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PR_COD_Recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielām, kas noārda 
ozona slāni (pārstrādāta redakcija)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Koplēmuma procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2008)0505)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 133. pantu un 175. panta 1. punktu , saskaņā 
ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0297/2008),

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu2,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2008. gada … vēstuli Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejai saskaņā ar Reglamenta 80.a panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi 
kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu 
negrozīto noteikumu un šo būtisko grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 
spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem un kurā iekļauti 
turpmāk minētie grozījumi;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 Nav vēl publicēts OV.

2 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000 
hlorfluorogļūdeņražu, citu 
perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu, halonu, 
tetrahloroglekļa, 1,1,1-trihloretāna, daļēji 
halogenētu bromfluorogļūdeņražu, 
bromhlormetāna un metilbromīda ražošana 
un laišana tirgū ir pakāpeniski izbeigta. 

8) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000 
hlorfluorogļūdeņražu, citu perhalogenētu
hlorfluorogļūdeņražu, halonu, 
tetrahloroglekļa, 1,1,1-trihloretāna, daļēji 
halogenētu bromfluorogļūdeņražu, 
bromhlormetāna un metilbromīda ražošana 
un laišana tirgū ir pakāpeniski izbeigta. 
Tagad ir arī pakāpeniski jāaizliedz 
izmantot šīs vielas un produktus, kā arī 
iekārtas, kurās šīs vielas tiek izmantotas.

Or. en

Pamatojums

Ozona slāni visvairāk apdraud jau saražotās vielas, kas šo slāni noārda. Lai ierobežotu 
ozona noārdīšanas efektu (un siltumnīcefektu), pēc iespējas jaierobežo to minēto vielu 
lietošana, kas noārda ozona slāni. Vajadzīgi stimuli, lai mazinātu paļāvību īpaši uz haloniem, 
kā arī jācenšas šos ķīmiskos produktus savākt un droši iznīcināt. Par to jau ir minēts Regulas 
(EK) Nr. 2037/2000 preambulā, un tas ir jāuzsver arī tagad.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Sakarā ar iespējām izmantot 
metilbromīda lietošanai alternatīvus 
risinājumus, būtu ievērojami jāsamazina 
tā ražošana un patēriņš salīdzinājumā ar 
Protokolā noteikto ražošanas un patēriņa 
apjomu. Izņēmumu piešķiršana attiecībā uz 
metilbromīda kritiskiem lietojumiem būtu 
jāpārtrauc pilnībā, saglabājot iespējas 
piešķirt atkāpes ārkārtas situācijās 
iepriekš neparedzētos kaitēkļu uzbrukumu 
un slimību uzliesmojumu gadījumos, kad 
šādi ārkārtas lietojumi paredzēti Padomes 
1991. gada 15. jūlija 

10) Ņemot vērā Komisijas 2008. gada 
18. septembra Lēmumu 2008/753/EK par 
metilbromīda neiekļaušanu Padomes 
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un 
iespējas izmantot metilbromīda lietošanai 
alternatīvus risinājumus, šīs vielas
ražošana un patēriņs būtu pilnībā 
jāaizliedz. Izņēmumu piešķiršana attiecībā 
uz metilbromīda kritiskiem lietojumiem 
būtu jāpārtrauc pilnībā.
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Direktīvā 91/414/EEK par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 16. februāra 
Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū2. Šādos gadījumos jāparedz 
tādi emisiju samazināšanas pasākumi kā 
praktiski necaurlaidīgu plēvju 
izmantošana augsnes fumigācijā.
_________

1OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2007/52/EK (OV L 214, 17.8.2007., 3. lpp.).

OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
70/2007/EK (OV L 312, 30.11.1998., 26. lpp.),

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas 2008. gada 18. septembra Lēmumu 2008/753/EK par metilbromīda 
neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā atļauja lietot metilbromīdu 
beigsies 2009. gada 18. martā. Saistībā ar šo direktīvu būtu loģiski arī aizliegt metilbromīda 
lietošanu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Tāpat būtu jāierobežo arī metilbromīda 
izmantošana karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumiem. Nedrīkst 
pārsniegt 2005.–2008. gada vidējā 
patēriņa līmeni, un lietošana šādiem 
mērķiem ir jāsamazina un līdz 
2015. gadam jāizbeidz, tajā pašā laikā ir 
jāizmanto reģenerācijas tehnoloģijas.

11) Atkarībā no pieejamajām altenatīvām
tāpat pēc iespējas drīz būtu jāaizliedz arī 
metilbromīda izmantošana karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumiem.

Or. en

Pamatojums

Daudziem karantīnas un pirmsnosūtīšanas lietojumiem pastāv alternatīvas. Kādā 2004. gada 
pārskatā „[Monreālas protokola] puses ziņoja par plašu alternatīvas apstrādes pieejamību”. 
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Tāpat pārskatā bija norādīts, „ka šo alternatīvo risinājumu izmantošanu kavē izmaksas, 
ražotņu atrašanās vieta, kā arī tirdzniecības partneru kūtrā attieksme pret šādiem 
risinājumiem”.1 Metilbromīda tehnisko iespēju komiteja Tehniskās un ekonomiskās
vērtēšanas grupas (TEAP) vadībā ir noteikusi vairākas alternatīvas karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas apstrādei dažādām ātrbojīgām un izturīgām precēm. Šo alternatīvu 
diapazons ir no alternatīvas ķīmiskas apstrādes līdz apstrādei ar oglekļa dioksīdu un 
termiskai apstrādei.
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.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22) Lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs 
regulas noteikumiem, dalībvalstīm jāveic 
inspekcijas, ņemot vērā riskus, tādējādi 
īpaši pievēršoties tām darbībām, kurām ir 
lielākais ierobežojamo vielu nelikumīgas 
tirdzniecības vai emisiju risks. 

22) Lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs 
regulas noteikumiem, dalībvalstīm jāveic 
inspekcijas, ņemot vērā riskus, tādējādi 
īpaši pievēršoties tām darbībām, kurām ir 
lielākais ierobežojamo vielu nelikumīgas 
tirdzniecības vai emisiju risks. Dalībvalstis 
nodrošina, ka inspekcijas notiek saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Ieteikumu 
2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos 
kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs.
_________
1 OV L 118, 4.4.2001., 41–46. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas panākumi ir lielā mērā atkarīgi no labām pārbaudēm. Tādēļ nepieciešams 
piemērot Ieteikuma 2001/331/EK noteikumus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28) Jāizveido elastīgs mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka vielām, kuras Protokola

28) Jāizveido elastīgs mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka vielām, kuras Protokola 
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Zinātniskās vērtēšanas grupa identificējusi 
par tādām, kas noārda ozona slāni, tiek 
novērtēta to ietekme uz vidi, un 
nodrošinātu, ka jaunajām vielām, kurām 
konstatēts būtisks ozona noārdīšanas 
potenciāls, paredzētu ierobežojumus, 
nosakot kontroles pasākumus.

Zinātniskās vērtēšanas grupa identificējusi 
par tādām, kas noārda ozona slāni, tiek 
novērtēta to ietekme uz vidi, un 
nodrošinātu, ka jaunajām vielām, kurām 
konstatēts būtisks ozona noārdīšanas 
potenciāls, paredzētu ierobežojumus, 
nosakot kontroles pasākumus. Šajā 
sakarībā īpaša uzmanība jāpievērš ļoti 
nestabilām vielām, ņemot vērā 
UNEP/WMO 2006. gada zinātnisko 
novērtējumu par ozona slāņa 
noārdīšanos, kurā secināts, ka ozona 
noārdīšanas potenciāls šīm vielām ir 
lielāks nekā novērtēts iepriekš. 

Or. en

Pamatojums

UNEP/WMO 2006. gada zinātniskajā novērtējumā par ozona slāņa noārdīšanos secināts, ka 
„ļoti nestabilas vielas noārda ozona slāni daudz vairāk, nekā novērtēts iepriekš”. Tagad 
uzskata, ka ļoti nestabilas halogēnus saturošas vielas, piemēram, n-propilbromīds (n-PB), 
kura izcelsme ir gandrīz tikai antropogēna, ievērojami palielina broma daudzumu stratosfērā 
un tādējādi nelabvēlīgi ietekmē stratosfēras ozona daudzumu. Komisijas priekšlikumā n-PB ir 
iekļauts II pielikuma B daļā (pie vielām, par kurām jāziņo), bet to vajadzētu iekļaut 
II pielikuma A daļā (pie vielām, kuru lietošana ir ierobežota).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) “laišana tirgū” ir piegāde vai 
pieejamības nodrošināšana trešām 
personām Kopienā pirmo reizi par maksu 
vai par brīvu, un tai pieskaitāma arī laišana 
brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 450/2008,

16) “laišana tirgū” ir piegāde vai 
pieejamības nodrošināšana trešām 
personām Kopienā par maksu vai par 
brīvu, un tai pieskaitāma arī laišana brīvā 
apgrozībā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 450/2008; attiecībā uz produktiem un 
iekārtām tā ir tikai piegāde vai 
pieejamības nodrošināšana pirmoreiz 
Kopienā,

Or. en
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Pamatojums

Kaut arī piedāvātā „laišanas tirgū" definīcija, ar ko vielu ierobežo līdz ar pirmo darījumu 
Eiropas Kopienā, atbilst Monreālas protokola noteikumiem un šā termina definīcijai Regulā 
(EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, šī definīcija var kavēt šai 
vielai piemērojamo ierobežojošo pasākumu efektīvu īstenošanu. Līdz ar to netiks reglamentēta 
kontrolēto vielu pirkšana Eiropas Kopienā, un izpildiestādes pārbaudīs tikai to turpmāko 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) “reciklēšana” ir atkārtota rekuperētās 
ierobežojamās vielas lietošana pēc 
vienkārša attīrīšanas procesa, piemēram, 
filtrēšanas vai žāvēšanas;

19) “reciklēšana” ir atkārtota rekuperētās 
ierobežojamās vielas lietošana pēc 
vienkārša attīrīšanas procesa;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā definīcija atšķiras no definīcijas Regulā (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm. Uzņēmumi, kas veic reciklēšanu, parasti pārstrādā daļēji halogenētus 
hlorfluorogļūdeņražus, kuru izmantošanu ierobežo ar šo regulu, un daļēji halogenētus 
fluorogļūdeņražus, ko ierobežo ar Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm. Svarīgi saglabāt konsekvenci starp abām regulām attiecībā uz 
reciklēšanu un reģenerāciju.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “reģenerācija” ir rekuperētas 
ierobežojamās vielas atkārtota pārstrāde un 
attīrīšana ar filtrēšanu, žāvēšanu, 
destilēšanu un ķīmiskiem paņēmieniem 
tā, lai tās kvalitāte kļūtu līdzvērtīga 
nelietota materiāla kvalitātei;

20) “reģenerācija” ir rekuperētas 
ierobežojamās vielas atkārtota pārstrāde, 
lai panāktu atbilstību noteiktam kvalitātes 
standartam,

Or. en
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Pamatojums

Piedāvātā definīcija pilnībā izmaina reģenerācijas nozīmi, kāda tai atrunāta Regulā (EK)
Nr. 2037/2000 un Monreālas protokolā. Noteikta izejmateriāla kvalitātes ekvivalenta 
atjaunošana uzliek nevajadzīgus ierobežojumus reģenerācijai, kuri var ierobežot pieejamo 
reģenerētā materiāla daudzumu. Regulas Nr. 2037/2000 un Monreālas protokola definīcija 
paredz atjaunot noteiktu kvalitātes standartu, kas nodrošina piemērotu kontroli bez 
nepamatotiem ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikviens ražotājs nodrošina, ka : 2. Ikviens ražotājs nodrošina, ka :
a) viņa ražotais aprēķinātais daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu daudzums 
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2010. gada 31. decembrim un katrā 
turpmākajā 12 mēnešu laikposmā 
nepārsniedz 35 % no aprēķinātā daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu ražošanas 
apjoma 1997. gadā;

a) viņa ražotais aprēķinātais daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu daudzums 
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2010. gada 31. decembrim un katrā 
turpmākajā 12 mēnešu laikposmā 
nepārsniedz 35 % no aprēķinātā daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu ražošanas 
apjoma 1997. gadā;

b) viņa ražotais aprēķinātais daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu 
daudzums laikposmā no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim 
un katrā turpmākajā 12 mēnešu 
laikposmā nepārsniedz 14 % no 
aprēķinātā daļēji halogenēto 
hlorfluorogļūdeņražu ražošanas apjoma 
1997. gadā,
c) viņš pārtrauc ražot daļēji halogenētos 
hlorfluorogļūdeņražus pēc 2019. gada 
31. decembra.

c) viņš pārtrauc ražot daļēji halogenētos 
hlorfluorogļūdeņražus pēc 2014. gada 
31. decembra.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina termiņu daļēji halogenētu hlorfluorūdeņražu ražošanai Eiropā eksporta 
vajadzībām pārcelt saskaņā ar Monreālas protokolu (no 2025. gada uz 2020. gadu). Tika 
ierosināts, ka Milieu Ltd un Ecosphere Lda sagatavo pārskatu par 2015. gadu, bet Komisija 
šo ierosinājumu nepieņēma. Mērķtiecīgāk būtu noteikt agrāku termiņu. Arī attiecībā uz 
11. panta 2. punktu saskaņā ar izņēmumu daļēji halogenētu hlorfluorogļūdeņražu 
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izmantošanai līdz 2014. gada beigām, būtu loģiski pārtraukt vismaz daļēji halogenētu 
hlorfluorogļūdeņražu ražošana.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot, laist tirgū un lietot par izejvielām.

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot, neņemot vērā ražošanas līmeņus, 
kas noteikti 4. panta 2. punktā, laist tirgū 
un lietot par izejvielām.

Or. en

Pamatojums

Šis paskaidrojums ir jāpievieno, lai pārliecinātos, ka izmaiņas produkta definīcijā 3. panta 
10. punktā neietekmē ražošanas kontroli saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot, laist tirgū un lietot par procesu 
aģentiem.

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot, neņemot vērā ražošanas līmeņus, 
kas noteikti 4. panta 2. punktā, laist tirgū 
un lietot par procesu aģentiem.

Or. en

Pamatojums

Šis paskaidrojums ir jāpievieno, lai pārliecinātos, ka izmaiņas produkta definīcijā 3. panta 
10. punktā neietekmē ražošanas kontroli saskaņā ar 4. panta 2. punktu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija var izveidot to 
uzņēmumu sarakstu, kuros ir atļauts lietot 
ierobežojamās vielas kā procesu aģentus, 
pēc vajadzības nosakot lietošanai atļautos 
daudzumus un maksimāli pieļaujamos 
emisiju līmeņus katram uzņēmumam 
atsevišķi.

4. Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija var izveidot to 
uzņēmumu sarakstu, kuros ir atļauts lietot 
ierobežojamās vielas kā procesu aģentus, 
pēc vajadzības nosakot maksimāli atļautos 
daudzumus, ko var lietot ražošanai vai 
patēriņam (saskaņā ar Monreālas 
protokola definīcijām), un emisiju līmeņus 
katram uzņēmumam atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Procesa aģentu definīcija saskaņā Monreālas Protokola lēmumu X/14 ļauj ziņot par 
„ražošanu” un „patēriņu” un tos ierobežot (skaidrības labad varbūt nepieciešams lietot citus 
vārdus). Šis rūpīgi pārdomātais formulējums tika izvēlēts, lai nevajadzētu definēt „maksimālo 
izmantošanu”, jo šāda definīcija nav būtiska, lietojot procesa aģentus, kas atļauti tikai 
gadījumā, ja emisija ir „nenozīmīga”. „Maksimālās izmantošanas” definīcija nepārprotami 
ierobežotu ražošanu, un no tās nebūtu nekāda labuma, raugoties no vides aizsardzības 
viedokļa.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 5. punkta noteikumiem, 
līdz 2014. gada 31. decembrim reģenerētus 
daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var laist tirgū un izmantot esošo 
aukstumiekārtu un gaisa kondicionēšanas 
iekārtu uzturēšanai un apkopēm, ievērojot 
noteikumu, ka to konteineram ir 
marķējums ar norādi par to, ka tajā esošā 
viela ir reģenerēta.

2. Atkāpjoties no 5. punkta noteikumiem, 
līdz 2014. gada 31. decembrim reģenerētus 
daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var laist tirgū un izmantot esošo 
aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas 
iekārtu un kombinēta gaisa 
dzesēšanas/silta gaisa padeves sistēmu 
iekārtu uzturēšanai un apkopēm, ievērojot 
noteikumu, ka to konteineram ir 
marķējums ar norādi par to, ka tajā esošā 
viela ir reģenerēta.

Līdz 2014. gada 31. decembrim reciklētus Līdz 2014. gada 31. decembrim reciklētus 
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daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var izmantot esošo aukstumiekārtu un
gaisa kondicionēšanas iekārtu uzturēšanai 
un apkopēm, ievērojot noteikumu, ka tos 
no šīm iekārtām rekuperējis uzņēmums 
pats.

daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var izmantot esošo aukstumiekārtu, gaisa 
kondicionēšanas iekārtu un kombinēta 
gaisa dzesēšanas/silta gaisa padeves 
sistēmu iekārtu uzturēšanai un apkopēm, 
ievērojot noteikumu, ka tos no šīm 
iekārtām rekuperējis uzņēmums pats.

Or. en

Pamatojums

Lai gan iekārtas mērogs reciklēto/reģenerēto daļēji halogenēto hlorfluorogļūdeņražu 
izmantošanai ir tāds pats kā Regulā Nr. 2037/2000, šis formulējums nesakrīt ar formulējumu 
22. pantā. Konsekvences dēļ ir jāpievieno kombinēta gaisa dzesēšanas/silta gaisa padeves 
sistēmas. Svarīgi, lai būtu skaidrs, ka iekārtā drīkst izmantot reģenerētus daļēji halogenētus 
hlorfluorogļūdeņražus. Otrkārt, priekšlikumā nav skaidrs, vai marķējums attiecas uz 
reģenerētā vai reciklētā (varētu pievienot abus) daudzumu vai tipu, vai arī kopējo daudzumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja aukstumiekārtu un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu uzturēšanai un 
apkopēm izmanto reģenerētus vai 
reciklētus daļēji halogenētos 
hlorfluorogļūdeņražus, attiecīgo iekārtu 
marķē, norādot vielas veidu, tās daudzumu 
iekārtā, un saskaņā ar Direktīvas 
67/548/EEK 6. pantu marķējumā iekļauj 
bīstamības apzīmējumu un ar vielas 
lietošanu saistīto bīstamību.

3. Ja aukstumiekārtu, gaisa 
kondicionēšanas iekārtu un kombinēta 
gaisa dzesēšanas/silta gaisa padeves 
sistēmu uzturēšanai un apkopēm izmanto 
reģenerētus vai reciklētus daļēji 
halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, 
attiecīgo iekārtu marķē, norādot vielas 
veidu, tās daudzumu iekārtā, un saskaņā ar
Direktīvas 67/548/EEK 6. pantu 
marķējumā iekļauj bīstamības apzīmējumu 
un ar vielas lietošanu saistīto bīstamību.
Tiek reģistrēts pievienotās vielas 
daudzums un tips, kā arī uzņēmums vai 
tehniskais darbinieks, kurš veicis apkopi 
un uzturēšanas darbus.

Or. en

Pamatojums

Lai gan iekārtas mērogs reciklēto/reģenerēto daļēji halogenēto hlorfluorogļūdeņražu 
izmantošanai ir tāds pats kā Regulā Nr. 2037/2000, šis formulējums nesakrīt ar formulējumu 
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22. pantā. Konsekvences dēļ ir jāpievieno kombinēta gaisa dzesēšanas/silta gaisa padeves 
sistēmas. Svarīgi, lai būtu skaidrs, ka drīkst izmantot reģenerētus daļēji halogenētus 
hlorfluorogļūdeņražus. Otrkārt, priekšlikumā nav skaidrs, vai marķējums attiecas uz 
reģenerētā vai reciklētā (varētu pievienot abus) daudzumu vai tipu, vai arī kopējo daudzumu.
Grozījums Nr.

15

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Dalībvalstis uztur reģistru ar 
uzņēmumiem, kas laiž tirgū reģenerētus 
daļēji halogenētus hlorfluorogļūdeņražus. 
Reģenerētus daļēji halogenētus 
hlorfluorogļūdeņražus drīkst laist tirgū 
tikai uzņēmumi, kas minēti reģistros. 
Dalībvalstis līdz 2010. gada 1. janvārim 
paziņo Komisijai par savu reģistrācijas 
programmu. Dalībvalstis nodrošina 
reģistra pieejamību, lai uzņēmumi, kas 
saņem reģenerētus daļēji halogenētus 
hlorfluorogļūdeņražus, var pārliecināties 
par šo vielu izcelsmi. 
Uzņēmumi, kas izmanto reģenerētus 
daļēji halogenētus hlorfluorogļūdeņražus 
apkopei un uzturēšanas vajadzībām, 
reģistrē piegādātājus, kuri šos 
hlorfluorogļūdeņražus piegādājuši.

Or. en

Pamatojums

Viens no šās regulas mērķiem ir samazināt daļēji halogenētu hlorfluorogļūdeņražu nelegālas 
izmantošanas risku, ierobežojot daļēji halogenētu reģenerētu hlorfluorogļūdeņražu laišanu 
tirgū. Jo īpaši tad, ja reģenerēti daļēji halogenēti hlorfluorogļūdeņraži ir līdzvērtīgi vai 
vienādi ar oriģinālajiem hlorfluorogļūdeņražiem, reģenerētus hlorfluorogļūdeņražus ir grūti 
atšķirt no sākotnējās vielas. Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar reģenerāciju, ir jābūt atkritumu 
pārstrādes atļaujai un jāreģistrē ar reģenerāciju saistītie darbi. Ierakstu veikšana pieejamos 
reģistros un prasība, lai šie uzņēmumi veic reģistrēšanu, palīdzēs samazināt nelegālo 
tirdzniecību.



PE415.331v01-00 16/30 PR\753508LV.doc

LV

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto izņēmumu nevar 
piešķirt laikposmam, kas ir ilgāks par
2019. gada 31. decembri.

Pirmajā daļā minēto izņēmumu nevar 
piešķirt laikposmam, kas ir ilgāks par
2014. gada 31. decembri.

Or. en

Pamatojums

Termiņu daļēji halogenētu hlorfluorūdeņražu ražošanai Eiropā eksporta vajadzībām tika 
ierosināts pārcelt saskaņā ar Monreālas protokolu (no 2025. gada uz 2020. gadu). Tika 
ierosināts, ka Milieu Ltd un Ecosphere Lda sagatavo pārskatu par 2015. gadu, bet Komisija 
šo ierosinājumu nepieņēma. Mērķtiecīgāk būtu noteikt agrāku termiņu. Arī attiecībā uz 
11. panta 2. punktu saskaņā ar izņēmumu daļēji halogenētu hlorfluorogļūdeņražu 
izmantošanai līdz 2014. gada beigām, loģiski, ka tiktu pārtraukta vismaz daļēji halogenētu 
hlorfluorogļūdeņražu ražošana.

12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums

svītrots

Metilbromīda karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumi un lietošana 

ārkārtas apstākļos
1. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
noteikumiem, metilbromīdu karantīnas 
un pirmsnosūtīšanas lietojumiem var laist 
tirgū līdz 2014. gada 31. decembrim.
Metilbromīdu drīkst lietot tikai attiecīgās 
dalībvalsts kompetento iestāžu 
apstiprinātos objektos, ievērojot 
nosacījumu, ka metilbromīds, kas izdalās 
no preču sūtījuma, tiek rekuperēts, un tā 
rekuperācijas pakāpe ir vismaz [80 %].
2. Aprēķinātais metilbromīda daudzums, 
kuru importētāji laiž tirgū vai lieto savām 
vajadzībām laikposmā no 2010. gada 
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1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim 
un turpmākajos 12 mēnešu laikposmos 
līdz 2014. gada 31. decembrim, nedrīkst 
būt lielāks par 210 ONP tonnām.
Laikposmā no 2010.  gada 1. janvāra līdz 
2010.  gada 31. decembrim un katrus 
nākamos 12 mēnešus līdz 2014. gada 
31. decembrim visi importētāji nodrošina, 
lai aprēķinātais metilbromīda daudzums , 
kuru tie laiž tirgū vai izmanto savām 
vajadzībām karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumiem , 
nepārsniedz 100 % no vidējā aprēķinātā 
metilbromīda daudzuma , kuru tie laida 
tirgū vai lietoja savām vajadzībām 
karantīnas un pirmsnosūtīšanas 
lietojumiem 1996., 1997. un 1998. gadā. 
3. Metilbromīdu, kas laists tirgū 
karantīnas un pirmsnosūtīšanas 
lietojumiem, drīkst izmantot tikai šādām 
vajadzībām. 
4. Komisija veic pasākumus, lai 
samazinātu aprēķināto metilbromīda 
daudzumu , kuru importētāji var laist 
tirgū vai izmantot savām vajadzībām 
karantīnas un pirmsnosūtīšanas 
lietojumiem , ņemot vērā alternatīvu vielu 
vai tehnoloģiju tehnisko un ekonomisko 
pieejamību, jo īpaši attiecīgi pielāgojot 
2. punktā minētos daudzumus.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, inter 
alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 25. 
panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
5. Ārkārtas gadījumos, ja to prasa 
negaidīti slimību uzliesmojumi vai 
kaitēkļu uzbrukumi, Komisija, 
pamatojoties uz dalībvalsts kompetentās 
iestādes lūgumu, var atļaut metilbromīda 
pagaidu ražošanu, laišanu tirgū un 
lietošanu. Šāda atļauja attiecas uz 
laikposmu, kas nepārsniedz 120 dienas, 
un uz daudzumu, kas nav lielāks par 
20 tonnām, un tajā norāda pasākumus, 
kas emisiju samazināšanai jāveic 
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lietošanas laikā .

Or. en

Pamatojums

Pēc Komisijas 2008. gada 18. septembra Lēmuma 2008/753/EK par metilbromīda 
neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, atļauja lietot metilbromīdu 
beigsies 2009. gada 18. martā. Saistībā ar šo regulu būtu loģiski arī aizliegt metilbromīda 
lietošanu. Saskaņā ar Monreālas protokola 2004. gada pārskatu un Metilbromīda tehnisko 
iespēju komitejas pētījumu ir pietiekami daudz alternatīvu arī attiecībā uz karantīnu un 
pirmsnosūtīšanu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pārskatīt VI pielikumā 
uzskaitītos kritiskos lietojumus un pieņemt
grozījumus, kā arī lietošanas izbeigšanas 
beigu termiņus, ņemot vērā pieejamās 
tehniski un ekonomiski realizējamās 
alternatīvas vai tehnoloģijas, kas ir 
pieņemamas no vides un veselības 
aizsardzības viedokļa.

2. Komisija katru gadu pārskata
VI pielikumā uzskaitītos kritiskos 
lietojumus un pieņem grozījumus, kā arī 
lietošanas izbeigšanas beigu termiņus, 
ņemot vērā pieejamās tehniski un 
ekonomiski realizējamās alternatīvas vai 
tehnoloģijas, kas ir pieņemamas no vides 
un veselības aizsardzības viedokļa.

Or. en

Pamatojums

Lielākais ozona slāņa noārdīšanas potenciāls (kā arī ļoti augsts siltumnīcefekts) ir haloniem. 
Tādēļ halonu lietošanu vajadzētu pēc iespējas ierobežot, kas bija arī jau esošās regulas 
mērķis. Tomēr VI pielikums līdz šim nav pārskatīts.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts tādu ierobežojamo vielu 
imports, kuras neatrodas produktā, 
izņemot konteinerus šo vielu 
transportēšanai un glabāšanai, kā arī tādu 

1. Aizliegts tādu ierobežojamo vielu 
imports, kā arī tādu produktu un iekārtu 
imports, izņemot importu personiskām 
vajadzībām, kas satur vai kuros izmanto 
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produktu un iekārtu imports, izņemot 
importu personiskām vajadzībām, kas satur 
vai kuros izmanto ierobežojamās vielas.

ierobežojamās vielas.

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir vienkāršots, lai izvairītos no pārpratumiem un paskaidrotu, ka šis pants 
attiecas gan uz produktu, gan atsevišķām vielām.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) metilbromīdu, kas paredzēts 
lietojumiem ārkārtas apstākļos saskaņā ar 
12. panta 5. punktu vai karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumiem līdz 
2014. gada 31. decembrim saskaņā ar 
12. panta 1. punktu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pēc 12. panta svītrošanas arī šī daļa ir jāsvītro. Saskaņā ar Komisijas 2008. gada 
18. septembra Lēmuma 2008/753/EK par metilbromīda neiekļaušanu Padomes Direktīvas 
91/414/EEK I pielikumu, atļauja lietot metilbromīdu beigsies 2009. gada 18. martā. Saistībā 
ar šo direktīvu būtu loģiski arī aizliegt metilbromīda lietošanu. Saskaņā ar Monreālas 
protokola 2004. gada pārskatu un Metilbromīda tehnisko iespēju komitejas pētījumu ir 
pietiekami daudz alternatīvu arī attiecībā uz karantīnu un pirmsnosūtīšanu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierobežojamo vielu, kas nav produktā, 
izņemot konteinerus, ko izmanto 
attiecīgās vielas transportēšanai un 
glabāšanai, vai produktu un iekārtu, kuri 
satur vai kuros izmanto minētās vielas, 

1. Ierobežojamo vielu vai produktu un 
iekārtu, kuri satur vai kuros izmanto 
minētās vielas, izņemot personiskās 
lietošanas priekšmetus, eksports no 
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izņemot personiskās lietošanas 
priekšmetus, eksports no Kopienas ir 
aizliegts.

Kopienas ir aizliegts.

2. Šā panta 1. punktā noteiktais eksporta 
aizliegums neattiecas uz:

2. Šā panta 1. punktā noteiktais eksporta 
aizliegums neattiecas uz:

a) ierobežojamām vielām, lai apmierinātu 
Pušu vajadzības būtiskiem lietojumiem 
saskaņā ar 10. panta 2. punktu;

a) ierobežojamām vielām, lai apmierinātu 
Pušu vajadzības būtiskiem lietojumiem 
saskaņā ar 10. panta 2. punktu;

b) ierobežojamām vielām, lai apmierinātu 
Pušu vajadzības kritiskiem lietojumiem 
saskaņā ar 13. panta 1. punktu; 
c) ierobežojamām vielām, kas 
izmantojamas kā izejvielas;
d) ierobežojamām vielām, kas 
izmantojamas par procesu aģentiem;
e) produktiem un iekārtām, kas satur vai 
kurās izmanto ierobežojamās vielas, un kas 
ražotas saskaņā ar 10. panta 7. punktu vai 
importētas saskaņā ar 15. panta 2. punkta 
d) un e) apakšpunktu;

e) produktiem un iekārtām, kas satur vai 
kurās izmanto ierobežojamās vielas, un kas 
ražotas saskaņā ar 10. panta 7. punktu vai 
importētas saskaņā ar 15. panta 2. punkta 
e) apakšpunktu;

f) produktiem un iekārtām, kas satur vai 
kuros izmanto halonu, lai apmierinātu 
vajadzības VI pielikumā noteiktajiem 
kritiskajiem lietojumiem. jauns 
g) nelietotiem vai reģenerētiem daļēji 
halogenētajiem hlorfluorogļūdeņražiem, 
kas nav paredzēti iznīcināšanai. 
3. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, 
Komisija pēc dalībvalsts kompetento 
iestāžu lūguma, ievērojot 25. panta 
2. punktā minēto procedūru, var atļaut 
eksportēt produktus un iekārtas, kas satur 
daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, 
ja tiek pierādīts, ka, ņemot vērā konkrētās 
preces ekonomisko vērtību un paredzamo 
atlikušā aprites cikla ilgumu, eksporta 
aizliegums eksportētājam radītu 
nesamērīgu slogu.
4. Eksportam, kas minēts 2. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā, ir vajadzīga licence.
Minēto eksporta licenci uzņēmumiem 
izdod Komisija, kad pārbaudīta atbilstība 
20. pantam.

4. Eksportam, kas minēts 2. punktā, ir 
vajadzīga licence. Minēto eksporta licenci 
uzņēmumiem izdod Komisija, kad 
pārbaudīta atbilstība 20. pantam.
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5. Eksportam , kas minēts 2. punkta e) līdz 
g) apakšpunktā un 3. punktā, izņemot 
eksportu pēc tranzīta vai pagaidu 
glabāšanas, ja nav noteikts cits muitas 
apstiprināts režīms vai lietojums, kas 
minēts Regulā (EK) Nr. 450/2008, ir 
vajadzīga licence.Minēto eksporta licenci 
eksportētājam izdod Komisija, kad ir 
pārbaudījusi atbilstību 20. pantam. 

Or. en

Pamatojums

Ētisku un ekoloģisku apsvērumu dēļ pēc iespējas jāsamazina vielu, kas noārda ozona slāni, jo 
īpaši halonu un hlorfluorogļūdeņražu eksports. Pastāv pārāk liels risks, ka atmosfērā var 
nonākt šīs vielas, kam ir augsts ozona slāņa noārdīšanas potenciāls (un liels siltumnīcefekts).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
18. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ar attiecīgo Pušu 
kompetentajām iestādēm var apmainīties ar 
iesniegtajiem datiem, ciktāl tas ir 
nepieciešams konkrētajos gadījumos, un
var:

6. Komisija ar attiecīgo Pušu 
kompetentajām iestādēm var apmainīties ar 
iesniegtajiem datiem, ciktāl tas ir 
nepieciešams konkrētajos gadījumos, un
30 dienu laikā pēc prasības saņemšanas:

a) apsptiprina ievešanas vai izvešanas 
atļaujas prasību,

Or. en

Pamatojums

Kompleksās „iepriekš norunātās piekrišanas” sistēmas ieviešana, kas ierosināta šajā pantā, 
varētu izraisīt nosūtīšanas kavēšanos un līdz ar to pasūtījumu pazušanu. Regulā paredzēts 
noteikt „grafiku”, lai nodrošinātu, ka tirdzniecība var turpināties bez nepamatotas 
kavēšanās. 
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ir aizliegta II pielikuma A daļā minēto 
jauno vielu ražošana, imports, laišana tirgū,
lietošana un eksports. Šis aizliegums 
neattiecas uz jaunajām vielām, ja tās lieto 
kā izejvielas , to lietojumiem laboratorijās 
un analīzēm, uz importu pagaidu 
glabāšanai, ieskaitot pārkraušanu, uz 
eksportu pēc tranzīta vai pagaidu 
glabāšanas, ja nav noteikts cits muitas 
apstiprināts režīms vai lietojums, kas 
minēts Regulā (EK) Nr. 450/2008.

1. Ir aizliegta II pielikuma A daļā minēto 
jauno vielu ražošana, imports, laišana tirgū, 
lietošana un eksports. Šis aizliegums 
neattiecas uz jaunajām vielām, ja tās lieto 
kā izejvielas , to lietojumiem laboratorijās 
un analīzēm, uz importu pagaidu 
glabāšanai, ieskaitot pārkraušanu, uz 
eksportu pēc tranzīta vai pagaidu 
glabāšanas, ja nav noteikts cits muitas 
apstiprināts režīms vai lietojums, kas 
minēts Regulā (EK) Nr. 450/2008.

2. Komisija var iekļaut II pielikuma A daļā
citas vielas, kuras nav ierobežojamās 
vielas, bet par kurām Zinātniskās 
vērtēšanas grupa saskaņā ar Protokolu ir 
sniegusi atzinumu, ka tām piemīt 
ievērojams ozona slāņa noārdīšanas 
potenciāls, un noteikt iespējamos 
izņēmumus no 1. punkta. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, pieņem saskaņā ar 
25. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

2. Komisija var izteikt attiecīgus 
priekšlikumus, lai iekļautu II pielikuma 
A daļā citas vielas, kuras nav 
ierobežojamās vielas, bet par kurām 
Zinātniskās vērtēšanas grupa saskaņā ar 
Protokolu ir sniegusi atzinumu, ka tām 
piemīt ievērojams ozona slāņa noārdīšanas 
potenciāls vai ka tās tiek intensīvi ražotas,
lietotas un emitētas, un noteikt iespējamos 
izņēmumus no 1. punkta. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, pieņem saskaņā ar 
25. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

3. Ņemot vērā attiecīgu zinātnisko 
informāciju, Komisija II pielikuma B daļā 
var iekļaut citas vielas, kas nav 
ierobežojamās vielas, bet kurām ir 
konstatēts ozona noārdīšanas potenciāls.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

3. Ņemot vērā attiecīgu zinātnisko 
informāciju, Komisija II pielikuma B daļā 
var iekļaut citas vielas, kas nav 
ierobežojamās vielas, bet kurām ir 
konstatēts 0,001 vai lielāks ozona 
noārdīšanas potenciāls un nesadalīšanās 
laiks atmosfērā ilgāks par 120 dienām.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Šis punkts ļauj Komisijai iekļaut jaunas vielas II pielikumā, pamatojoties tikai uz vielu ozona 
noārdīšanas potenciālu. Šāda iekļaušana ir jāpamato ar citiem parametriem, kas ietekmē 
ozona slāni, piemēram, ar produkta izmantošanu un produkta emisiju. Ozona noārdīšanas 
potenciāls piemīt daudzām nestabilām halogēnus saturošām vielām. Ir pierādīts, ka 
nestabilas vielas, kuru nesadalīšanās laiks atmosfērā ir īsāks par 120 dienām, nespēj 
ievērojamos daudzumos sasniegt stratosfēru un būtiski un ilgstoši ietekmēt ozona slāni.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka inspekcijas 
notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 4. aprīļa Ieteikumu 
2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos 
kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs1.

1. Dalībvalstis veic inspekcijas, kurās 
pārbauda uzņēmumu atbilstību šai regulai, 
tās dokumentējot un īpaši pievēršoties 
riskiem, tostarp ierobežojamo vielu, kā arī 
produktu un iekārtu, kuri satur vai kuros 
tās izmanto, importam un eksportam.
Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
pārbaudes, ko Komisija uzskata par 
nepieciešamu saskaņā ar šo regulu.

1. Dalībvalstis veic inspekcijas, kurās
pārbauda uzņēmumu atbilstību šai regulai, 
tās dokumentējot un īpaši pievēršoties 
riskiem, tostarp ierobežojamo vielu, kā arī 
produktu un iekārtu, kuri satur vai kuros 
tās izmanto, importam un eksportam.
Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
pārbaudes, ko Komisija uzskata par 
nepieciešamu saskaņā ar šo regulu.

1.a Neatkarīgi no 1. punkta, dalībvalstis 
var veikt arī izlases veida pārbaudes par 
ierobežojamo vielu importu un eksportu.

2. Ievērojot vienošanos starp Komisiju un 
tās dalībvalsts, kuras teritorijā jāveic 
pārbaude, kompetento iestādi, Komisijas 
amatpersonas palīdz minētās iestādes 
amatpersonām veikt savus pienākumus.

2. Ievērojot vienošanos starp Komisiju un 
tās dalībvalsts, kuras teritorijā jāveic 
pārbaude, kompetento iestādi, Komisijas 
amatpersonas palīdz minētās iestādes 
amatpersonām veikt savus pienākumus.

3. Veicot uzdevumus, ko tai uzliek šī 
regula, Komisija drīkst prasīt visu 
informāciju no dalībvalstu valdībām un 
kompetentajām iestādēm, kā arī no 
uzņēmumiem. Kad Komisija prasa 
informāciju no uzņēmumiem, tā vienlaikus 
nosūta pieprasījuma kopiju tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kuras teritorijā 

3. Veicot uzdevumus, ko tai uzliek šī 
regula, Komisija drīkst prasīt visu 
informāciju no dalībvalstu valdībām un 
kompetentajām iestādēm, kā arī no 
uzņēmumiem. Kad Komisija prasa 
informāciju no uzņēmumiem, tā vienlaikus 
nosūta pieprasījuma kopiju tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kuras teritorijā 
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atrodas uzņēmuma juridiskā adrese. atrodas uzņēmuma juridiskā adrese.

4. Komisija veic attiecīgus pasākumus, lai 
veicinātu pietiekamu informācijas apmaiņu 
un sadarbību starp valstu iestādēm un 
Komisiju.

4. Komisija veic attiecīgus pasākumus, lai 
veicinātu pietiekamu informācijas apmaiņu 
un sadarbību starp valstu iestādēm un 
Komisiju.

Komisija veic atbilstīgus pasākumus, lai 
aizsargātu saskaņā ar šo pantu iegūtās 
informācijas konfidencialitāti.

Komisija veic atbilstīgus pasākumus, lai 
aizsargātu saskaņā ar šo pantu iegūtās 
informācijas konfidencialitāti.

4.a Saņemot pieprasījumu no citas 
dalībvalsts, dalībvalsts var veikt piespiedu 
pasākumus pret personām, ko tur 
aizdomās par nelikumīgu ierobežojamo 
vielu nosūtīšanu un kuras atrodas šās 
dalībvalsts teritorijā.
_______
1 OV L 118, 4.4.2001., 41–46. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ieteikums 2001/331/EK ir jāņem vērā attiecībā uz pārbaudēm. Dalībvalstīm ir jāsadarbojas 
un jāveic arī izlases veida pārbaudes. Lai šai regulai būtu reāli panākumi, ir nepieciešamas 
kārtīgas pārbaudes.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

A daļa. Vielas, kuru izmantošanu ierobežo saskaņā ar 24. panta 1. punktu

Viela Ozona noārdīšanas 
potenciāls

CBr2F2 Dibromdifluormetāns (halons-1202) 1,25

B daļa. Vielas, par kurām jāziņo saskaņā ar 26. pantu
Viela Ozona noārdīšanas 

potenciāls

C3H7Br 1-brompropāns (n-propilbromīds) 0,02 – 0,10

C2H5Br Brometāns (etilbromīds) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorjodmetāns (trifluormetiljodīds) 0,01 – 0,02
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Grozījums
A daļa. Vielas, kuru izmantošanu ierobežo saskaņā ar 24. panta 1. punktu

Viela Ozona noārdīšanas 
potenciāls

CBr2F2 Dibromdifluormetāns (halons-1202) 1,25

C3H7Br 1-brompropāns (n-propilbromīds) 0,02 – 0,10

B daļa: Vielas, par kurām jāziņo saskaņā ar 26. pantu
Viela Ozona noārdīšanas 

potenciāls

C2H5Br Brometāns (etilbromīds) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorjodmetāns (trifluormetiljodīds) 0,01 – 0,02

Or. en

Pamatojums

UNEP/WMO 2006. gada zinātniskajā novērtējumā par ozona slāņa noārdīšanos secināts, ka 
„ļoti nestabilas vielas noārda ozona slāni daudz vairāk, nekā novērtēts iepriekš”. Tagad 
uzskata, ka ļoti nestabilas halogēnus saturošas vielas, piemēram, n-propilbromīds (n-PB), 
kura izcelsme ir gandrīz tikai antropogēna, ievērojami palielina broma daudzumu stratosfērā 
un tādējādi nelabvēlīgi ietekmē stratosfēras ozona daudzumu, jo šī viela ir saražota lielos 
daudzumos. Komisijas priekšlikumā n-PB ir iekļauts II pielikuma B daļā (pie vielām, par 
kurām jāziņo), bet to vajadzētu ievietot II pielikuma A daļā (pie vielām, kuru lietošana ir 
ierobežota).
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Mūsu atmosfēru veido divi atšķirīgi aizsargājoši slāņi. Atmosfēras zemākajā slānī (troposfēras 
slānis) atrodas nozīmīga ogļskābās gāzes koncentrācija, kas aiztur saules karstumu (taču 
augstāka CO2 koncentrācija izraisa pastiprinātu siltumnīcefektu, kura iespējamās sekas ir 
klimata pārmaiņas). Otrais slānis ir stratosfēras ozona slānis, kas aizsargā zemi no saules 
kaitīgā ultravioletā starojuma. Šīs regulas galvenais mērķis ir stratosfēras ozona slāņa 
aizsardzība, taču tā var palīdzēt novērst arī klimata pārmaiņas, jo aizliegtajām vielām ir ne 
vien nozīmīgs ozona noārdīšanas potenciāls (ONP), bet arī globālās sasilšanas potenciāls 
(GSP).

Zinātnieki 80. gadu sākumā novēroja būtisku ozona koncentrācijas pazemināšanos stratosfērā 
virs Antarktikas, kas vēlāk kļuva plaši pazīstama kā „ozona caurums”. Laikā, kad ozona 
koncentrācija bija pazeminājusies visvairāk, — gadsimtu mijas pavasarī — lielākie ozona 
caurumi bija izveidojušies polārajos apgabalos, turklāt ozona koncentrācija bija ievērojami 
pazeminājusies arī citviet. UV starojuma intensitātes palielināšanās ir kaitīga ekosistēmām un 
cilvēka veselībai, piemēram, palielinās saslimstība ar ādas vēzi un kataraktu.

Kopš 1987. gada, kad valstis noslēdza Monreālas Protokolu par vielām, kas noārda ozona 
slāni, visās tā parakstītājvalstīs pēc noteikta grafika sākās šo vielu pakāpeniska lietošanas 
samazināšana. Galvenās vielas, kas noārda ozona slāni, ir hlorfluorogļūdeņraži (CFC), haloni, 
halogenēti hlorfluorogļūdeņraži (HCFC) un metilbromīds. Atzīmējot 2007. gadā Monreālas 
protokola noslēgšanas divdesmito gadadienu, Puses (tostarp Eiropas Kopiena) atzina, ka tas ir 
viens no sekmīgākajiem starptautiskajiem nolīgumiem vides aizsardzības jomā. Līdz tam 
laikam visas Puses (191 valsts) kopumā ir panākušas ozona slāni noārdošo vielu patēriņa 
samazināšanos par 95 % salīdzinājumā ar noteikto bāzes līmeni. Vislielākais patēriņa 
samazinājums (99,2 %) panākts rūpnieciski attīstītajās valstīs, jaunattīstības valstīs tas ir 
nedaudz zemāks (80 %).

Savā jaunākajā 2007. gadā publicētajā ziņojumā saskaņā ar Monreālas protokolu izveidotā 
Zinātniskās vērtēšanas grupa ir apstiprinājusi, ka, pateicoties ar Protokolu ieviestajiem 
kontroles pasākumiem, ozona slānis pakāpeniski atjaunojas — tiesa gan, ar 10 līdz 15 gadu 
kavēšanos salīdzinājumā ar 2002. gada ziņojumā publicēto prognozi. Tagad sagaidāms, ka 
vidējais ozona koncentrācijas līmenis un ozona līmenis Arktikā varētu atjaunoties līdz 
2050. gadam, bet ozona caurumā virs Antarktikas — laikā no 2060. līdz 2075. gadam.

Saskaņā ar ANO Vides programmas (UNEP) datiem ar Monreālas protokolu ieviestie 
kontroles pasākumi visā pasaulē kopumā novērsīs miljoniem nāvējošu ādas vēža saslimšanas 
gadījumu un desmitiem miljonu ādas vēža un kataraktas saslimšanas gadījumu, kuru sekas 
nav nāvējošas. Turklāt šie pasākumi palīdzēs novērst arī siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuru 
apjoms laikā no 1990. līdz 2010. gadam pārsniegs 100 miljardus tonnu CO2 ekvivalenta.

Sagaidāms, ka 2010. gadā ozona slāni noārdošo vielu emisijas būs mazākas par 5 % no CO2
emisiju kopējā apjoma salīdzinājumā ar gandrīz 50 % 1990. gadā. Zinātniskās vērtēšanas 
grupa 2007. gada ziņojumā ir brīdinājusi Puses, ka, neskatoties uz sasniegto, joprojām liela 
uzmanība jāveltī kontroles pasākumiem, lai jaunajā plānotajā termiņā panāktu ozona slāņa 
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atjaunošanos, ņemot vērā arī atlikušās neskaidrības, jo īpaši saistībā ar klimata pārmaiņu 
ietekmi.

Komisijas priekšlikums

Regula (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (turpmāk tekstā — Regula), ir 
Eiropas Komisijas galvenais instruments Monreālas protokola īstenošanai. Pārstrādātajā 
priekšlikumā kopumā ir saglabāta pašreizējās Regulas darbības joma. Ierosinātā Regula 
attiektos uz vielām, kas minētas I un II pielikumā. Regulas II pielikumā paredzētas iespējas 
elastīgi noteikt konkrētus uzraudzības pasākumus vielām, kurām ir konstatēts ozona 
noārdīšanas potenciāls, vai kontroles pasākumus gadījumos, kad šis potenciāls ir būtisks.

Priekšlikumā ir ievērota Regulas (EK) Nr. 2037/2000 struktūra, un tas ir papildināts ar jaunu 
nodaļu par atkāpēm no ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas aizlieguma, kuras sākotnēji bija 
atrodamas izklaidus starp dažādiem noteikumiem par ierobežojamo vielu un tās saturošu 
produktu lietošanas samazināšanas grafikiem. Šīs izmaiņas padara dokumentu saprotamāku 
un tāpēc vienkāršo tiesību aktu piemērošanu.

Pārskatīšanas galvenie mērķi ir: 1) vienkāršot un pārstrādāt Regulu (EK) Nr. 2037/2000, 
samazinot nevajadzīgu administratīvu slogu saskaņā ar Komisijas apņemšanos nodrošināt 
labāku regulējumu; 2) nodrošināt atbilstību Monreālas protokolam pēc pielāgojumiem, kas 
tajā veikti 2007. gadā; 3) nodrošināt iespējas sekmīgi risināt jaunas problēmas, lai panāktu 
ozona slāņa savlaicīgu atjaunošanos un novērstu tā trūkuma kaitīgo ietekmi uz cilvēka 
veselību un ekosistēmām.

Galvenās problēmas:

1. „Uzkrāto” ozonu noārdošo vielu un siltumnīcefekta gāzu emisijas atmosfērā — tā kā 
Protokolā galvenā uzmanība bija pievērsta ozonu noārdošo vielu ražošanai, ievērojami 
ozonu noārdošo vielu daudzumi joprojām glabājas vai ir „uzkrāti” produktos un iekārtās 
(piemēram, izolācijas putās, aukstumiekārtās un gaisa kondicionēšanas sistēmās). Aplēses 
liecina, ka līdz 2015. gadam šie globālie uzkrājumi pievienos līdz pat 2 miljoniem ozona 
noārdīšanas potenciāla (ONP) tonnu jeb 13,4 miljardus tonnu CO2 ekvivalenta — tādēļ 
nepieciešama turpmāka rīcība. Uzkrātās ozonu noārdošās vielas Eiropas Savienībā 
2010. gadā varētu būt apmēram 700 000 ONP tonnu, kas atbilst 5 miljardiem CO2 tonnu, 
lai gan pašreizējo aplēšu pamatā lielā mērā ir neskaidri dati. Komisijas priekšlikuma 
22. pantā ir paredzēts tiesiskais regulējums ierobežoto vielu iznīcināšanai. Jāatrod veids, kā 
šos noteikumus padarīt saistošus un efektīvus praksē.

2. Ozonu noārdošo vielu lietojumi, kuriem noteikti atbrīvojumi — Protokolā ir paredzēta 
noteikta elastība attiecībā uz ierobežoto ozonu noārdošo vielu lietošanu, piemēram, 
gadījumos, kad vēl nav pieejamas tehniski un ekonomiski īstenojamas alternatīvas, vai 
noteiktiem lietojumiem, piemēram, metilbromīda izmantošana karantīnas un kravu 
pirmsnosūtīšanas vajadzībām vai izejvielām (12. pants). Saskaņā ar nesenu Komisijas 
Lēmumu (2008/753/EK) par metilbromīda neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK (par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū) I pielikumā rezultātam jābūt metilbromīda 
izmantošanas tiešam aizliegumam. Vēl lielākas bažas rada haloni, jo tiem ir vislielākais 
ozona slāņa noārdīšanas potenciāls (kā arī ļoti augsts siltumnīcefekts). Tādēļ halonu 
lietošana ir maksimāli jāierobežo, kas bija jau pašreizējās Regulas mērķis. Taču līdz šim 
VI pielikums netika pārskatīts. Ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu izdarīts tuvākajā laikā (skat. 
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Komisijas priekšlikuma 13. pantu). Tā kā halonu izmantošanai ugunsdzēsībā tagad ir 
pieejamas alternatīvas, pašreizējam pielietojumam var jau noteikt beigu termiņus. Regulas 
11. pantā tiek ierosināts saskaņā ar Monreālas protokolu pārcelt termiņu (no 2025. uz 
2020. gadu) daļēji halogenētu hlorfluorogļūdeņražu ražošanai Eiropā eksporta vajadzībām.
Pētījumā, ko veica „Milieu Ltd” un „Ecosphere Lda”, tika ieteikts 2015. gads, bet Komisija 
šo ierosinājumu nav pieņēmusi. Mērķtiecīgāk ir noteikt agrāku termiņu.

3. Jaunas ozonu noārdošas vielas — jauni zinātniskie pieradījumi atklājuši, ka ONP dažām 
vielām, uz kurām Protokols pašlaik neattiecas, ir ievērojami augstāks, taču šo vielu 
tirdzniecība strauji pieaug. ANO Vides programmas un Pasaules Meteoroloģijas 
organizācijas 2006. gada novērtējumā par ozona slāņa noārdīšanos secināts, ka „ļoti 
nestabilas vielas noārda ozona slāni daudz vairāk, nekā novērtēts iepriekš”. Tagad uzskata, 
ka ļoti nestabilas halogēnus saturošas vielas, piemēram, n-propilbromīds (n-PB), kura 
izcelsme ir gandrīz tikai antropogēna, ievērojami palielina broma daudzumu stratosfērā un 
tādējādi nelabvēlīgi ietekmē stratosfēras ozona daudzumu. Komisijas priekšlikumā n-PB ir 
iekļauts II pielikuma B daļā (pie vielām, par kurām jāziņo), bet to vajadzētu ievietot 
II pielikuma A daļā (pie vielām, kuru lietošana ir ierobežota).

Vēl viena problēma ir 17. pantā paredzētais eksporta aizliegums. Ir ļoti svarīgi, lai no šī 
eksporta aizlieguma būtu pēc iespējas mazāk atbrīvojumu. Daudzus atbrīvojumus praksē būs 
grūti pārbaudīt un uzturēt. Ētisku un ekoloģisku apsvērumu dēļ pēc iespējas jāsamazina vielu, 
kas noārda ozona slāni, jo īpaši halonu un hlorfluorogļūdeņražu eksports. Pastāv pārāk liels 
risks, ka šīs vielas ar augstu ozona noārdīšanas potenciālu (un lielu siltumnīcefektu) var 
nokļūt atmosfērā.

Attiecībā uz inspekcijām būs nepieciešama spēcīgāka struktūra, kas atbilstu ieteikumiem par 
vides inspekcijām, lai panāktu reālu ozonu noārdošo vielu samazināšanos un ozona slāņa 
biezuma palielināšanos.

Šajā ziņojumā ierosināto grozījumu mērķis ir pilnveidot Regulu atbilstoši iepriekš minētajiem 
uzdevumiem. Tādējādi ES var izvirzīt ambiciozākus mērķus pati sev un uzņemties vadošo 
lomu pasaulē. Tas mūs labāk aizsargās pret pārāk liela ultravioletā starojuma nelabvēlīgo 
ietekmi, ka arī mazinās siltumnīcefektu un klimata pārmaiņas.
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