatavimo laiką jos eksporto 
uždraudimas eksportuotojui sudarytų 
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neproporcingai didelę naštą.
4. Eksportuoti 2 dalies a–d punktuose
nurodytas prekes  leidžiama tik turint 
licenciją .  Tą  eksporto licenciją  Komisija 
įmonėms išduoda prieš tai patikrinusi, ar 
jos laikosi 20  straipsnio.

4. Eksportuoti 2 dalyje nurodytas prekes
leidžiama tik turint licenciją. Tą eksporto 
licenciją  Komisija įmonėms išduoda prieš 
tai patikrinusi, ar jos laikosi 20  straipsnio. 

5. Eksportuoti 2 dalies e–g punktuose ir 3 
dalyje nurodytas prekes  leidžiama tik 
turint licenciją  , tačiau tai netaikoma 
prekių, kurios po to bus vežamos tranzitu 
arba laikinai saugomos ir kurioms 
netaikomi kiti muitinės sankcionuoti 
veiksmai, kaip nurodyta Reglamente (EB) 
Nr. 450/2008, eksportui. .  Tą  eksporto 
licenciją  Komisija eksportuotojui 
išduoda, prieš tai patikrinusi, ar jis laikosi 
20  straipsnio . 

Or. en

Pagrindimas

Dėl etinių ir su aplinkosauga susijusių priežasčių ozoną ardančių medžiagų, visų pirma 
halonų ir chlorfluorangliavandenilių, naudojimą reikėtų kuo labiau apriboti. Yra per didelė 
rizika, kad šios medžiagos, turinčios didelį ozono ardymo potencialą (bei stiprų šiltnamio 
efektą) gali  patekti į atmosferą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prireikus konkrečiu atveju Komisija gali 
jai pateiktus duomenis perduoti atitinkamų 
šalių kompetentingomis institucijomis ir 
gali:

6. Prireikus konkrečiu atveju Komisija gali 
jai pateiktus duomenis perduoti atitinkamų 
šalių kompetentingomis institucijomis ir 
per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo 
gali imtis vieno iš šių veiksmų:

(-a) patenkinti importo arba eksporto 
licencijos prašymą,

Or. en
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Pagrindimas

Sudėtinės sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, sistemos sukūrimas, siūlomas šiame 
straipsnyje, gali lemti su gabenimu susijusį vėlavimą, taigi ir užsakymų praradimą. 
Reglamente siūloma nustatyti „tvarkaraštį“, siekiant užtikrinti, kad prekyba vyktų toliau be 
jokių nepagrįstų vėlavimų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gaminti, importuoti  , pateikti rinkai , 
naudoti ir eksportuoti  II priedo A dalyje
nurodytas naujas medžiagas draudžiama. 
Šis draudimas netaikomas naujoms 
medžiagoms, kurios naudojamos kaip 
žaliava ar laboratorijų ir analizės 
reikmėms, importuojamos laikinai saugoti, 
įskaitant jų perkrovimą, eksportuojamos 
siekiant po to vežti tranzitu arba laikinai 
saugoti netaikant joms jokių kitų muitinės 
sankcionuotų veiksmų, nurodytų 
Reglamente (EB) Nr. 450/2008 .

1. Gaminti, importuoti  , pateikti rinkai , 
naudoti ir eksportuoti  II priedo A dalyje
nurodytas naujas medžiagas draudžiama. 
Šis draudimas netaikomas naujoms 
medžiagoms, kurios naudojamos kaip 
žaliava ar laboratorijų ir analizės 
reikmėms, importuojamos laikinai saugoti, 
įskaitant jų perkrovimą, eksportuojamos 
siekiant po to vežti tranzitu arba laikinai 
saugoti netaikant joms jokių kitų muitinės 
sankcionuotų veiksmų, nurodytų 
Reglamente (EB) Nr. 450/2008 .

2. Komisija gali  į II priedo A dalį  įtraukti 
medžiagas, kurios nėra kontroliuojamos 
medžiagos, tačiau kurių ozono ardymo 
potencialas, kurį nustatė Protokolo 
Mokslinio vertinimo grupė, yra 
pakankamai didelis ir nustatyti  galimas 1 
dalies išimtis . Tos priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti, priimamos laikantis 25 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

2. Komisija prireikus gali pateikti 
pasiūlymus siekiant į II priedo A dalį
įtraukti medžiagas, kurios nėra 
kontroliuojamos medžiagos, tačiau kurių 
ozono ardymo potencialas, kurį nustatė 
Protokolo Mokslinio vertinimo grupė, yra 
pakankamai didelis arba kurios yra plačiai 
gaminamos, naudojamos ir išmetamos, ir 
nustatyti  galimas 1 dalies išimtis. Tos 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu

3. Atsižvelgusi į atitinkamą mokslinę 
informaciją, Komisija gali į II priedo B dalį 
įtraukti medžiagas, kurios nėra 
kontroliuojamos medžiagos, tačiau kurių 
ozono ardymo potencialas yra didelis. Tos 
priemonės, skirtos šio reglamento 

3. Atsižvelgusi į atitinkamą mokslinę 
informaciją, Komisija gali į II priedo B dalį 
įtraukti medžiagas, kurios nėra 
kontroliuojamos medžiagos, tačiau kurių 
ozono ardymo potencialas yra lygus 0,001 
arba didesnis ir gyvavimo atmosferoje 
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neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

trukmė yra ilgesnė nei 120 dienų. Tos 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje Komisijai leidžiama į II priedą įtraukti naują medžiagą, remiantis vien tik jos 
ozono ardymo potencialu. Toks įtraukimas turi remtis ir kitais ozono sluoksnį veikiančiais 
parametrais, būtent produkto naudojimo ir jo emisijos. Yra daug halogenintų trumpaamžių 
medžiagų, turinčių teorinį ozono ardymo potencialą. Nustatyta, kad trumpaamžių medžiagų, 
kurių gyvavimo atmosferoje trukmė yra trumpesnė nei 120 dienų, dideli kiekiai nepasiekia 
stratosferos, todėl jos neturi stipraus ilgalaikio poveikio ozono sluoksniui.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės užtikrina, kad 
tikrinimai būtų atliekami laikantis 2001 
m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos rekomendacijos 2001/331/EB, 
nustatančios minimalius aplinkosauginių 
tikrinimų valstybėse narėse kriterijus1.

1. Valstybės narės , remdamosi 
dokumentais ir taikydamos rizika 
grindžiamą metodą, tikrina, ar įmonės 
laikosi šio reglamento,  taip pat atlieka 
importuojamų ir eksportuojamų
kontroliuojamų medžiagų ir produktų bei 
įrangos, kuriuose yra šių medžiagų arba 
kurių veikimas nuo jų priklauso,
patikrinimus . Valstybių narių 
kompetentingos institucijos atlieka 
tyrimus, kurie, Komisijos manymu, yra 
būtini pagal šį reglamentą.

1. Valstybės narės , remdamosi 
dokumentais ir taikydamos rizika 
grindžiamą metodą, tikrina, ar įmonės 
laikosi šio reglamento,  taip pat atlieka 
importuojamų ir eksportuojamų
kontroliuojamų medžiagų ir produktų bei 
įrangos, kuriuose yra šių medžiagų arba 
kurių veikimas nuo jų priklauso,
patikrinimus . Valstybių narių 
kompetentingos institucijos atlieka 
tyrimus, kurie, Komisijos manymu, yra 
būtini pagal šį reglamentą.

1a. Nepaisant 2 dalies nuostatų, valstybės 
narės taip pat gali atlikti importuojamų 
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arba eksportuojamų kontroliuojamų 
medžiagų atsitiktinius patikrinimus.

2. Komisijai ir valstybės narės, kurios 
teritorijoje būtina atlikti tyrimus, 
kompetentingai institucijai susitarus, 
Komisijos pareigūnai padeda tos 
institucijos pareigūnams atlikti jų pareigas.

2. Komisijai ir valstybės narės, kurios 
teritorijoje būtina atlikti tyrimus, 
kompetentingai institucijai susitarus, 
Komisijos pareigūnai padeda tos 
institucijos pareigūnams atlikti jų pareigas.

3. Vykdydama šiuo reglamentu paskirtas 
užduotis, Komisija gali gauti visą 
informaciją iš valstybių narių vyriausybių 
ir kompetentingų institucijų bei įmonių.  
Prašydama informacijos iš įmonės, 
Komisija valstybės narės, kurios teritorijoje 
yra įmonės būstinė, kompetentingai 
institucijai tuo pat metu siunčia prašymo 
kopiją .

3. Vykdydama šiuo reglamentu paskirtas
užduotis, Komisija gali gauti visą 
informaciją iš valstybių narių vyriausybių 
ir kompetentingų institucijų bei įmonių.  
Prašydama informacijos iš įmonės, 
Komisija valstybės narės, kurios teritorijoje 
yra įmonės būstinė, kompetentingai 
institucijai tuo pat metu siunčia prašymo 
kopiją .

4. Komisija imasi reikiamų veiksmų, kad 
būtų skatinamas tinkamas nacionalinių 
institucijų ir Komisijos bei nacionalinių 
institucijų tarpusavio keitimasis 
informacija ir bendradarbiavimas. 

4. Komisija imasi reikiamų veiksmų, kad 
būtų skatinamas tinkamas nacionalinių 
institucijų ir Komisijos bei nacionalinių 
institucijų tarpusavio keitimasis 
informacija ir bendradarbiavimas. 

Komisija imasi reikiamų priemonių pagal 
šį straipsnį gautos informacijos 
konfidencialumui išsaugoti.

Komisija imasi reikiamų priemonių pagal 
šį straipsnį gautos informacijos 
konfidencialumui išsaugoti.

4a. Valstybė narė, kitos valstybės narės 
prašymu, jos teritorijoje esančių ir 
įtariamų dalyvavimu neteisėtai vežant 
kontroliuojamas medžiagas asmenų 
atžvilgiu gali imtis vykdomųjų veiksmų.
_______
1 OL L 118, 2001 4 4, p. 41-46

Or. en

Pagrindimas

Rengiant patikrinimus, svarbu vadovautis Rekomendacija 2001/331/EB. Valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti ir atlikti atsitiktinius patikrinimus. Kad šis reglamentas iš tikrųjų būtų 
įgyvendinamas sėkmingai, prireiks kokybiškų patikrinimų.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas
A dalis. Pagal 24 straipsnio 1 dalį ribojamos medžiagos

Medžiaga Ozono ardymo 
potencialas

CBr2 F2 Dibromdifluormetanas (halonas–1202) 1,25

B dalis. Medžiagos, apie kurias turi būti teikiamos ataskaitos pagal 26 straipsnį
Medžiaga Ozono ardymo 

potencialas

C3H7Br 1–brompropanas (n-propilbromidas) 0,02 – 0,10
C2H5Br Brometanas (etilbromidas) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorjodmetanas (trifluormetiljodidas) 0,01 – 0,02

Pakeitimas

A dalis. Pagal 24 straipsnio 1 dalį ribojamos medžiagos

Medžiaga Ozono ardymo 
potencialas

CBr2 F2 Dibromdifluormetanas (halonas–1202) 1,25

C3H7Br 1–brompropanas (n-propilbromidas) 0,02 – 0,10

B dalis. Medžiagos, apie kurias turi būti teikiamos ataskaitos pagal 26 straipsnį
Medžiaga Ozono ardymo 

potencialas

C2H5Br Brometanas (etilbromidas) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorjodmetanas (trifluormetiljodidas) 0,01 – 0,02

Or. en

Pagrindimas

2006 m. Jungtinių Tautų aplinkos programoje / Pasaulinės meteorologijos organizacijos 
ozono įvertinime daroma išvada, kad „trumpaamžių medžiagų vaidmuo ardant ozoną yra 
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svarbesnis nei manyta anksčiau“. Dabar manoma, kad halogenintos medžiagos, kaip antai n-
propilbromidas (nPB), kuris yra beveik visiškai antropogeninis, sudaro nemenką viso 
stratosferos bromo dalį ir todėl turi neigiamą poveikį stratosferos ozonui dėl didelių 
pagaminamų kiekių. Į Komisijos pasiūlymą n-Pb  įtrauktas II priedo B dalyje (medžiagos, dėl 
kurių turi būti teikiamos ataskaitos), tačiau jis turėtų būti įtrauktas į II priedo A dalį 
(ribojamos medžiagos).
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Mūsų atmosfera yra sudaryta taip, kad mus saugo du atskiri sluoksniai. Apatinėje atmosferos 
dalyje (troposferiniame sluoksnyje) yra svarbaus naudingo anglies dvideginio, kuris sulaiko 
saulės skleidžiamą karštį (tačiau didesnis anglies dvideginio susitelkimas sukelia šiltnamio 
efektą, kuris gali pakenkti klimatui). Antrasis sluoksnis yra stratosferos ozono sluoksnis, kuris 
saugo gyvybę žemėje nuo pavojingos ultravioletinės saulės spinduliuotės. Šio reglamento 
pagrindinis tikslas yra stratosferinio ozono sluoksnio apsauga, tačiau taip pat siekiama 
išvengti klimato kaitos, nes uždraustos medžiagos turi ne tik reikšmingą ozono ardymo 
potencialą (OAP), bet ir ne menkesnį visuotinio klimato atšilimo potencialą (VKAP). 

XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje mokslininkai nustatė, kad stratosferos sluoksnyje virš 
Antarktidos labai sumažėjo ozono koncentracija, ir šis reiškinys netrukus tapo žinomas ozono 
skylės pavadinimu. Šio proceso aktyvumo laikotarpiu (XX a. pabaigoje, pavasarį) ozono 
skylė buvo didžiausia aplink ašigalius, nors ir kitose vietose ozono koncentracija buvo labai 
sumažėjusi. Padidėjusi ultravioletinė spinduliuotė turi neigiamą poveikį žmonių sveikatai 
(pavyzdžiui, daugėja odos vėžio ir kataraktos atvejų) ir ekosistemoms.

Dar 1987 m. vyriausybės sutarė dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių 
medžiagų ir visose Protokolą pasirašiusiose šalyse pradėjo laipsniško ozono sluoksnį ardančių 
medžiagų (OAM) uždraudimo procesą pagal nustatytą tvarkaraštį. Pagrindinės ozoną 
ardančios medžiagos (OAS) yra chlorfluorangliavandeniliai (CFS), halonai, 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC) ir metilbromidas. 2007 m. Šalys (įskaitant Europos 
bendriją) paminėjo Monrealio protokolo dvidešimtmetį ir pripažino jį vienu sėkmingiausių 
tarptautinių aplinkosaugos susitarimų. Iki to laiko 191 Šalyje sunaudojamų OAM kiekis 
sumažintas 95 %, palyginti su nustatytomis bazinėmis normomis. Šis kiekis labiausiai 
sumažintas pramoninėse šalyse (99,2 %) ir šiek tiek mažiau (80 %) besivystančiose šalyse.

Paskutinėje 2007 m. paskelbtoje ataskaitoje pagal Monrealio protokolą įsteigta Mokslinio 
vertinimo grupė (MVG) patvirtino, kad vykdant Protokole numatytas kontrolės priemones 
ozono sluoksnis pamažu atsikuria, nors šis procesas vėluoja 10–15 metų, nei numatyta 
ankstesnėje 2002 m. ataskaitoje. Dabar tikimasi, kad vidutinis ozono sluoksnis ir ozono 
sluoksnis virš Arkties atsikurs iki 2050 m., o ozono skylė virš Antarktidos išnyks 2060–2075 
m.

Pasak Jungtinių Tautų aplinkos programos (JTAP) organizacijos, taikant Monrealio protokole 
numatytą kontrolę visame pasaulyje bus išvengta milijonų mirtino odos vėžio atvejų ir 
dešimčių milijonų nemirtino odos vėžio ir kataraktos atvejų. Be to, taikant šią kontrolę 1990–
2010 m. bus išvengta išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, atitinkančio daugiau 
kaip 100 mlrd. tonų CO2.

2010 m. išmetamų OAM kiekis sudarys mažiau nei 5 % prognozuojamo visame pasaulyje 
išmetamo CO2 kiekio, palyginti su beveik 50 % 1990 m. 2007 m. ataskaitoje MVG įspėjo 
Šalis, kad, nepaisant sėkmingo darbo, ir toliau reikia dėti pastangas laikytis naujai numatyto 
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ozono sluoksnio atkūrimo tvarkaraščio atsižvelgiant į išliekančius neaiškumus, visų pirma 
susijusius su klimato kaitos poveikiu. 

Komisijos pasiūlymas

Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų („reglamentas“) yra 
pagrindinis Europos Bendrijų dokumentas, kuriuo įgyvendinamas Monrealio protokolas. 
Naujos redakcijos pasiūlyme iš esmės išlaikyta dabar galiojančio reglamento taikymo sritis. 
Siūlomas reglamentas būtų taikomas I ir II prieduose išvardytoms medžiagoms. II priede 
paliekama laisvė nustatyti tam tikras medžiagų, kurios laikomos turinčiomis ozono ardymo 
potencialą, stebėsenos priemones arba kontrolės priemones, taikomas, kai šis potencialas yra 
didelis.

Pasiūlymo struktūra tokia pati kaip Reglamento (EB) Nr. 2037/2000, tačiau jis papildytas 
nauju skyriumi, kuriame numatytos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo gamybos, pateikimo 
rinkai ir naudojimo draudimo, kuris anksčiau buvo numatytas įvairiose nuostatose dėl 
laipsniško kontroliuojamų medžiagų ir produktų uždraudimo tvarkaraščių. Dėl šio pakeitimo 
tekstas aiškesnis, todėl teisės aktus lengviau taikyti.

Pagrindiniai šio persvarstymo tikslai yra šie: 1) supaprastinti ir išdėstyti nauja redakcija 
Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 ir tuo pat metu sumažinti nereikalingą administracinę naštą, 
taip vykdant Komisijos įsipareigojimą siekti geresnio reglamentavimo, 2) užtikrinti atitiktį 
Monrealio protokolui, pataisytam 2007 m., 3) užtikrinti, kad būtų sprendžiamos ateityje 
iškilsiančios problemos, siekiant užtikrinti ozono sluoksnio atsikūrimą laiku ir išvengti 
neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir ekosistemoms.

Šie pagrindiniai uždaviniai yra tokie: 

1. Sukauptų OAM ir (arba) ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) išmetimas į 
atmosferą – kadangi Protokole dėmesys sutelktas į OAM gamybos uždraudimą, nemaži 
OAM kiekiai ir toliau laikomi arba yra sukaupti produktuose ir įrangoje (pvz., izoliacinės 
putos, šaltnešiai ir oro kondicionavimo sistemos). Prognozuojama, kad iki 2015 m. visame 
pasaulyje bus sukaupta iki 2 mln. medžiagų, turinčių ozono ardymo potencialą (OAP) arba 
13,4 tonų CO2 ekv., todėl reikia imtis tolesnių veiksmų. ES sukauptos OAM gali siekti iki 
700 000 OAP tonų 2010 m., nors dabartinės prognozės yra ganėtinai nepatikimos. 
Kontroliuojamų medžiagų sunaikinimo teisinis pagrindas nustatytas Komisijos pasiūlymo 
22 straipsnyje. Reikia rasti būdų, kad šios nuostatos būtų privalomos ir veiksmingos 
praktinėse situacijose. 

2. Išimtinis OAM naudojimas – Pagal Protokolą tam tikra laisvė suteikiama OAM 
naudojimo atžvilgiu, pvz., kai tam tikrais atvejais nėra jokių techniškai ar ekonomiškai 
tinkamų alternatyvų, kaip antai metilbromido naudojimas karantininiam apdorojimui, 
produkcijos apdorojimui prieš jos gabenimą ar žaliavoms (12 straipsnis). Remiantis 
neseniai priimtu Komisijos sprendimu (2008/753/EB) dėl metilbromido neįtraukimo į 
Tarybos direktyvos 91/414/EEB (dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką) I priedą, 
tai turėtų lemti tiesioginį metilbromido naudojimo uždraudimą. Halonams turėtų būti 
skiriamas dar didesnis dėmesys, nes tai yra potencialiai labiausiai ozono sluoksnį ardančios 
medžiagos (taip pat sukeliančios labai stiprų šiltnamio efektą). Todėl halonų naudojimą 
reikia kuo labiau apriboti, ir to jau buvo siekiama dabar galiojančiu reglamentu. Tačiau VI 
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priedas kol kas nebuvo persvarstytas. Labai svarbu, kad tai būtų padaryta artimoje ateityje 
(žr. Komisijos pasiūlymo 13 straipsnį). Kadangi dabar yra pakaitalų, kuriais gali būti 
keičiami halonai priešgaisrinėse sistemose, galima nustatyti galutinius esamų medžiagų 
uždraudimo terminus. Eksportui skirtų hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos Europoje 
galutinį terminą 11 straipsnyje siūloma paankstinti (nuo 2025 m. iki 2020 m.), remiantis 
Monrealio protokolu. Apžvalginį tyrimą „Milieu Ltd“ ir „Ecosphere Lda“ pasiūlė atlikti 
2015 m., bet Komisija nepriėmė šio pasiūlymo. Keliant ambicingesnius tikslus, galutinį 
terminą reikėtų dar labiau paankstinti.

3. Naujos OAM – nauji moksliniai duomenys atskleidė, kad tam tikrų, šiuo metu Protokolo 
nekontroliuojamų cheminių medžiagų OAP yra gerokai didesnis, o prekyba šiomis 
medžiagomis sparčiai auga. 2006 m. Jungtinių Tautų aplinkos programos / Pasaulinės 
meteorologijos organizacijos ozono įvertinime daroma išvada, kad „trumpaamžių
medžiagų vaidmuo ardant ozoną yra svarbesnis nei manyta anksčiau“. Dabar manoma, kad 
halogenintos medžiagos, kaip antai n-propilbromidas (nPB), kuris yra beveik visiškai 
antropogeninis, sudaro nemenką viso stratosferos bromo dalį ir dėl to turi neigiamą poveikį 
stratosferos ozonui. Į Komisijos pasiūlymą n-Pb  įtrauktas II priedo B dalyje (medžiagos, 
dėl kurių turi būti teikiamos ataskaitos), tačiau jis turėtų būti įtrauktas II priedo A dalyje 
(ribojamos medžiagos). 

Dar vienas klausimas yra eksporto draudimas 17 straipsnyje. Labai svarbu, kad šio eksporto 
draudimo išimčių būtų mažiau. Daugelį išimčių bus sudėtinga tikrinti ir praktiškai taikyti. Dėl 
etinių ir su aplinkosauga susijusių priežasčių ozoną ardančių medžiagų, visų pirma halonų ir 
chlorfluorangliavandenilių, naudojimą reikėtų kuo labiau apriboti. Rizika, kad šios 
medžiagos, turinčios didelį ozono ardymo potencialą (bei stiprų šiltnamio efektą) gali patekti į 
atmosferą, yra pernelyg didelė. 

Patikrinimų srityje, vadovaujantis rekomendacijomis dėl su aplinkosauga susijusių 
patikrinimų, prireiks stipresnės struktūros, kad OAM kiekiai būtų iš tiesų sumažinti, o ozono 
sluoksnio storis padidėtų.  

Šiame pranešime pasiūlytais pakeitimais siekiama dar labiau patobulinti reglamentą, 
vadovaujantis pirmiau nurodytais uždaviniais. Tokiu būdu ES gali pati siekti rimtesnių tikslų 
ir užimti lyderio vaidmenį pasaulyje. Tai mus labiau apsaugos nuo pernelyg stiprios 
ultravioletinės spinduliuotės poveikio ir sumažins šiltnamio efektą (klimato kaitą). 
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