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Pakeitimas 56
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 
1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 
1 dalį ir 114 straipsnį,

Or. de

Pagrindimas

Reikia nekeisti dvejopo galiojančio Reglamento (EB) Nr. 842/2006 teisinio pagrindo 
(aplinkos apsauga ir atvira bendroji rinka), siekiant užtikrinti, kad prekės laisvai judėtų 
vidaus rinkoje pagal suderintus ES teisės aktus. 

Pakeitimas 57
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekdama šio tikslo, Europos Komisija 
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane nustatė ekonomiškai 
efektyvų būdą, kaip iki 2050 m. sumažinti 
bendrą Sąjungoje išmetamų ŠESD kiekį iki 
reikiamo lygio. Minėtame plane nustatyta, 
kas turi būti padaryta šešiuose sektoriuose.
Palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu, iki 
2030 m. ne CO2 teršalų (įskaitant fluorintas 
ŠESD, tačiau neįskaitant žemės ūkio 
sektoriaus ne CO2 teršalų) išmetimą reikėtų 
sumažinti 72–73 proc., o iki 2050 m. – 70–
78 proc. Jei atskaitiniais metais laikomi 
2005 m., iki 2030 m. išmetamųjų ne CO2
teršalų, išskyrus žemės ūkio sektoriaus 
teršalus, kiekį reikia sumažinti 60–

(2) siekdama šio tikslo, Europos Komisija 
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane nustatė ekonomiškai 
efektyvų būdą, kaip iki 2050 m. sumažinti 
bendrą Sąjungoje išmetamų ŠESD kiekį iki 
reikiamo lygio. Minėtame plane nustatyta, 
kas turi būti padaryta šešiuose sektoriuose.
Palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu, iki 
2030 m. ne CO2 teršalų (įskaitant fluorintas 
ŠESD, tačiau neįskaitant žemės ūkio 
sektoriaus ne CO2 teršalų) išmetimą reikėtų 
sumažinti 72–73 proc., o iki 2050 m. – 70–
78 proc. Sąjungoje 1990 m. išmestų
hidrofluorangliavandenilių kiekis sudarė
27,8 mln. CO2 ekvivalento tonų (Mt), o 
2010 m. šis kiekis išaugo iki 84,4 Mt CO2 
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61 proc. Apytiksliais vertinimais, 2005 m.
išmestų fluorintų ŠESD kiekis sudarė 90 
milijonų CO2 ekvivalento tonų (Mt).
Sumažinimas 60 proc. reiškia, kad iki 
2030 m. išmetamųjų teršalų kiekį reikia 
sumažinti iki maždaug 35 Mt CO2
ekvivalento. Atsižvelgiant į apytikslį 
vertinimą, kad visiškai įgyvendinus 
dabartinius teisės aktus išmetamų teršalų 
kiekis iki 2030 m. bus 104 Mt CO2
ekvivalento, išmetamą kiekį reikia 
sumažinti dar maždaug 70 Mt CO2
ekvivalento;

ekvivalento; išmestų 
perfluorangliavandenilių kiekis sudarė 
20,4 mln. Mt CO2 ekvivalento ir jis 
2010 m. sumažėjo iki 3,3 Mt CO2
ekvivalento; išmesto sieros heksafluorido 
kiekis sudarė 10,9 Mt CO2 ekvivalento ir 
jis 2010 m. sumažėjo iki 6,5 Mt CO2
ekvivalento. Būtina tęsti mažinti 
perfluorangliavandenilių ir sieros 
heksafluorido išmetimą, o dėl 
hidrofluorangliavandenilių reikia imtis 
rimtų ir greitų veiksmų siekiant pakeisti 
dabartinę tendenciją, kad iki 2030 m.
išmetamas kiekis, palyginti su 1990 m., 
sumažėtų 72–73 proc. ir sudarytų 7,7 Mt 
CO2 ekvivalento;

Or. en

Pakeitimas 58
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siekiant išlaikyti Europos pramonės 
konkurencingumą ir išvengti įmonių 
perkėlimo į trečiąsias šalis, ilgalaikiai ES 
išmetamų fluorintų dujų kiekio mažinimo 
tikslai turėtų būti taikomi patvirtinant 
tarptautinį susitarimą dėl HFC kiekio 
mažinimo pagal JTBKKK arba Monrealio 
protokolą;.

Or. en

Pakeitimas 59
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) išaugęs fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų naudojimas leido 
pakeisti kitas mežiagas, ardančias ozo 
sluoksnį. Šiuo metu jos sudaro tik 2 proc. 
bendro išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio Europos 
Sąjungoje. Jos daugiausia naudojamos 
tuose ES regionuose, kuriuose yra 
šiltesnio klimato sąlygos. Jei tikslai nebus 
nustatyti suderintai, įmonėms kai kuriose 
valstybėse narėse teks sunkesnė našta nei 
kitose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 60
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento
(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines nuotėkio ribojimo 
priemones, išmetamų fluorintų ŠESD kiekį 
galima sumažinti. Taigi minėtas priemones 
reikėtų išlaikyti ir paaiškinti, remiantis jas 
įgyvendinant įgyta patirtimi. Be to, tam 
tikrų priemonių taikymo sritį reikėtų 
išplėsti, kad jos apimtų kitus prietaisus, 
kuriuose naudojami dideli fluorintų 
ŠESD kiekiai, kaip antai izoterminius 
sunkvežimius ir priekabas. Įpareigojimas 
sukurti ir pildyti įrašus apie įrangą, 
kurioje yra tokių dujų, turėtų būti 
taikomas ir elektriniams skirstytuvams;

(3) Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento
(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines reglamento nuostatas 
kartu su Direktyva 2006/40/EB dėl dujų, 
išmetamų iš motorinių transporto 
priemonių oro kondicionavimo sistemų, 
iki 2050 m. išmetamų fluorintų ŠESD 
kiekį galima sumažinti iki dabartinio lygio.
Taigi minėtas priemones reikėtų išlaikyti ir 
paaiškinti, remiantis jas įgyvendinant įgyta 
patirtimi. Tačiau siekiant iki 2050 m. 
sumažinti išmetamų dujų kiekį 80–
95 proc., reikia imtis naujų ekonomiškai 
efektyvių priemonių. Siekiant labiau 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį kaip viena iš 
galimybių buvo numatyta išplėsti nuotėkio 
ribojimo ir surinkimo taikymo sritį ir šias 
priemones taikyti kelių transporto 
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priemonių, pavyzdžiui, sunkvežimių ir 
priekabų, šaldymo sistemoms;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti ir išsamiau paaiškinti ataskaitos dėl Reglamento (EB) 
Nr. 842/2006 taikymo išvadas.

Pakeitimas 61
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento
(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines nuotėkio ribojimo 
priemones, išmetamų fluorintų ŠESD kiekį 
galima sumažinti. Taigi minėtas priemones 
reikėtų išlaikyti ir paaiškinti, remiantis jas 
įgyvendinant įgyta patirtimi. Be to, tam 
tikrų priemonių taikymo sritį reikėtų 
išplėsti, kad jos apimtų kitus prietaisus, 
kuriuose naudojami dideli fluorintų ŠESD 
kiekiai, kaip antai izoterminius 
sunkvežimius ir priekabas. Įpareigojimas 
sukurti ir pildyti įrašus apie įrangą, kurioje 
yra tokių dujų, turėtų būti taikomas ir 
elektriniams skirstytuvams;

(3) Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento
(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines nuotėkio ribojimo 
priemones, išmetamų fluorintų ŠESD kiekį 
galima sumažinti. Taigi minėtas priemones 
reikėtų išlaikyti ir paaiškinti, remiantis jas 
įgyvendinant įgyta patirtimi, taip pat kartu 
nustatyti su surinkimo sistemomis 
susijusius reikalavimus ir išplėsti surinktų 
ir pakartotinai panaudotų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
naudojimą nustatant draudimus. Be to, 
tam tikrų priemonių taikymo sritį reikėtų 
išplėsti, kad jos apimtų kitus prietaisus, 
kuriuose naudojami dideli fluorintų ŠESD 
kiekiai, kaip antai izoterminius 
sunkvežimius ir priekabas. Įpareigojimas 
sukurti ir pildyti įrašus apie įrangą, kurioje 
yra tokių dujų, turėtų būti taikomas ir 
elektriniams skirstytuvams;

Or. en

Pakeitimas 62
Jo Leinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento
(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines nuotėkio ribojimo 
priemones, išmetamų fluorintų ŠESD kiekį 
galima sumažinti. Taigi minėtas priemones 
reikėtų išlaikyti ir paaiškinti, remiantis jas 
įgyvendinant įgyta patirtimi. Be to, tam 
tikrų priemonių taikymo sritį reikėtų 
išplėsti, kad jos apimtų kitus prietaisus, 
kuriuose naudojami dideli fluorintų ŠESD 
kiekiai, kaip antai izoterminius 
sunkvežimius ir priekabas. Įpareigojimas 
sukurti ir pildyti įrašus apie įrangą, kurioje 
yra tokių dujų, turėtų būti taikomas ir 
elektriniams skirstytuvams;

(3) Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento
(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines nuotėkio ribojimo 
priemones, išmetamų fluorintų ŠESD kiekį 
galima sumažinti. Taigi minėtas priemones 
reikėtų išlaikyti ir paaiškinti, remiantis jas 
įgyvendinant įgyta patirtimi, taip pat 
sustiprinti jas papildomomis priemonėmis.
Be to, tam tikrų priemonių taikymo sritį 
reikėtų išplėsti, kad jos apimtų kitus 
prietaisus, kuriuose naudojami dideli 
fluorintų ŠESD kiekiai, kaip antai 
izoterminius sunkvežimius ir priekabas.
Įpareigojimas sukurti ir pildyti įrašus apie 
įrangą, kurioje yra tokių dujų, turėtų būti 
taikomas ir elektriniams skirstytuvams;

Or. en

Pakeitimas 63
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos ataskaitoje taip pat daroma 
išvada, kad mažinant Sąjungoje išmetamų 
fluorintų ŠESD kiekį galima nuveikti 
daugiau, visų pirma vengiant naudoti 
minėtas dujas, kai yra saugių ir energijos 
vartojimo požiūriu efektyvių alternatyvių 
technologijų, kurios klimatui poveikio 
nedaro arba kurių poveikis klimatui yra 
mažesnis. 2010 m. išmestų teršalų kiekio 
sumažinimas dviem trečdaliais iki 2030 m.
yra ekonomiškai efektyviausias, nes 
daugelyje sektorių yra išbandytų 

(4) Komisijos ataskaitoje taip pat daroma 
išvada, kad mažinant Sąjungoje išmetamų 
fluorintų ŠESD kiekį galima nuveikti 
daugiau, visų pirma vengiant naudoti 
minėtas dujas, kai yra saugių ir energijos 
vartojimo požiūriu efektyvių alternatyvių 
technologijų, kurios klimatui poveikio 
nedaro arba kurių poveikis klimatui yra 
mažesnis. Atsižvelgiant į patvirtintas 
alternatyvas, išbandytas daugelyje 
sektorių, 2010 m. išmestų teršalų kiekio 
sumažinimas dviem trečdaliais iki 2030 m.
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alternatyvų; gali būti lengvai įvykdomas ir kaina gali 
būti pagrįsta;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti šią dalį.

Pakeitimas 64
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
visapusiško požiūrio į įtakos klimatui 
turinčius antropogeninius (ne CO2) 
teršalus (B7-0474/2011) palankiai 
vertinamas Europos Sąjungos 
įsipareigojimas remti su 
hidrofluorangliavandeniliais (HFC) 
susijusius veiksmus pagal Monrealio 
protokolą, kaip geriausią ne rinka 
grindžiamo metodo pavyzdį, siekiant 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą;

Or. en

Pakeitimas 65
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Europos Parlamento rezoliucijoje 
B7-0474/2011 raginama ištirti galimybes 
tarptautiniu lygmeniu skatinti nedelsiant 
palaipsniui mažinti kiekį pagal Monrealio 
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protokolą;

Or. en

Pakeitimas 66
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant kontroliuoti, kaip 
įgyvendinami tikslai sumažinti išmetamų 
fluorintų ŠESD kiekį, būtina užtikrinti, 
kad būtų renkami išsamūs duomenys. 
Taigi įpareigojimas sukurti ir pildyti 
įrašus apie įrangą, kurioje yra tokių dujų, 
turėtų būti taikomas ir elektriniams 
skirstytuvams, ir kitai įrangai, kuriai 
taikomas šis reglamentas;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų vienoje konstatuojamojoje dalyje pabrėžti įrašų sukūrimo svarbą.

Pakeitimas 67
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tai, kad yra tinkamų 
alternatyvų, dabartinį draudimą naudoti 
sieros heksafluoridą magnio liejimo 
slegiant technologijoje ir perdirbant 
naudojant tokią technologiją pagamintus 
lydinius reikėtų pradėti taikyti ir 
įrenginiams, kuriuose jo sunaudojama 
mažiau nei 850 kg per metus. Panašiai, 

(7) atsižvelgiant į tai, kad yra tinkamų 
alternatyvų, dabartinį draudimą naudoti 
sieros heksafluoridą magnio liejimo 
slegiant technologijoje ir perdirbant 
naudojant tokią technologiją pagamintus 
lydinius reikėtų pradėti taikyti ir 
įrenginiams, kuriuose jo sunaudojama 
mažiau nei 850 kg per metus. Panašiai, 
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taikant tinkamą pereinamąjį laikotarpį, 
reikėtų uždrausti naudoti aušalus, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra
labai didelis, šaldymo įrangos, kurioje 
naudojamas aušalo kiekis atitinka 5 ar 
daugiau tonų CO2, aptarnavimui ar 
techninei priežiūrai;

taikant tinkamą pereinamąjį laikotarpį, 
reikėtų uždrausti naudoti aušalus, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra
daugiau nei 2 500, šaldymo įrangos, 
kurioje naudojamas aušalo kiekis atitinka
50 ar daugiau tonų CO2, aptarnavimui ar 
techninei priežiūrai;

Or. fr

Pagrindimas

Draudimas aptarnauti ar techniškai prižiūrėti sunkesnę nei 5 tonos įrangą gali sukelti 
pernelyg didelių išlaidų transporto sektoriui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios 
yra priverstos pagal alternatyvias dujas pakeisti arba iš dalies pakeisti esamą įrangą. 
Energijos vartojimo efektyvumą gali paveikti aušalo pakeitimas.

Pakeitimas 68
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus į draudimo taikymo sritį 
įtraukti kitų produktų bei įrangos arba to 
draudimo netaikyti (taip pat ir laikinai)
tam tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, negalima naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tik tais atvejais, 
kai yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus to draudimo netaikyti tam tikrų 
kategorijų produktams ar įrangai, kuriuose 
alternatyvių medžiagų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas mažesnis už nustatytą 
ribinį dydį, negalima laikinai naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 
saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
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saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

medžiagas;

Or. en

Pakeitimas 69
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus į draudimo taikymo sritį 
įtraukti kitų produktų bei įrangos arba to 
draudimo netaikyti (taip pat ir laikinai) tam 
tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, negalima naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 
saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

(8) reikėtų nustatyti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo, putplasčių, 
aerozolių ir priešgaisrinės apsaugos 
įrangos, kuri veikia naudojant konkrečias 
fluorintas ŠESD, tiekimo rinkai draudimus 
tais atvejais, kai yra tinkamų alternatyvų, 
kurias galima naudoti vietoj tų medžiagų.
Atsižvelgiant į tolesnę technikos pažangą ir 
ekonomiškai efektyvias fluorintų ŠESD 
naudojimo alternatyvas, Komisijai reikėtų 
suteikti įgaliojimus į draudimo taikymo 
sritį įtraukti kitų produktų bei įrangos arba 
to draudimo netaikyti (taip pat ir laikinai) 
tam tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, negalima naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 
saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

Or. de

Pakeitimas 70
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus į draudimo taikymo sritį 
įtraukti kitų produktų bei įrangos arba to
draudimo netaikyti (taip pat ir laikinai) 
tam tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, negalima naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 
saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai į draudimo taikymo sritį įtraukti 
kitų produktų bei įrangos. Komisijai taip 
pat turėtų būti suteikti įgaliojimai 
netaikyti draudimo (taip pat ir laikinai) 
tam tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, nebegalima naudoti 
dėl techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl to, kad 
atsirado naujų su alternatyvių medžiagų 
sauga susijusių mokslinių ar techninių 
duomenų, kuriais remiantis atsargumo 
sumetimais alternatyvios medžiagas neturi 
būti naudojamos;

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti teisinį tirumą ir išvengti padėties, kai pokyčiai atliekami pernelyg dažnai. 
Šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti įrangą ar gaminius tik tokiu atveju, jei jų 
alternatyvos yra rinkoje. Įranga ar gaminiai turėtų būti išbraukiami tik tokiu atveju, kai yra 
tiekimo problemų arba jeigu nauji moksliniai duomenys rodo, kad yra saugumo problemų.

Pakeitimas 71
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus į draudimo taikymo sritį 
įtraukti kitų produktų bei įrangos arba to 
draudimo netaikyti (taip pat ir laikinai) tam 
tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, negalima naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 
saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai į draudimo taikymo sritį įtraukti 
kitų produktų bei įrangos arba to draudimo 
netaikyti (taip pat ir laikinai) tam tikrų 
kategorijų produktams ar įrangai, kuriuose 
alternatyvių medžiagų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas mažesnis už nustatytą 
ribinį dydį, negalima naudoti dėl techninių 
ar ekonominių priežasčių, įskaitant tokias 
kaip nepakankama, t. y. paklausos 
neatitinkanti, alternatyvių medžiagų 
pasiūla rinkoje, atsižvelgint į energijos 
suvartojimo lygį palyginti su esamu, ar dėl 
taikomų saugos standartų, kuriais 
draudžiama naudoti atitinkamas 
alternatyvias medžiagas;

Or. en

Pakeitimas 72
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 

(8) kad būtų duotas aiškus rinkos signalas 
investuoti į gamybos pajėgumus siekiant 
masto ekonomijos kartu skatinant 
inovacijų diegimą, reikėtų nustatyti 
papildomus naujos šaldymo, oro 
kondicionavimo, putplasčių, aerozolių ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
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tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus į draudimo taikymo sritį 
įtraukti kitų produktų bei įrangos arba to 
draudimo netaikyti (taip pat ir laikinai) tam 
tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, negalima naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 
saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai į draudimo taikymo sritį įtraukti 
kitų produktų bei įrangos arba to draudimo 
netaikyti (taip pat ir laikinai) tam tikrų 
kategorijų produktams ar įrangai, kuriuose 
alternatyvių medžiagų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas mažesnis už nustatytą 
ribinį dydį, negalima naudoti dėl techninių 
ar ekonominių priežasčių, įskaitant tokias 
kaip nepakankama, t. y. paklausos 
neatitinkanti, alternatyvių medžiagų 
pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų saugos 
standartų, kuriais draudžiama naudoti 
atitinkamas alternatyvias medžiagas;

Or. en

Pakeitimas 73
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reikėtų įvesti papildomus naujos 
šaldymo, oro kondicionavimo ir 
priešgaisrinės apsaugos įrangos, kuri veikia 
naudojant konkrečias fluorintas ŠESD, 
tiekimo rinkai draudimus tais atvejais, kai 
yra tinkamų alternatyvų, kurias galima 
naudoti vietoj tų medžiagų. Atsižvelgiant į 
tolesnę technikos pažangą ir ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
alternatyvas, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus į draudimo taikymo sritį 
įtraukti kitų produktų bei įrangos arba to 
draudimo netaikyti (taip pat ir laikinai) tam 
tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 

(8) kad būtų duotas aiškus rinkos signalas 
investuoti į gamybos pajėgumus siekiant 
masto ekonomijos kartu skatinant 
inovacijų diegimą, reikėtų nustatyti 
papildomus naujos šaldymo, oro 
kondicionavimo, putplasčių, aerozolių, 
tirpiklių ir priešgaisrinės apsaugos įrangos, 
kuri veikia naudojant konkrečias fluorintas 
ŠESD, tiekimo rinkai draudimus tais 
atvejais, kai yra tinkamų alternatyvų, 
kurias galima naudoti vietoj tų medžiagų. 
Atsižvelgiant į šiuo metu prieinamas 
pakaitines technologijas ir tolesnę 
technikos pažangą bei ekonomiškai 
efektyvias fluorintų ŠESD naudojimo 
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visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, negalima naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 
saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

alternatyvas, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus į draudimo taikymo sritį 
įtraukti kitų produktų bei įrangos arba to 
draudimo netaikyti (taip pat ir laikinai) tam 
tikrų kategorijų produktams ar įrangai, 
kuriuose alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį, negalima naudoti dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių, 
įskaitant tokias kaip nepakankama, t. y. 
paklausos neatitinkanti, alternatyvių 
medžiagų pasiūla rinkoje, ar dėl taikomų 
saugos standartų, kuriais draudžiama 
naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su III priede nustatytais draudimais.

Pakeitimas 74
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tokie draudimai turėtų būti įvedami tik 
tais atvejais, kai dėl jų sumažėtų bendras 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, visų pirma dėl fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio 
ir dėl išmetamo CO2 kiekio, susijusio su 
energijos vartojimu. Todėl nereikėtų 
drausti įrangos, kurioje yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jei 
bendras jos išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis yra mažesnis nei 
tas, kuris išmetamas iš lygiavertės įrangos, 
kurioje fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų nėra, tačiau kurios 
energijos suvartojimas yra didžiausias 
leistinas pagal atitinkamas įgyvendinimo 

(9) tokie draudimai turėtų būti nustatomi 
tik tais atvejais, kai dėl jų žymiai sumažėtų 
bendras išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, visų pirma dėl 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
nuotėkio ir dėl išmetamo CO2 kiekio, 
susijusio su energijos vartojimu. Todėl 
nereikėtų drausti įrangos, kurioje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
jei bendras jos išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis yra mažesnis nei 
tas, kuris išmetamas iš lygiavertės įrangos, 
kurioje fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų nėra, tačiau kurios 
energijos suvartojimas yra didžiausias 
leistinas pagal atitinkamas įgyvendinimo 
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priemones, priimtas pagal Direktyvą 
2009/125/EB (Ekologinio projektavimo);

priemones, priimtas pagal Direktyvą 
2009/125/EB (Ekologinio projektavimo);

Or. en

Pakeitimas 75
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tokie draudimai turėtų būti įvedami tik 
tais atvejais, kai dėl jų sumažėtų bendras 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, visų pirma dėl fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio 
ir dėl išmetamo CO2 kiekio, susijusio su 
energijos vartojimu. Todėl nereikėtų 
drausti įrangos, kurioje yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jei 
bendras jos išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis yra mažesnis nei 
tas, kuris išmetamas iš lygiavertės įrangos, 
kurioje fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų nėra, tačiau kurios 
energijos suvartojimas yra didžiausias 
leistinas pagal atitinkamas įgyvendinimo 
priemones, priimtas pagal Direktyvą 
2009/125/EB (Ekologinio projektavimo);

(9) tokie draudimai turėtų būti įvedami tik 
tais atvejais, kai dėl jų sumažėtų bendras 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, visų pirma dėl fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio 
ir dėl išmetamo CO2 kiekio, susijusio su 
energijos vartojimu. Todėl reikėtų leisti ir 
skatinti naudoti įrangą, kurioje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
jei bendras jos išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis yra mažesnis nei 
tas, kuris išmetamas iš lygiavertės įrangos, 
kurioje fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų nėra, tačiau kurios 
energijos suvartojimas yra didžiausias 
leistinas pagal atitinkamas įgyvendinimo 
priemones, priimtas pagal Direktyvą 
2009/125/EB (Ekologinio projektavimo);

Or. it

Pakeitimas 76
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tokie draudimai turėtų būti įvedami tik 
tais atvejais, kai dėl jų sumažėtų bendras 

(9) tokie draudimai turėtų būti nustatomi 
tik tais atvejais, kai dėl jų sumažėtų 
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išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, visų pirma dėl fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio 
ir dėl išmetamo CO2 kiekio, susijusio su 
energijos vartojimu. Todėl nereikėtų 
drausti įrangos, kurioje yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jei 
bendras jos išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis yra mažesnis nei 
tas, kuris išmetamas iš lygiavertės įrangos, 
kurioje fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų nėra, tačiau kurios 
energijos suvartojimas yra didžiausias 
leistinas pagal atitinkamas įgyvendinimo 
priemones, priimtas pagal Direktyvą 
2009/125/EB (Ekologinio projektavimo)41;

bendras išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, visų pirma dėl 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
nuotėkio ir dėl išmetamo CO2 kiekio, 
susijusio su energijos vartojimu ir gamybos 
procesu. Todėl nereikėtų drausti įrangos, 
kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, jei bendras per visą jos 
gyvavimo ciklą išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, įskaitant šalutinių 
produktų išlakas, kiekis yra mažesnis 
negu kiekis, kurį išmestų atitinkama 
įranga, kurios sudėtyje nėra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

Or. en

Pakeitimas 77
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nustatyta, kad laipsniškas 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo rinkai 
mažinimas yra veiksmingiausias ir 
ekonomiškai efektyvus išmetamo minėtų 
medžiagų kiekio mažinimo ilguoju 
laikotarpiu būdas;

(11) nustatyta, kad laipsniškas 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo ES 
rinkai mažinimas yra veiksmingiausias ir 
ekonomiškai efektyvus išmetamo minėtų 
medžiagų kiekio mažinimo ilguoju 
laikotarpiu būdas;

Or. en

Pakeitimas 78
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nustatyta, kad laipsniškas 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo rinkai 
mažinimas yra veiksmingiausias ir 
ekonomiškai efektyvus išmetamo minėtų 
medžiagų kiekio mažinimo ilguoju 
laikotarpiu būdas;

(11) nustatyta, kad laipsniškas 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo rinkai 
mažinimas yra veiksmingiausias ir 
ekonomiškai efektyvus išmetamo minėtų 
medžiagų kiekio mažinimo ilguoju 
laikotarpiu būdas. Tokią politiką reikėtų 
remti nustatant papildomus įrangos, 
kurios sudėtyje yra 
hidrofluorangliavandenilių, tiekimo 
rinkai draudimus, taikant nuotėkio 
ribojimo priemones ir patvirtinant 
surinkimo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 79
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekdama įgyvendinti laipsnišką 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo rinkai 
mažinimą, Komisija turėtų skirti jų tiekimo 
rinkai kvotas atskiriems gamintojams ir 
importuotojams, kad nebūtų viršyta bendra 
kiekybinė hidrofluorangliavandenilių 
tiekimo Sąjungos rinkai riba;

(12) siekdama įgyvendinti laipsnišką 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo ES 
rinkai mažinimą, Komisija turėtų skirti jų 
tiekimo rinkai kvotas atskiriems 
gamintojams ir importuotojams, kad 
nebūtų viršyta bendra kiekybinė 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo 
Sąjungos rinkai riba. Laipsniškas 
mažinimas neturėtų būti taikomas 
hidrofluorangliavandeniliams, 
naudojamiems konkrečiais tikslais tais 
atvejais, kai dėl techninių, ekonominių ar 
saugos priežasčių nėra alternatyvių 
medžiagų;

Or. en
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Pakeitimas 80
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) skirstant kvotas atskiroms bendrovėms 
reikėtų remtis per atskaitinį laikotarpį nuo 
2008 iki 2011 m. jų pagamintų ar 
importuotų hidrofluorangliavandenilių 
kiekiu. Tačiau siekiant atsižvelgti į mažus 
operatorius, penkis procentus bendros 
kiekybinės ribos reikėtų palikti 
importuotojams ir gamintojams, kurie per 
atskaitinį laikotarpį importavo ar pagamino 
ne daugiau kaip 1 toną fluorintų ŠESD;

(13) skirstant kvotas atskiroms bendrovėms 
reikėtų remtis per atskaitinį laikotarpį nuo 
2009 iki 2012 m. jų pagamintų ar 
importuotų hidrofluorangliavandenilių 
kiekiu. Tačiau siekiant atsižvelgti į mažus 
operatorius, penkis procentus bendros 
kiekybinės ribos reikėtų palikti 
importuotojams ir gamintojams, kurie per 
atskaitinį laikotarpį importavo ar pagamino 
ne daugiau kaip 1 toną fluorintų ŠESD. 
Kvotos skirstymui turėtų būti taikomas 
mokestis, kurį rinktų Komisija ir kuris 
būtų naudojamas 14a (naujame) 
straipsnyje nurodytu tikslu;

Or. en

Pakeitimas 81
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija turėtų nuolat stebėti rinkai 
tiekiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio 
mažinimo poveikį, įskaitant tai, kaip 
mažinimas paveikia tiekimą prietaisams, 
kuriuose naudojant 
hidrofluorangliavandenilius išmetamų 
teršalų kiekis per prietaiso gyvavimo 
trukmę būtų mažesnis nei tuo atveju, jei 
būtų naudojama alternatyvi technologija. 
Tokia stebėsena taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad būtų anksti nustatyti galimi pavojai 
sveikatai ar saugai dėl neigiamo poveikio 
vaistų prieinamumui. Prieš 2030 m. reikėtų 
tinkamu laiku atlikti išsamią peržiūrą ir 
pritaikyti reglamento nuostatas, 

(18) Komisija turėtų nuolat stebėti rinkai 
tiekiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio 
mažinimo poveikį, įskaitant tai, kaip 
mažinimas paveikia tiekimą prietaisams, 
kuriuose naudojant 
hidrofluorangliavandenilius išmetamų 
teršalų kiekis per prietaiso gyvavimo 
trukmę būtų mažesnis nei tuo atveju, jei 
būtų naudojama alternatyvi technologija. 
Tokia stebėsena taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad būtų anksti nustatyti galimi pavojai 
sveikatai ar saugai dėl neigiamo poveikio 
vaistų prieinamumui. Po penkerių 
reglamento įgyvendinimo metų reikėtų 
tinkamu laiku atlikti išsamią peržiūrą ir 
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atsižvelgiant į jo įgyvendinimą ir į 
pažangą, taip pat, jei tinkama, priimti 
daugiau mažinimo priemonių;

pritaikyti reglamento nuostatas, 
atsižvelgiant į jo įgyvendinimą ir į 
pažangą, taip pat, jei tinkama, priimti 
daugiau mažinimo priemonių. Vėliau ši 
peržiūra atliekama kas penkerius metus;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų optimaliai įgyvendinamas reglamentas ir būtų tinkamai pritaikyti 
pakeitimai, reikia atlikti išsamią peržiūrą kas penkerius metus.

Pakeitimas 82
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija turėtų nuolat stebėti rinkai 
tiekiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio 
mažinimo poveikį, įskaitant tai, kaip 
mažinimas paveikia tiekimą prietaisams, 
kuriuose naudojant 
hidrofluorangliavandenilius išmetamų 
teršalų kiekis per prietaiso gyvavimo 
trukmę būtų mažesnis nei tuo atveju, jei 
būtų naudojama alternatyvi technologija. 
Tokia stebėsena taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad būtų anksti nustatyti galimi pavojai 
sveikatai ar saugai dėl neigiamo poveikio 
vaistų prieinamumui. Prieš 2030 m. reikėtų 
tinkamu laiku atlikti išsamią peržiūrą ir 
pritaikyti reglamento nuostatas, 
atsižvelgiant į jo įgyvendinimą ir į 
pažangą, taip pat, jei tinkama, priimti 
daugiau mažinimo priemonių;

(18) Komisija turėtų nuolat stebėti rinkai 
tiekiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio 
mažinimo poveikį, įskaitant tai, kaip 
mažinimas paveikia tiekimą prietaisams, 
kuriuose naudojant 
hidrofluorangliavandenilius išmetamų 
teršalų kiekis per prietaiso gyvavimo 
trukmę būtų mažesnis nei tuo atveju, jei 
būtų naudojama alternatyvi technologija. 
Tokia stebėsena taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad būtų anksti nustatyti galimi pavojai 
sveikatai ar saugai dėl neigiamo poveikio 
vaistų prieinamumui. Prieš 2030 m. reikėtų 
tinkamu laiku atlikti išsamią peržiūrą ir 
pritaikyti reglamento nuostatas, 
atsižvelgiant į jo įgyvendinimą ir į 
pažangą, taip pat, jei tinkama, priimti 
daugiau mažinimo priemonių. Šis 
reglamentas netaikomas medicinos 
prietaisams, kurie naudojami kritiniais 
atvejais, kai nėra tinkamų alternatyvų 
arba kai dėl techninių, ekonominių arba 
saugumo priežasčių tokiomis 
alternatyvomis negalima pasinaudoti;
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Or. en

Pagrindimas

Medicinos prietaisai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, turi būti ir 
toliau naudojami būtiniausioms reikmėms, jei nėra tinkamų alternatyvų, siekiant užtikrinti 
saugią ir veiksmingą pagrindinę sveikatos apsaugą.

Pakeitimas 83
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant atsižvelgti į technologijų 
pažangą ir į rinkų, kurioms šis reglamentas 
turės poveikio, raidą, taip pat užtikrinti 
atitiktį tarptautiniams susitarimams, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šių dalykų: 
standartinių nuotėkio patikrų reikalavimų 
nustatymo; įrangos, kuriai taikomas 
privalomas fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimas, sąrašo 
papildymo; asmenų, kurie sumontuoja 
įrangą, atlieka jos techninę priežiūrą, 
remontuoja ar išmontuoja įrangą, taip pat 
kurie atlieka patikrinimus dėl nuotėkio ir 
surenka fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, mokymo programų 
tarpusavio pripažinimo, tokių asmenų ir 
tokius darbus atliekančių įmonių 
sertifikavimo minimalių reikalavimų ir 
sąlygų nustatymo; ženklinimo etiketėmis 
reikalavimų keitimo; draudimo tiekti 
rinkai daugiau produktų ir įrangos, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų arba kurių veikimas 
priklauso nuo tokių dujų; didžiausio 
hidrofluorangliavandenilių kiekio, kurį 
galima pateikti rinkai, keitimo ir kvotų 
netaikymo hidroangliavandeniliams, 
skirtiems naudoti konkrečioms 

(20) siekiant atsižvelgti į technologijų 
pažangą ir į rinkų, kurioms šis reglamentas 
turės poveikio, raidą, taip pat užtikrinti 
atitiktį tarptautiniams susitarimams, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šių dalykų: 
standartinių nuotėkio patikrų reikalavimų 
nustatymo; įrangos, kuriai taikomas 
privalomas fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimas, sąrašo 
papildymo; asmenų, kurie sumontuoja 
įrangą, atlieka jos techninę priežiūrą, 
remontuoja ar išmontuoja įrangą, taip pat 
kurie atlieka patikrinimus dėl nuotėkio ir 
surenka fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, mokymo programų 
tarpusavio pripažinimo, tokių asmenų ir 
tokius darbus atliekančių įmonių 
sertifikavimo minimalių reikalavimų ir 
sąlygų nustatymo; ženklinimo etiketėmis 
reikalavimų keitimo; didžiausio 
hidrofluorangliavandenilių kiekio, kurį 
galima pateikti rinkai, keitimo ir kvotų 
netaikymo hidroangliavandeniliams, 
skirtiems naudoti konkrečioms 
būtiniausioms su sveikata ir sauga 
susijusioms reikmėms; atskirų įmonių 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai pamatinių verčių perskaičiavimo 
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būtiniausioms su sveikata ir sauga 
susijusioms reikmėms; atskirų įmonių 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai pamatinių verčių perskaičiavimo 
taisyklių nustatymo ir kvotų paskirstymo 
mechanizmo keitimo ar papildymo; 
ataskaitų teikimo reikalavimų ribų 
peržiūrėjimo; ataskaitų apie išmestų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį teikimo sistemų ir valstybių narių 
surinktų duomenų apie išmestų teršalų 
kiekį naudojimo reikalavimų nustatymo; 
kitų medžiagų, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra didelis, įtraukimo į 
medžiagų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašus ir sąrašų atnaujinimo, 
remiantis naujais moksliniais duomenimis, 
visų pirma dėl šio reglamento prieduose 
išvardytų medžiagų visuotinio atšilimo 
potencialo;

taisyklių nustatymo ir kvotų paskirstymo 
mechanizmo keitimo ar papildymo; 
ataskaitų teikimo reikalavimų ribų 
peržiūrėjimo; ataskaitų apie išmestų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį teikimo sistemų ir valstybių narių 
surinktų duomenų apie išmestų teršalų 
kiekį naudojimo reikalavimų nustatymo; 
kitų medžiagų, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra didelis, įtraukimo į 
medžiagų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašus ir sąrašų atnaujinimo, 
remiantis naujais moksliniais duomenimis, 
visų pirma dėl šio reglamento prieduose 
išvardytų medžiagų visuotinio atšilimo 
potencialo;

Or. en

Pakeitimas 84
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant atsižvelgti į technologijų 
pažangą ir į rinkų, kurioms šis reglamentas 
turės poveikio, raidą, taip pat užtikrinti 
atitiktį tarptautiniams susitarimams, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šių dalykų: 
standartinių nuotėkio patikrų reikalavimų 
nustatymo; įrangos, kuriai taikomas 
privalomas fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimas, sąrašo 
papildymo; asmenų, kurie sumontuoja 
įrangą, atlieka jos techninę priežiūrą, 
remontuoja ar išmontuoja įrangą, taip pat 
kurie atlieka patikrinimus dėl nuotėkio ir 

(20) siekiant atsižvelgti į technologijų 
pažangą ir į rinkų, kurioms šis reglamentas 
turės poveikio, raidą, taip pat užtikrinti 
atitiktį tarptautiniams susitarimams, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šių dalykų: 
standartinių nuotėkio patikrų reikalavimų 
nustatymo; įrangos, kuriai taikomas 
privalomas fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimas, sąrašo 
pakeitimo; asmenų, kurie sumontuoja 
įrangą, atlieka jos techninę priežiūrą, 
remontuoja ar išmontuoja įrangą, taip pat 
kurie atlieka patikrinimus dėl nuotėkio ir 
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surenka fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, mokymo programų 
tarpusavio pripažinimo, tokių asmenų ir 
tokius darbus atliekančių įmonių 
sertifikavimo minimalių reikalavimų ir 
sąlygų nustatymo; ženklinimo etiketėmis 
reikalavimų keitimo; draudimo tiekti 
rinkai daugiau produktų ir įrangos, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų arba kurių veikimas 
priklauso nuo tokių dujų; didžiausio 
hidrofluorangliavandenilių kiekio, kurį 
galima pateikti rinkai, keitimo ir kvotų 
netaikymo hidroangliavandeniliams, 
skirtiems naudoti konkrečioms 
būtiniausioms su sveikata ir sauga 
susijusioms reikmėms; atskirų įmonių 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai pamatinių verčių perskaičiavimo 
taisyklių nustatymo ir kvotų paskirstymo 
mechanizmo keitimo ar papildymo; 
ataskaitų teikimo reikalavimų ribų 
peržiūrėjimo; ataskaitų apie išmestų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį teikimo sistemų ir valstybių narių 
surinktų duomenų apie išmestų teršalų 
kiekį naudojimo reikalavimų nustatymo; 
kitų medžiagų, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra didelis, įtraukimo į
medžiagų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašus ir sąrašų 
atnaujinimo, remiantis naujais moksliniais 
duomenimis, visų pirma dėl šio reglamento 
prieduose išvardytų medžiagų visuotinio 
atšilimo potencialo;

surenka fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, mokymo programų 
tarpusavio pripažinimo, tokių asmenų ir 
tokius darbus atliekančių įmonių 
sertifikavimo minimalių reikalavimų ir 
sąlygų nustatymo; ženklinimo etiketėmis 
reikalavimų keitimo; didžiausio 
hidrofluorangliavandenilių kiekio, kurį 
galima pateikti rinkai, keitimo ir kvotų 
netaikymo hidroangliavandeniliams, 
skirtiems naudoti konkrečioms 
būtiniausioms su sveikata ir sauga 
susijusioms reikmėms; atskirų įmonių 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai pamatinių verčių perskaičiavimo 
taisyklių nustatymo ir kvotų paskirstymo 
mechanizmo keitimo ar papildymo; 
ataskaitų teikimo reikalavimų ribų 
peržiūrėjimo; ataskaitų apie išmestų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį teikimo sistemų ir valstybių narių 
surinktų duomenų apie išmestų teršalų 
kiekį naudojimo reikalavimų nustatymo; 
medžiagų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašo atnaujinimo, remiantis 
naujais moksliniais duomenimis, visų 
pirma dėl šio reglamento prieduose 
išvardytų medžiagų visuotinio atšilimo 
potencialo;

Or. en

Pakeitimas 85
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
naudojimui ES, išskyrus 2 dalyje 
nurodytus atvejus.
2. Reglamentas netaikomas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
naudojimui sveikatos priežiūros tikslais, 
elektros energijos gamybos ir perdavimo, 
oro erdvės įrangos ir pramonių dujų 
gamybos srityse.

Or. en

Pakeitimas 86
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a straipsnis
Taikymo sritis

Šio reglamento tikslas yra apsaugoti 
aplinką mažinant išmetamų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
skatinti inovacijas tvarių technologijų 
srityje. Taigi šiame reglamente nustatytos 
taisyklės dėl fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimo, naudojimo, 
perdirbimo ir suardymo, numatomas šių 
dujų naudojimo tam tikrais tikslais 
draudimas ir nustatomi kiekybiniai 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai apribojimai. Šis reglamentas, 
kuriuo skatinamas tvarus augimas 
Europos Sąjungoje, taip pat gali būti 
vertinga paskata ateityje priimti 



AM\931431LT.doc 25/69 PE508.030v01-00

LT

tarptautinį susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 87
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) hidrodfluorangliavandeniliai (HFC) –
I priedo 1 skirsnyje išvardytos medžiagos 
arba mišiniai, kuriuose yra kurių nors iš 
šių medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 88
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos – I priede išvardyti 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros 
heksafluoridas (SF6) ir kitos pavienės ar 
junginyje esančios fluoro turinčios 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

1) fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos – I priede išvardyti 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros 
heksafluoridas (SF6) ir kitos fluoro 
turinčios šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos arba mišiniai, kuriuose yra kurių 
nors iš šių medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 89
Jo Leinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos – I priede išvardyti 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros 
heksafluoridas (SF6) ir kitos pavienės ar 
junginyje esančios fluoro turinčios 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

1) fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos – I ir II prieduose išvardyti 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros 
heksafluoridas (SF6) ir kitos pavienės ar 
junginyje esančios fluoro turinčios 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tačiau 
tik I priede išvardytos fluorintos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos, nebent 
nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 90
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) perfluorangliavandeniliai (PFC) – I 
priedo 2 skirsnyje išvardytos medžiagos 
arba mišiniai, kuriuose yra kurių nors iš 
šių medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 91
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) sieros heksafluoridas (SF6) – I priedo 
3 skirsnyje nurodyta medžiaga arba 
mišiniai, kuriuose yra šios medžiagos;
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Or. en

Pakeitimas 92
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) operatorius – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, turintis įrangą ir sistemas, kuriems 
taikomas šis reglamentas, bei faktinę galią 
užtikrinti jų techninį veikimą;

4) operatorius – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, turintis įrangą ir sistemas, kuriems 
taikomas šis reglamentas ir kuriuose yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas 
lygiavertis 5 tonoms CO2 arba daugiau, 
bei faktinę galią užtikrinti jų techninį 
veikimą;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė operatoriaus apibrėžtis nėra pakankamai aiški atsižvelgiant į pavienius asmenis, 
turinčius mažus įrenginius. Todėl apibrėžtis turi būti paaiškinta atsižvelgiant į 3 ir 5 
straipsnius.

Pakeitimas 93
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) operatorius – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, turintis įrangą ir sistemas, kuriems 
taikomas šis reglamentas, bei faktinę galią 
užtikrinti jų techninį veikimą;

4) operatorius – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, turintis faktinę galią užtikrinti 
įrangos ir sistemų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, techninį veikimą;

Or. fr

Pagrindimas

Dvi pradinėje apibrėžties formuluotėje pateikiamos sąlygos darytų neigiamą poveikį teisiniam 
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tikrumui atsižvelgiant į šio reglamento įgyvendinimą transporto sektoriuje.

Pakeitimas 94
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) šilumos siurblys – prietaisas arba 
įrenginys, kuris paima šilumą iš oro, 
vandens ar žemės esant žemai 
temperatūrai ir tiekia šilumą;

Or. it

Pagrindimas

Žr. Reglamento (EB) Nr. 842/2006 2 straipsnio 9 dalį.

Pakeitimas 95
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) hermetiška sistema – sistema, kurioje 
visos fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų turinčios dalys gaminant 
buvo hermetiškai užsandarintos 
suvirinant, sulituojant kietuoju lydmetaliu
arba užsandarinant kita nuolatine 
jungtimi ir kurios aušalo grandinės 
nereikia atidaryti prieš pradedant 
eksploatuoti sistemą;

7) hermetiška sistema – sistema, kurioje 
visos aušalo turinčios dalys 
užsandarinamos suvirinant, sulituojant 
kietuoju lydmetaliu arba sujungiant 
panašia pastovia jungtimi, kurioje gali 
būti uždengti vožtuvai ir uždengtos 
priežiūros angos, kurios leidžia atlikti 
tinkamą remontą ar šalinimą ir kurių 
patikrintas nutekėjimo procentas yra 
mažesnis nei 3 gramai per metus esant 
slėgiui, lygiam bent ketvirtadaliui 
didžiausio leidžiamo slėgio;

Or. it
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Pagrindimas

Žr. Reglamento (EB) Nr. 842/2006 2 straipsnio 11 dalį.

Pakeitimas 96
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) hermetiška sistema – sistema, kurioje 
visos fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų turinčios dalys gaminant 
buvo hermetiškai užsandarintos 
suvirinant, sulituojant kietuoju lydmetaliu 
arba užsandarinant kita nuolatine 
jungtimi ir kurios aušalo grandinės 
nereikia atidaryti prieš pradedant 
eksploatuoti sistemą;

7) hermetiška sistema – sistema, kurioje 
visos aušalo turinčios dalys
užsandarinamos suvirinant, sulituojant 
kietuoju lydmetaliu arba sujungiant 
panašia pastovia jungtimi, kurioje gali 
būti uždengti vožtuvai ir uždengtos 
priežiūros angos, kurios leidžia atlikti 
tinkamą remontą ar šalinimą ir kurių 
patikrintas nutekėjimo procentas yra 
mažesnis nei 3 gramai per metus esant 
slėgiui, lygiam bent ketvirtadaliui 
didžiausio leidžiamo slėgio;

Or. de

Pagrindimas

Pateikta apibrėžtis prieštarauja dabartiniams Europos standartams (EN 16084:2011, 
EN 378-1-2012), ją reikėtų pakeisti esamo reglamento atitinkamu tekstu. Daugelio tipų 
įrangoje priežiūros angos suteikia galimybę greitai ir tiksliai patikrinti, ar yra nutekėjimas, ir 
išvengti rizikos, jog aušalo grandinė nesandari – tai padidina nutekėjimo tikimybę. Be to, 
joms esant aušalas bus saugiai pašalintas, jei įranga taisoma ar išmetama.

Pakeitimas 97
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) hermetiška sistema – sistema, kurioje 
visos fluorintų šiltnamio efektą 

7) hermetiška sistema – sistema, kurioje 
visos aušalo turinčios dalys užsandarintos
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sukeliančių dujų turinčios dalys gaminant 
buvo hermetiškai užsandarintos suvirinant, 
sulituojant kietuoju lydmetaliu arba
užsandarinant kita nuolatine jungtimi ir
kurios aušalo grandinės nereikia atidaryti 
prieš pradedant eksploatuoti sistemą;

suvirinant, sulituojant kietuoju lydmetaliu 
arba sujungiant panašia pastovia jungtimi, 
kurioje gali būti uždengti vožtuvai ir 
uždengtos priežiūros angos, kurios leidžia 
atlikti tinkamą remontą ar šalinimą ir 
kurių patikrintas nutekėjimo procentas 
yra mažesnis nei 3 gramai per metus esant 
slėgiui, lygiam bent ketvirtadaliui 
didžiausio leidžiamo slėgio;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis pateikta Reglamente (EB) Nr. 842/2006.

Pakeitimas 98
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) stacionarus – eksploatuojant 
nejudantis;

13) stacionarus – eksploatuojant įprastai
nejudantis;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis pakeista siekiant atitikti Reglamentą (EB) Nr. 842/2006.

Pakeitimas 99
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) mobilus – eksploatuojant įprastai 
judantis;
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Or. en

Pakeitimas 100
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) izoterminis furgonas – kroviniams 
vežti suprojektuota ir tam iš esmės skirta 
transporto priemonė su šaldymo 
įrenginiu, kurios masė yra mažesnė kaip 
3,5 tonos;

Or. fr

Pakeitimas 101
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) konteineris – kroviniams vežti 
suprojektuota ir tam iš esmės skirta 
įvairiarūšio vežimo priemonė su šaldymo 
įrenginiu;

Or. fr

Pakeitimas 102
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) komercinis šaldymas – šaldymas 
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mažmeninės prekybos vietose;

Or. en

Pakeitimas 103
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) šilumos siurblys – prietaisas arba 
įrenginys, kuriuo išgaunama šiluma iš 
oro, vandens ar žemės esant žemai 
temperatūrai ir tiekiama šiluma;

Or. en

Pagrindimas

Tai jau esama apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 2009/125/EB dėl fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų.

Pakeitimas 104
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) šilumos siurblys – prietaisas arba 
įrenginys, kuriuo išgaunama šiluma iš 
oro, vandens ar žemės esant žemai 
temperatūrai ir tiekiama tik šiluma;

Or. en

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi, paimta iš Reglamento (EB) Nr. 842/2006, paaiškinamas skirtumas tarp 
dvikrypčio oro kondicionavimo sistemos su šilumos siurbliais (nevientisos sistemos, sistemos 
su keliais išgarintuvais / reguliuojamo šaltnešio srauto sistemos, ant stogo montuojamų 
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prietaisų sistemos, centrifuginiai aušintuvai ir aušintuvai su tūriniu kompresoriumi) ir 
šilumos siurblių, tiekiančių tik šilumą (vadinamų šilumos siurbliais). Ji atitinka nomenklatūrą 
parengiamajame tyrime (V priedas, 259 p. ir VI priedas, 309 p.) ir poveikio vertinimą 
(118 p.).

Pakeitimas 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) greitaeigiai aušintuvai – prietaisai, 
skirti maisto produktų temperatūrai 
greitai sumažinti, kai temperatūra + 10° C 
ar žemesnė;

Or. en

Pakeitimas 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) greitaeigiai šaldikliai – prietaisai, 
skirti maisto produktų temperatūrai 
greitai sumažinti, kai temperatūra - 18° C 
ar žemesnė;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi naudojamų tipų dujoms trūksta tinkamų alternatyvų, greitaeigiai aušintuvai ir 
greitaeigiai šaldikliai bus visiškai pašalinti iš Europos rinkos nuo III priedo 10 ir 
11 punktuose nurodytos dienos.

Pakeitimas 107
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) nutekėjimas – nenormalus fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išskyrimas, kuris yra daug didesnis nei 
įrangos projekte galbūt numatytas 
nutekėjimo rodiklis;

Or. en

Pakeitimas 108
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16b) nutekėjimų aptikimo sistema – tai 
kalibruotas mechaninis, elektrinis arba 
elektroninis prietaisas, kuris skirtas 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų nutekėjimams aptikti ir kuris, 
aptikus nutekėjimą, įspėja operatorių;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis paimta iš Reglamento (EB) Nr. 842/2006.

Pakeitimas 109
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16c) įmonė – fizinis arba juridinis asmuo, 
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kuris:
a) gamina, surenka, pakartotinai 
panaudoja, regeneruoja, naudoja, 
naikina, tiekia arba gauna fluorintas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas;
b) importuoja tokias fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas;
c) eksportuoja tokias fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas;
d) pateikia tokias fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas rinkai arba
e) eksploatuoja, montuoja, aptarnauja 
įrangą ar sistemas, kuriose yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atlieka 
jos (jų) techninę priežiūrą, ją (jas) 
remontuoja arba išmontuoja;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis paimta iš Reglamento (EB) Nr. 1005/2009.

Pakeitimas 110
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16d) žaliava – bet kokios fluorintos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, 
nurodytos Reglamento (EB) 
Nr. 1005/2009 I ir II prieduose, ar I ir II 
prieduose nurodytas fluorintas junginys, 
kuris proceso metu chemiškai 
transformuojasi, visiškai pakeisdamas 
savo pradinę sudėtį;

Or. en
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Pagrindimas

Apibrėžtis paimta iš Reglamento (EB) Nr. 1005/2009.

Pakeitimas 111
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16e) technologijos agentas – bet koks 
fluorintas junginys, naudojamas kaip 
cheminiai technologijos agentai;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis paimta iš Reglamento (EB) Nr. 1005/2009.

Pakeitimas 112
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant sumažinti fluorintų dujų 
nutekėjimus, imamasi visų priemonių, 
kurios techniškai ir ekonomiškai 
įgyvendinamos.

Or. fr

Pakeitimas 113
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei aptinkamas minėtų dujų nuotėkis, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
nedelsiant suremontuota.

3. Jei aptinkamas minėtų dujų nuotėkis, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
nedelsiant suremontuota, bet ne vėliau 
kaip per vieną savaitę nuo aptikimo.

Or. en

Pakeitimas 114
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei aptinkamas minėtų dujų nuotėkis, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
nedelsiant suremontuota.

3. Jei aptinkamas SF6 dujų nuotėkis, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
nedelsiant suremontuota, jei galima 
atsižvelgiant į aptarnavimo saugumą ir 
technines sąlygas, ir kad šio remonto 
poveikis aplinkai būtų priimtinas 
(mažesnis, nei būtų tuo atveju, jei įranga 
nebūtų remontuojama per tikėtiną likusį 
jos gyvavimo laiką).

Or. en

Pakeitimas 115
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suremontavus įrangos nuotėkio vietą, 
operatoriai užtikrina, kad per mėnesį nuo 
suremontavimo sertifikuoti asmenys 
patikrintų, ar įranga suremontuota 
tinkamai.

Išbraukta.



PE508.030v01-00 38/69 AM\931431LT.doc

LT

Or. de

Pagrindimas

Kaip nustatyta pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį, nuotėkio patikras ir būtiną remontą 
gali atlikti tik sertifikuoti asmenys. Taip bus užtikrinta, kad remontas atitiktų tinkamą 
profesinį standartą. Taigi nereikia, kad praėjus mėnesiui nuo remonto atlikimo jį vėl tikrintų 
sertifikuoti asmenys.

Pakeitimas 116
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suremontavus įrangos nuotėkio vietą, 
operatoriai užtikrina, kad per mėnesį nuo 
suremontavimo sertifikuoti asmenys 
patikrintų, ar įranga suremontuota 
tinkamai.

Suremontavus įrangos, nurodytos 3 
straipsnio 1 dalyje, nuotėkio vietą, 
operatoriai užtikrina, kad per mėnesį nuo 
suremontavimo sertifikuoti asmenys 
patikrintų, ar įranga suremontuota 
tinkamai.

Or. en

Pakeitimas 117
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suremontavus įrangos nuotėkio vietą, 
operatoriai užtikrina, kad per mėnesį nuo 
suremontavimo sertifikuoti asmenys 
patikrintų, ar įranga suremontuota 
tinkamai.

Suremontavus įrangos nuotėkio vietą, 
operatoriai užtikrina, kad per mėnesį nuo 
suremontavimo sertifikuoti asmenys arba 
automatinės stebėsenos sistema patikrintų, 
ar įranga suremontuota tinkamai.

Or. en
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Pakeitimas 118
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 8 straipsnį sertifikuoti turi būti 
asmenys ir įmonės, kurie:

4. Pagal 8 straipsnį sertifikuoti turi būti 
įmonės ir operatoriai, taip pat jų 
įdarbinami asmenys, kurie:

Or. it

Pakeitimas 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 8 straipsnį sertifikuoti turi būti 
asmenys ir įmonės, kurie:

4. Pagal 8 straipsnį sertifikuoti turi būti 
asmenys, kurie atlieka užduotis, nurodytas 
8 straipsnio 1 dalyje, ir šie asmenys imasi 
atsargumo priemonių fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų nuotėkiui 
išvengti.

Or. en

Pagrindimas

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Pakeitimas 120
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sumontuoja, aptarnauja 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą įrangą, atlieka jos techninę 
priežiūrą, ją remontuoja ar išmontuoja;

a) sumontuoja, aptarnauja 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą įrangą, atlieka jos techninę 
priežiūrą, ją remontuoja ar išmontuoja,
įskaitant ir atvejus, kai šioje įrangoje 
naudojamos fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų naudojimo alternatyvos;

Or. en

Pakeitimas 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sumontuoja, aptarnauja 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą įrangą, atlieka jos 
techninę priežiūrą, ją remontuoja ar 
išmontuoja;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 122
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sumontuoja, aptarnauja 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą įrangą, atlieka jos techninę 
priežiūrą, ją remontuoja ar išmontuoja;

a) sumontuoja, aptarnauja 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą įrangą, atlieka jos techninę 
priežiūrą, ją remontuoja ar išmontuoja,
įskaitant įrangą, kurioje naudojamos 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų naudojimo alternatyvos;
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Or. en

Pakeitimas 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) aptarnauja kilnojamąją oro 
kondicionavimo įrangą, kurioje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, atlieka jos techninę priežiūrą, ją 
remontuoja ar išmontuoja;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sumontuoja, aptarnauja elektrinius 
skirstytuvus, kuriuose yra SF6, atlieka jų 
techninę priežiūrą, juos remontuoja ar 
išmontuoja; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sumontuoja, aptarnauja elektrinius c) sumontuoja, aptarnauja elektrinius 
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skirstytuvus, kuriuose yra SF6, atlieka jų 
techninę priežiūrą, juos remontuoja ar 
išmontuoja;

skirstytuvus, atlieka jų techninę priežiūrą, 
juos remontuoja ar išmontuoja ir kartu 
surenka SF6;

Or. en

Pakeitimas 126
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sumontuoja, aptarnauja elektrinius 
skirstytuvus, kuriuose yra SF6, atlieka jų 
techninę priežiūrą, juos remontuoja ar 
išmontuoja;

c) sumontuoja, aptarnauja elektrinius 
skirstytuvus, kuriuose yra SF6 ir su 
kuriuose esančiomis SF6 reikia 
atitinkamai elgtis, atlieka jų techninę 
priežiūrą, juos remontuoja arba išmontuoja;

Or. de

Pagrindimas

Jei montuotojai prižiūri arba remontuoja įrenginius, kuriuose yra SF6, jie turėtų būti aukštos 
kvalifikacijos. Tačiau skirstytuvai, kuriuose yra SF6, niekada nestatomi viešosiose vietose. 
Juos visada prižiūri veiklos vykdytojas ir jais naudojasi tik kvalifikuotas personalas. Be to, 
nėra būtina, kad visas dirbantis personalas turėtų sertifikatus, jie privalomi tik tiems, kas iš 
tikrųjų tvarko SF6 dujas.

Pakeitimas 127
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiekia arba priima fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas a, b ir c 
punktuose išvardytiems darbams;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 128
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiekia arba priima fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas a, b ir c 
punktuose išvardytiems darbams;

d) tiekia arba priima fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas a, b ir c 
punktuose išvardytiems darbams. Tai 
netaikoma hermetiškų statinių tiekimui 
arba priėmimui;

Or. de

Pagrindimas

Kai medžiagos yra hermetiškose statinėse, jas tiekiant ir priimant nėra rizikos, kad bus 
tiesiogiai susidurta su SF6. Todėl darbuotojų, kuriems patikėta ši veikla, nereikia sertifikuoti 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 305/2008.

Pakeitimas 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiekia arba priima fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas a, b ir c 
punktuose išvardytiems darbams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 130
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) a–c punktuose išvardytiems darbams 
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas gali tiekti ir priimti tik sertifikuoti 
asmenys ir įmonės.

Or. en

Pakeitimas 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdami tuos darbus, pirmoje pastraipoje 
nurodyti asmenys ir įmonės imasi 
atsargumo priemonių fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų nuotėkiui išvengti.

Įmonės, atliekančios 8 straipsnio 1 dalyje 
minimus darbus kitoms šalims, turi būti 
sertifikuotos laikantis 8 straipsnio 4 dalies 
nuostatų ir imasi atsargumo priemonių 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
nuotėkiui išvengti.

Or. en

Pagrindimas

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Pakeitimas 132
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Asmuo, kitam subjektui pavedantis 5. Asmuo, kitam subjektui pavedantis 
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sumontuoti, aptarnauti, remontuoti ar 
išmontuoti elektrinį skirstytuvą, kuriame 
yra SF6, arba 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
įrangą, arba atlikti jų techninę priežiūrą, 
įsitikina, ar tas kitas subjektas turi 
reikiamus pažymėjimus pagal 8 straipsnį 
reikiamiems darbams atlikti.

sumontuoti, aptarnauti, remontuoti ar 
išmontuoti elektrinį skirstytuvą, kuriame 
yra SF6 ir su kuriuose esančiu SF6 reikia 
atitinkamai elgtis, arba 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą įrangą, arba atlikti jų 
techninę priežiūrą, įsitikina, ar tas kitas 
subjektas turi reikiamus pažymėjimus 
pagal 8 straipsnį reikiamiems darbams 
atlikti.

Or. de

Pagrindimas

Jei montuotojai prižiūri arba remontuoja įrenginius, kuriuose yra SF6, jie turėtų būti aukštos 
kvalifikacijos. Tačiau skirstytuvai, kuriuose yra SF6, niekada nestatomi viešosiose vietose; 
juos visada prižiūri veiklos vykdytojas ir jais naudojasi tik kvalifikuotas personalas. Be to, 
nėra būtina, kad visas dirbantis personalas turėtų sertifikatus, jie privalomi tik tiems, kas iš 
tikrųjų tvarko SF6 dujas.

Pakeitimas 133
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas lygiavertis 5 tonoms 
CO2 ir kurios yra ne putplasčiuose, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
tikrinama nuotėkiui aptikti. Tačiau įrangai, 
kurioje yra hermetiškų sistemų (jos turi 
būti paženklintos kaip hermetiškos) su 
fluorintomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas lygiavertis mažiau 
kaip 10 tonų CO2, atlikti patikrinimų dėl 
nuotėkio pagal šį straipsnį nereikia.

1. Stacionarios ir kilnojamosios šaldymo 
bei oro kondicionavimo įrangos, kurioje 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas 
lygiavertis bent 5 tonoms CO2 ir kurios yra 
ne putplasčiuose, operatoriai užtikrina, kad 
įranga būtų tikrinama nuotėkiui aptikti.
Tačiau įrangai, kurioje yra hermetiškų 
sistemų (jos turi būti paženklintos kaip 
hermetiškos) su fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas lygiavertis 
mažiau kaip 10 tonų CO2, atlikti 
patikrinimų dėl nuotėkio pagal šį straipsnį 
nereikia.

Or. pl
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Pakeitimas 134
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas lygiavertis 5 tonoms
CO2 ir kurios yra ne putplasčiuose, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
tikrinama nuotėkiui aptikti. Tačiau įrangai, 
kurioje yra hermetiškų sistemų (jos turi 
būti paženklintos kaip hermetiškos) su 
fluorintomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas lygiavertis mažiau 
kaip 10 tonų CO2, atlikti patikrinimų dėl 
nuotėkio pagal šį straipsnį nereikia.

1. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas lygiavertis 5 ar 
daugiau tonų CO2 ir kurios yra ne 
putplasčiuose, operatoriai užtikrina, kad 
įranga būtų tikrinama nuotėkiui aptikti. 
Tačiau įrangai, kurioje yra hermetiškų 
sistemų (jos turi būti paženklintos kaip 
hermetiškos) su fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas lygiavertis 
mažiau kaip 10 tonų CO2, atlikti 
patikrinimų dėl nuotėkio pagal šį straipsnį 
nereikia.

Or. en

Pakeitimas 135
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas lygiavertis 5 tonoms 
CO2 ir kurios yra ne putplasčiuose, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
tikrinama nuotėkiui aptikti. Tačiau 
įrangai, kurioje yra hermetiškų sistemų 
(jos turi būti paženklintos kaip 
hermetiškos) su fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas lygiavertis 

1. Įrangos, kurioje yra 1,5 kg ar daugiau
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurios yra ne putplasčiuose, operatoriai 
užtikrina, kad įranga būtų tikrinama 
nuotėkiui aptikti.
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mažiau kaip 10 tonų CO2, atlikti 
patikrinimų dėl nuotėkio pagal šį straipsnį 
nereikia.

Or. en

Pagrindimas

Nepatartina pereiti nuo kg prie CO2 ekvivalento ir to reikėtų atsisakyti. OAM reglamente, 
FŠESD reglamente ir nacionaliniuose teisės aktuose naudojami kg. Operatoriai ir 
nacionalinės valdžios institucijos su tuo susipažinusios. Nuostata siekiam apriboti nuotėkį. 
Didelis nuotėkio mastas susijęs su didesne įranga ir nebūtinai su CO2 ekvivalentu. Patirtis 
valstybėse narėse, pvz., Danijoje (1,5 kg) ir Prancūzijoje (2 kg) rodo, kad įmanoma sumažinti 
užpildo kiekį ir taip sumažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 136
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stacionarią šaldymo įrangą; a) stacionarią ir kilnojamąją šaldymo 
įrangą;

Or. pl

Pakeitimas 137
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stacionarią oro kondicionavimo įrangą; b) stacionarią ir kilnojamąją oro 
kondicionavimo įrangą;

Or. pl
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Pakeitimas 138
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stacionarią oro kondicionavimo įrangą; b) stacionarią ir kilnojamąją oro 
kondicionavimo įrangą;

Or. de

Pakeitimas 139
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) izoterminius sunkvežimius ir 
izotermines priekabas.

e) šaldymo įrangą izoterminiuose 
traukiniuose, sunkvežimiuose, 
furgonuose, priekabose ir talpyklose.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų išplėsti šio reglamento taikymo sritį siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją 
transporto sektoriuje.

Pakeitimas 140
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 5 tonoms 
CO2 arba daugiau, bet mažiau kaip 50 tonų 

a) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 5 tonoms 
CO2 arba daugiau, bet mažiau kaip 50 tonų 
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CO2, tikrinama dėl nuotėkio bent kartą per 
12 mėnesių; 

CO2, tikrinama dėl nuotėkio bent kartą per 
12 mėnesių arba, jei yra įdiegta nuotėkio 
aptikimo sistema, kartą per 24 mėnesius;

Or. en

Pakeitimas 141
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 5 tonoms 
CO2 arba daugiau, bet mažiau kaip 50 
tonų CO2, tikrinama dėl nuotėkio bent 
kartą per 12 mėnesių;

a) įranga, kurioje yra 1,5 kg ar daugiau
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
tikrinama dėl nuotėkio bent kartą per
12 mėnesių;

Or. en

Pagrindimas

Nepatartina pereiti nuo kg prie CO2 ekvivalento ir to reikėtų atsisakyti. OAM reglamente, 
FŠESD reglamente ir nacionaliniuose teisės aktuose naudojami kg. Operatoriai ir 
nacionalinės valdžios institucijos su tuo susipažinusios. Nuostata siekiam apriboti nuotėkį. 
Didelis nuotėkio mastas susijęs su didesne įranga ir nebūtinai su CO2 ekvivalentu. Patirtis 
valstybėse narėse, pvz., Danijoje (1,5 kg) ir Prancūzijoje (2 kg) rodo, kad įmanoma sumažinti 
užpildo kiekį ir taip sumažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 142
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 50 tonų 
CO2 arba daugiau, bet mažiau kaip 500 

b) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 50 tonų 
CO2 arba daugiau, bet mažiau kaip 500
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tonų CO2, tikrinama dėl nuotėkio bent 
kartą per 6 mėnesius;

tonų CO2, tikrinama dėl nuotėkio bent 
kartą per 6 mėnesius arba, jei yra įdiegta 
nuotėkio aptikimo sistema, kartą per 12 
mėnesių;

Or. en

Pakeitimas 143
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 50 tonų 
CO2 arba daugiau, bet mažiau kaip 500 
tonų CO2, tikrinama dėl nuotėkio bent 
kartą per 6 mėnesius;

b) įranga, kurioje yra 30 kg ar daugiau
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
tikrinama dėl nuotėkio bent kartą per
6 mėnesių;

Or. en

Pagrindimas

Nepatartina pereiti nuo kg prie CO2 ekvivalento ir to reikėtų atsisakyti. OAM reglamente, 
FŠESD reglamente ir nacionaliniuose teisės aktuose naudojami kg. Operatoriai ir 
nacionalinės valdžios institucijos su tuo susipažinusios. Nuostata siekiam apriboti nuotėkį. 
Didelis nuotėkio mastas susijęs su didesne įranga ir nebūtinai su CO2 ekvivalentu. Patirtis 
valstybėse narėse, pvz., Danijoje (1,5 kg) ir Prancūzijoje (2 kg) rodo, kad įmanoma sumažinti 
užpildo kiekį ir taip sumažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 144
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 500 tonų 

c) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 500 tonoms 
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CO2 arba daugiau, tikrinama dėl nuotėkio 
bent kartą per tris mėnesius;

CO2 arba daugiau tikrinama dėl nuotėkio 
bent kartą per tris mėnesius arba, jei yra 
įdiegta nuotėkio aptikimo sistema, kartą 
per šešis mėnesius;

Or. en

Pakeitimas 145
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas lygiavertis 500 tonų 
CO2 arba daugiau, tikrinama dėl nuotėkio 
bent kartą per tris mėnesius.

c) įranga, kurioje yra 300 kg ar daugiau
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
tikrinama dėl nuotėkio bent kartą per tris 
mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Nepatartina pereiti nuo kg prie CO2 ekvivalento ir to reikėtų atsisakyti. OAM reglamente, 
FŠESD reglamente ir nacionaliniuose teisės aktuose naudojami kg. Operatoriai ir 
nacionalinės valdžios institucijos su tuo susipažinusios. Nuostata siekiam apriboti nuotėkį. 
Didelis nuotėkio mastas susijęs su didesne įranga ir nebūtinai su CO2 ekvivalentu. Patirtis 
valstybėse narėse, pvz., Danijoje (1,5 kg) ir Prancūzijoje (2 kg) rodo, kad įmanoma sumažinti 
užpildo kiekį ir taip sumažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 146
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi šio straipsnio 1 dalyje numatytų 
įrangos patikrinimų dėl nuotėkio konkretūs 

4. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi šio straipsnio 1 dalyje numatytų 
įrangos patikrinimų dėl nuotėkio konkretūs 
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reikalavimai atskirai kiekvienam toje 
dalyje išvardytam įrangos tipui, nurodant 
tas įrangos vietas, kuriose nuotėkio 
tikimybė didžiausia, taip pat kuriais iš 
dalies keičiamas šio straipsnio 1 dalies 
įrangos tipų sąrašas, kad būtų įtraukti kiti 
įrangos tipai, atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir technologijų pažangą.

reikalavimai atskirai kiekvienam toje 
dalyje išvardytam įrangos tipui, nurodant 
tas įrangos vietas, kuriose nuotėkio 
tikimybė didžiausia, taip pat kuriais iš 
dalies keičiamas šio straipsnio 1 dalies
įrangos tipų sąrašas, kad būtų įtraukti kiti 
įrangos tipai, atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir technologijų pažangą. 
Specialūs nuotėkio tikrinimo reikalavimai 
turi būti patvirtinti iki [2015 m. sausio 
1 d.].

Or. en

Pakeitimas 147
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos įrangos, 
kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas lygiavertis 500 tonų CO2 arba 
daugiau, operatoriai užtikrina, kad įranga 
būtų aprūpinta nuotėkio aptikimo sistema, 
perspėjančia operatorių apie nuotėkį.

1. 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos įrangos, 
kurioje yra 150 kg ar daugiau fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
aprūpinta nuotėkio aptikimo sistema, 
perspėjančia operatorių apie nuotėkį.

Or. en

Pagrindimas

Nepatartina pereiti nuo kg prie CO2 ekvivalento ir to reikėtų atsisakyti. OAM reglamente, 
FŠESD reglamente ir nacionaliniuose teisės aktuose naudojami kg. Operatoriai ir 
nacionalinės valdžios institucijos su tuo susipažinusios. Nuostata siekiam apriboti nuotėkį. 
Didelis nuotėkio mastas susijęs su didesne įranga ir nebūtinai su CO2 ekvivalentu. Patirtis 
valstybėse narėse, pvz., Danijoje (1,5 kg) ir Prancūzijoje (2 kg) rodo, kad įmanoma sumažinti 
užpildo kiekį ir taip sumažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 148
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies b 
punkto, jei įranga, kurioje yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas lygiavertis 
50 tonų CO2 arba daugiau, bet mažesnis
negu 500 CO2, yra aprūpinta nuotėkio 
aptikimo sistema, tokia įranga tikrinama 
dėl nuotėkio, bent kartą per 12 mėnesių.

2. Nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies b 
punkto, jei įranga, kurioje yra 30 kg ar 
daugiau fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, bet mažiau negu 500 
CO2, yra aprūpinta nuotėkio aptikimo 
sistema, tokia įranga tikrinama dėl 
nuotėkio, bent kartą per 12 mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Perėjimas nuo kilogramų prie CO2 ekvivalento yra netinkamas ir jo reikia atsisakyti. Ozoną 
ardančių medžiagų reglamentas, Fluorintų dujų reglamentas ir nacionaliniai teisės aktai yra 
paremti kilogramais. Operatoriai ir nacionalinės institucijos yra pripratusios prie šio vieneto. 
Šios nuostatos tikslas yra sumažinti nuotėkį. Didelio kiekio nutekėjimai yra susiję su stambia 
įranga, tačiau nebūtinai su CO2 ekvivalentu. Remiantis valstybėse narėse, pvz. Danijoje (1,5 
kg) ir Prancūzijoje (2 kg) gauta patirtimi, sumažinti šaldančios medžiagos kiekį yra įmanoma 
ir tai sumažina išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 149
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir tos dujos yra ne 
putplasčiuose, operatoriai kiekvienam 
įrangos vienetui sukuria ir pildo įrašus, 
kuriuose registruojama tokia informacija 
identifikuojant įrangą:

1. 3 straipsnio 1 dalyje paminėtos įrangos, 
kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir tos dujos yra ne 
putplasčiuose, operatoriai kiekvienam tos 
įrangos vienetui sukuria ir pildo įrašus, 
kuriuose registruojama tokia informacija 
identifikuojant įrangą:

Or. en

Pakeitimas 150
Theodoros Skylakakis



PE508.030v01-00 54/69 AM\931431LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įrangoje esančių fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis ir tipas;

a) įrangoje esančių fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis ir tipas, jei 
įranga sumontuojama pirmą kartą ir, jei 
įmanoma, apytikris fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis, įrangą 
aptarnaujant;

Or. EN

Pakeitimas 151
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, kuriuo įranga papildyta, ir 
papildymo priežastys;

b) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, kuriuo įranga papildyta, 
nurodant ar šios dujos yra nenaudotos, 
recirkuliuotos ar regeneruotos ir 
papildymo priežastys;

Or. en

Pakeitimas 152
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pastebėto nuotėkio mastas; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 153
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 3 straipsnio 2 dalies c punkte 
paminėtos įrangos nuotėkų patikrinimą 
vykdantys asmenys kiekvienu atveju 
parengia ataskaitą, nurodant šią 
informaciją:
a) tikrinamos įrangos rūšis, jos krovos 
pajėgumas, kokiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ji užpildyta ir 
kada pradėta naudoti;
b) įrangos tikrinimo būdas ir tikrinimo 
data;
c) žalos rūšis, jeigu žala nustatyta;
d) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, kuriuo įranga papildyta, ir 
naudojamų dujų rūšis;
e) surinktų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis;
f) ar įranga buvo išmontuota;
g) nurodomas operatorius ir, jeigu 
tikrinama įranga, nurodyta
3(1)3 straipsnio 1 dalies e punkte, 
nurodomas transporto priemonės ar 
talpyklos identifikacinis numeris.
Patikrinimą dėl nuotėkio atliekantys 
asmenys nuolat atnaujina registrą, jį 
papildydami informacija, nurodyta 1 
pastraipoje, ir operatoriui pateikia 
patikrinimo dokumento kopiją.
Įrangos, kuriai naudojamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos, nurodytos 3 
straipsnio 2 dalies a punkte, operatoriai, 
saugo visus patikrinimo dokumentus per 
visą įrangos naudojimo laikotarpį.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų sukurti sistemą, pagal kurią būtų pateikiamos veiksmingos kasmetinio patikrinimo 
ataskaitos. Veiksmingumo turėtų būti siekiama patikrinimus atliekamiems pareigūnams 
vedant registrą.

Pakeitimas 154
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įrangos 
operatoriams.

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6 
operatoriams, ir 3 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įrangos operatoriams.

Or. en

Pakeitimas 155
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įrangos 
operatoriams.

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 3 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose
nurodytos įrangos operatoriams.

Or. fr

Pagrindimas

Administracinės išlaidos, susijusios su registro vedimu, nepasiteisina, jeigu kontrolė 
atliekama kas metus. Būtų tinkamiau sukurti sistemą, pagal kurią ataskaitas rengtų asmenys, 
atliekantys nuotėkio patikras.
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Pakeitimas 156
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įrangos 
operatoriams.

Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms kasmet pateikia atitikties 
suvestinių įrašus.

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įrangos 
operatoriams.

Or. en

Pakeitimas 157
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įrangos 
operatoriams.

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įrangos 
operatoriams.

Hermetiškų SF6 MV skirstytuvų atveju 
taikomi tik a ir g punktai.

Or. en

Pakeitimas 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa



PE508.030v01-00 58/69 AM\931431LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei 1 dalyje nurodyti įrašai nėra įrašyti į 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
sukurtą duomenų bazę, 1 dalyje nurodyti 
operatoriai savo įrašus laiko bent dvejus 
metus po įrangos išmontavimo.

2. Jei 1 dalyje nurodyti įrašai nėra įrašyti į 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
sukurtą duomenų bazę, 1 dalyje nurodyti 
operatoriai savo įrašus laiko mažiausiai 
penkerius metus.

Or. en

Pagrindimas

Taip valstybėms narėms ir toliau būtų suteikiama galimybė kurti įrangos duomenų bazę, jeigu 
jos mano tai esant reikalinga, tačiau nustatomas tinkamesnis laikotarpis, kurį fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčios įrangos operatoriai turėtų laikyti įrašus, jeigu 
valstybės narės nuspręstų duomenų bazės nesteigti.

Pakeitimas 159
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei 1 a dalyje paminėti įrašai nėra laikomi 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos sukurtoje duomenų bazėje, 1 a 
dalyje paminėtos įrangos nuotėkį 
tikrinantys asmenys saugo įrašus 
mažiausiai penkerius metus nuo 
patikrinimo datos.

Or. fr

Pagrindimas

For consistency with the amendment to Article 5(1)(a).

Pakeitimas 160
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktu gali 
nustatyti 1 dalyje nurodytų įrašų formatą ir 
konkrečiai nustatyti, kaip jie turėtų būti 
sukuriami ir pildomi. Toks įgyvendinimo 
aktas priimamas pagal 21 straipsnyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija nustato 1 dalyje nurodytų įrašų 
formatą ir atitikties įrašus, ir įgyvendinimo 
akto priimamo pagal 21 straipsnyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą pagalba 
konkrečiai nustato, kaip jie turėtų būti 
sukuriami ir pildomi elektroninėje 
duomenų bazėje. Formatas ir 
specifikacijos patvirtinamos ne vėliau 
kaip [2015 m. sausio 1 d.].

Or. en

Pakeitimas 161
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
gamintojai imasi visų įmanomų atsargumo 
priemonių, kad kuo labiau sumažintų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakų kiekį šių dujų gamybos, 
transportavimo ir saugojimo etapais.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
gamintojai imasi visų įmanomų atsargumo 
priemonių, kad kuo labiau sumažintų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakų kiekį šių dujų gamybos, 
transportavimo ir saugojimo etapais. Tai 
taikoma ir atvejais, kai šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos pagaminamos kaip 
šalutinis produktas. 

Or. de

Pakeitimas 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minėti gamintojai užtikrina, kad kaip Minėti gamintojai užtikrina, kad gamybos 
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šalutinis produktas susidaręs didelis 
trifluormetano (HFC-23) kiekis būtų 
suardytas gamybos procese.

procese kaip šalutinis produktas susidaręs
trifluormetano (HFC-23) kiekis būtų 
suardytas gamybos procese, laikantis 
pažangiausių techninių metodų.

Or. de

Pagrindimas

Nėra pagrįsta reikalauti, kad būtų suardyti bet kokie HFC-23 kiekiai. Kai kurių nuotėkių 
beveik negalima išvengti net naudojant atitinkamas sunaikinimo technologijas. Įmanoma 
suardyti tik 99% HFC-23, tačiau ne visą kiekį. Dėl šios priežasties fluoro turinčių cheminių 
medžiagų gamyba būtų perkelta už Europos ribų, kur šalutiniai produktai nebūtų 
kontroliuojami ir dėl šios priežasties išmetamų dujų kiekiai būtų didesni nei gamybai likus 
Europoje. Suardymas turi būti atliekamas laikantis pažangiausių techninių metodų.

Pakeitimas 163
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Iki 2016 m. sausio 1 d. valstybės 
narės nustato privalomas produktuose ir 
įrangoje, kuriems netaikoma 2012 m. 
liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų1, esančių 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimo sistemas. Pagal šias 
surinkimo sistemas finansinis indėlis į 
rinkai pateikiamas fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas turi būti 
padengiamas už fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, kuris pristatomas į 
patvirtintas patalpas, kad būtų perdirbtas 
arba suardytas, jeigu dar nėra nustatyta 
panašaus veiksmingumo sistemų.
__________________
1 1 OL L 197, 2012 7 24, p. 38
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Or. EN

Pakeitimas 164
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš pašalindamas fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų talpyklą, tą 
talpyklą transportui ar saugojimui 
naudojęs asmuo imasi priemonių, kad 
jame likusios dujos būtų surinktos ir taip 
būtų užtikrinta, kad jos bus pakartotinai 
panaudotos, regeneruotos ar suardytos.

3. Prieš pašalindamas fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų talpyklą, šios 
talpyklos veikimą užtikrinantis 
operatorius imasi priemonių, kad jame 
likusios dujos būtų surinktos ir taip būtų 
užtikrinta, kad jos bus pakartotinai 
panaudotos, regeneruotos ar suardytos.

Or. en

Pakeitimas 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis 
Gamintojų atsakomybės sistema

1. Valstybės užtikrina, kad būtų taikomos 
gamintojų atsakomybės sistemos siekiant 
surinkti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, jas pakartotinai 
panaudoti, regeneruoti ar suardyti. Šios 
sistemos, taikomos fluorintoms šiltnamio 
efektą sukeliančioms dujoms, esančioms į 
Direktyvos 2012/19/ES taikymo sritį 
nepatenkančiuose produktuose ir 
įrenginiuose, taip pat ir putose, bus 
patvirtintos iki [2016 m. sausio 1 d.].
2. Šiomis gamintojų atsakomybės 
sistemomis:
a) suteikiama galimybė veiklos 
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vykdytojams ir asmenims nemokamai 
pašalinti surinktas fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas, įskaitant 
gaminius ir įrangą, kuriuose yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
prieinamuose, kaimynystėje esančiuose 
surinkimo punktuose;
b) veiklos vykdytojų ir asmenų
reikalaujama išmontuoti įrangą siekiant 
pašalinti surinktas fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas prieinamuose 
surinkimo punktuose;
3. Kadangi sistemos atitinka 2 dalyje 
nurodytus kriterijus arba įrodo esančios 
panašiai veiksmingos, valstybės narės 
gali:
a) reikalauti gamintojų ir importuotojų 
nustatyti tokias sistemas;
b) reikalauti, kad kiti veiklos vykdytojai 
arba asmenys dalyvautų tokiose 
sistemose; arba
c) išlaikyti esamas sistemas.
4. Komisija, siekdama apsaugoti aplinką, 
sukuria minimalius kokybės standartus, 
taikomus surenkant fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas iš produktų ir 
surinktos įrangos. Šiais standartais 
parodomi naujausi technikos laimėjimai 
ir juos Komisija turi paskelbti.

Or. en

Pakeitimas 166
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokymas ir sertifikavimas Sertifikavimas

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės sertifikatais turi užtikrinti, kad mokymų ir (arba) specialistų ir įmonių 
patirties lygis yra pakankamas. Mokymo programas turėtų pasiūlyti rinka, o ne valstybės 
narės.

Pakeitimas 167
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia šių asmenų 
mokymo ir sertifikavimo programas:

1. Valstybės narės parengia šių asmenų 
sertifikavimo programas:

Or. en

Pakeitimas 168
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia šių asmenų 
mokymo ir sertifikavimo programas:

1. Valstybės narės parengia šių asmenų 
žinių patikrinimo programas:

Or. pl

Pakeitimas 169
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia šių asmenų 
mokymo ir sertifikavimo programas:

1. Valstybės narės parengia ir tvarko šių 
asmenų sertifikavimo programas:
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Or. en

Pakeitimas 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia šių asmenų
mokymo ir sertifikavimo programas:

1. Valstybės narės parengia šių asmenų 
sertifikavimo programas, įskaitant 
vertinimo procesą, ir užtikrina, kad šiems 
asmenims būtų prieinami mokymai:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekste mokymai yra privalomi siekiant tiek įgyti, tiek išlaikyti sertifikatus. Toks 
įpareigojimas yra neproporcingas ir netinkamas. Svarbios yra žinios, kurios gali būti 
įgyjamos per mokymus, taip pat svarbi ir patirtis arba neseniai įgytas išsilavinimas. Siūlomu 
pakeitimu pasiūlymas vėl suderinamas su jau taikomu reglamentu dėl fluorintų dujų, kuriame 
teigiama, kad sertifikavimas yra būtinas. 

Taip pat nenurodomi asmenys, dirbantys su kilnojamąja oro kondicionavimo įranga. Siūloma 
formuluotė pridedama kaip 8 straipsnio 1 dalies d punktas, kuriame sprendžiamas šis 
klausimas.

Pakeitimas 171
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurie sumontuoja, aptarnauja 3 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje 
nurodytą įrangą, atlieka jos techninę 
priežiūrą, ją remontuoja arba išmontuoja;

a) kurie sumontuoja, aptarnauja 3 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje 
nurodytą įrangą, atlieka jos techninę 
priežiūrą, ją remontuoja arba išmontuoja, 
įskaitant ir atvejus, kai šioje įrangoje 
naudojamos fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų naudojimo alternatyvos;
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Or. en

Pakeitimas 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurie sumontuoja, aptarnauja 3 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje 
nurodytą įrangą, atlieka jos techninę 
priežiūrą, ją remontuoja arba išmontuoja;

a) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekste mokymai yra privalomi siekiant tiek įgyti, tiek išlaikyti sertifikatus. Toks 
įpareigojimas yra neproporcingas ir netinkamas. Svarbios yra žinios, kurios gali būti 
įgyjamos per mokymus, taip pat svarbi ir patirtis arba neseniai įgytas išsilavinimas. Siūlomu 
pakeitimu pasiūlymas vėl suderinamas su jau taikomu reglamentu dėl fluorintų dujų, kuriame 
teigiama, kad sertifikavimas yra būtinas. 

Pakeitimas 173
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie sumontuoja, aptarnauja
elektrinius skirstytuvus, kuriuose yra SF6, 
atlieka jų techninę priežiūrą, juos
remontuoja arba išmontuoja;

b) kurie montuodami, aptarnaudami
elektrinius skirstytuvus, atlikdami jų 
techninę priežiūrą ar juos išmontuodami 
dirba su SF6;

Or. en

Pakeitimas 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie sumontuoja, aptarnauja 
elektrinius skirstytuvus, kuriuose yra SF6, 
atlieka jų techninę priežiūrą, juos 
remontuoja arba išmontuoja;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekste mokymai yra privalomi siekiant tiek įgyti, tiek išlaikyti sertifikatus. Toks 
įpareigojimas yra neproporcingas ir netinkamas. Svarbios yra žinios, kurios gali būti 
įgyjamos per mokymus, taip pat svarbi ir patirtis arba neseniai įgytas išsilavinimas. Siūlomu 
pakeitimu pasiūlymas vėl suderinamas su jau taikomu reglamentu dėl fluorintų dujų, kuriame 
teigiama, kad sertifikavimas yra būtinas. 

Pakeitimas 175
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie sumontuoja, aptarnauja elektrinius 
skirstytuvus, kuriuose yra SF6, atlieka jų 
techninę priežiūrą, juos remontuoja arba 
išmontuoja;

b) kurie sumontuoja, aptarnauja, 
remontuoja, išmontuoja elektrinius 
skirstytuvus (arba atlieka jų techninę 
priežiūrą), kuriuose yra SF6 ir su kuriais 
dirbant reikia jį tvarkyti;

Or. de

Pagrindimas

Jei montuotojai prižiūri arba remontuoja įrenginius, kuriuose yra SF6, jei turėtų būti aukštos 
kvalifikacijos. Tačiau skirstytuvai, kuriuose yra SF6, niekada nestatomi viešosiose vietose; 
Juos visada prižiūri veiklos vykdytojas ir jais naudojasi tik kvalifikuotas personalas. Be to, 
nėra būtina, kad visas dirbantis personalas turėtų sertifikatus, jie privalomi tik tiems, kas iš 
tikrųjų tvarko SF6 dujas.
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Pakeitimas 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie sumontuoja, aptarnauja elektrinius 
skirstytuvus, kuriuose yra SF6, atlieka jų 
techninę priežiūrą, juos remontuoja arba 
išmontuoja;

b) kurie sumontuoja, aptarnauja, 
remontuoja arba išmontuoja aukštos 
įtampos elektrinius skirstytuvus, kuriuose 
yra SF6, ir atlieka jų techninę priežiūrą
sistemose, kurios nėra hermetiškai 
uždaros;

Or. fr

Pagrindimas

Mokymų ir sertifikavimo programos visiškai nenaudingos asmenims, kurie tiesiogiai susiduria 
su elektrinių skirstytuvų, kuriuose yra SF6, sistemomis, jei tos sistemos yra hermetiškai 
uždaros. Vamzdeliai, kuriose yra SF6, pripildomi gamyklose ir vėliau su šia medžiaga dirbti 
nebereikia.

Pakeitimas 177
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kurie atlieka užduotis, nurodytas a, b 
ir c punktuose, susijusiuose su įranga, 
kurioje naudojami fluorintoms šiltnamio 
efektą sukeliančioms dujoms alternatyvūs 
aušalai;

Or. en

Pakeitimas 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kurie sumontuoja, aptarnauja 
kilnojamąją oro kondicionavimo įrangą, 
atlieka jos techninę priežiūrą, ją 
remontuoja arba išmontuoja.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat nenurodomi asmenys, dirbantys su kilnojamąja oro kondicionavimo įranga. Siūloma 
formuluotė pridedama kaip 8 straipsnio 1 dalies d punktas, kuriame sprendžiamas šis 
klausimas.

Pakeitimas 179
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatytos mokymo programos 
apima šiuos dalykus:

2. 1 dalyje numatytos sertifikavimo 
programos apima šiuos dalykus:

Or. en

Pakeitimas 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatytos mokymo programos 
apima šiuos dalykus:

2. 1 dalyje numatytos sertifikavimo 
programos ir mokymai apima šiuos 
dalykus:

Or. en
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Pagrindimas

Pirmos pastraipos pakeitimas yra reikalingas norint paremti 4 pakeitime minimus pakeitimus, 
susijusius su privalomu mokymu. 

Pakeitimas 181
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatytos mokymo programos 
apima šiuos dalykus:

2. 1 dalyje numatytos mokymo ir žinių 
patikrinimo programos apima šiuos 
dalykus:

Or. pl

Pakeitimas 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) technologijas, kuriomis pakeičiamos 
fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos arba sumažinamas jų naudojimas, 
ir saugų darbą su tomis technologijomis. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirmos pastraipos e punkto išbraukimas atspindi požiūrį, pagal kurį personalui keliami 
reikalavimai lankyti alternatyvių technologijų mokymus nebus greitas ir pigus uždavinys. Yra 
daugybė alternatyvų, su kuriomis dažnai yra sudėtingiau dirbti nei su 
hidrofluorangliavandeniliais (HFC), mokymo programos yra ilgos, net jeigu praktiškai 
daugelis inžinierių niekada nedirbs su visomis alternatyviomis technologijomis. Toks 
reglamento taikymo srities išplėtimas yra laikomas netinkamu ir neįgyvendinamu.


