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Grozījums Nr. 56
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu 
un 114. pantu,

Or. de

Pamatojums

Spēkā esošās Regulas (EK) Nr. 842/2006 (vides aizsardzība un brīva preču aprite iekšējā 
tirgū) divi juridiskie pamati ir jāsaglabā, lai nodrošinātu preču brīvu apriti iekšējā tirgū, 
piemērojot saskaņotas ES prasības.

Grozījums Nr. 57
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropas 
Komisija zema oglekļa dioksīda līmeņa 
ceļvedī ir izklāstījusi izmaksu ziņā 
izdevīgu veidu, kā līdz 2050. gadam 
Savienībā panākt vajadzīgos kopējos 
emisiju samazinājumus. Šajā ceļvedī 
noteikti sektoru ieguldījumi, kas vajadzīgi 
sešās jomās. Ar CO2 nesaistītas emisijas 
(tostarp fluorētās siltumnīcefekta gāzes, bet 
izņemot lauksaimniecības nozarē radītās ar 
CO2 nesaistītās emisijas) līdz 2030. gadam 
būtu jāsamazina par 72–73 % un līdz 2050. 
gadam — par 70–78 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja pamatojas uz 2005. 
atsauces gadu, līdz 2030. gadam ir 
vajadzīgs ar CO2 nesaistīto emisiju, 
izņemot lauksaimniecības nozarē radīto 

(2) Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropas 
Komisija zema oglekļa dioksīda līmeņa 
ceļvedī ir izklāstījusi izmaksu ziņā 
izdevīgu veidu, kā līdz 2050. gadam 
Savienībā panākt vajadzīgos kopējos 
emisiju samazinājumus. Šajā ceļvedī 
noteikti sektoru ieguldījumi, kas vajadzīgi 
sešās jomās. Ar CO2 nesaistītas emisijas 
(tostarp fluorētās siltumnīcefekta gāzes, bet 
izņemot lauksaimniecības nozarē radītās ar 
CO2 nesaistītās emisijas) līdz 2030. gadam 
būtu jāsamazina par 72–73 % un līdz 2050. 
gadam — par 70–78 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Savienībā 1990. gadā 
fluorogļūdeņražu emisijas bija 27,8 
miljoni tonnu (Mt) CO2 ekvivalenta, un
2010. gadā tās palielinājās līdz 84,4 Mt 
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emisiju, samazinājums par 60–61 %. 
Aprēķināts, ka 2005. gadā fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas bija
90 miljoni tonnu (Mt) CO2 ekvivalenta.
Samazinājums par 60 % nozīmē, ka līdz 
2030. gadam emisijas būtu jāsamazina 
līdz aptuveni 35 Mt CO2 ekvivalenta.
Ņemot vērā aprēķinātās emisijas 104 Mt 
CO2 ekvivalenta 2030. gadā, pamatojoties 
uz pašreizējo tiesību aktu pilnīgu 
piemērošanu, ir vajadzīgs turpmāks 
samazinājums par apmēram 70 Mt CO2
ekvivalenta.

CO2 ekvivalenta; perfluorogļūdeņražu 
emisijas bija 20,4 Mt CO2 ekvivalenta, un 
līdz 2010. gadam tās samazinājās līdz 3,3 
Mt CO2 ekvivalenta; sēra heksafluorīda 
emisijas bija 10,9 Mt CO2 ekvivalenta, un 
2010. gadā tās samazinājās līdz 6,5 Mt 
CO2 ekvivalenta. Perfluorogļūdeņražu un 
sēra heksafluorīda emisiju samazināšana 
ir jāturpina, savukārt attiecībā uz 
fluorogļūdeņražiem ir ātri un būtiski 
jārīkojas, lai mainītu pašreizējās 
tendences un pēc tam līdz 2030. gadam
sasniegtu 72–73 % emisiju 
samazinājumu, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni, proti, par 7,7 Mt CO2 ekvivalenta.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Uzskatāms, ka, lai saglabātu Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju un novērstu 
uzņēmumu pārcelšanu uz trešām valstīm, 
ES ilglaicīgie mērķi attiecībā uz fluorēto 
gāzu emisiju samazināšanu jāpiemēro, 
apstiprinot starptautisku vienošanos par 
HFC samazināšanu UNFCCC vai 
Monreālas protokola ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
lietošanas palielināšanas mērķis bija
aizstāt citas vielas, kas noārda ozona 
slāni. Pašlaik tās ir tikai 2 % no kopējām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ES. 
Pārsvarā tās lieto ES reģionos ar 
siltākiem klimatiskajiem apstākļiem. Ja 
šie mērķi netiks līdzsvaroti, uzņēmumiem 
dažās dalībvalstīs radīsies lielāks slogs 
nekā citās.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka pašreizējiem 
lokalizācijas pasākumiem, ja tos piemēro 
pilnībā, ir vajadzīgais potenciāls, lai
samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāsaglabā un jāprecizē, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta to īstenošanā. Daži 
pasākumi būtu jāattiecina arī uz citām 
ierīcēm, kurās izmanto ievērojamu 
daudzumu fluorēto siltumnīcefekta gāzu, 
piemēram, kravas automobiļiem un 
piekabēm, kas aprīkotas ar dzesēšanas
iekārtām. Pienākumam noteikt un uzturēt 
datus par iekārtām, kuras satur šādas 
gāzes, būtu jāattiecas arī uz elektrības 
sadales iekārtām.

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka spēkā esošajiem 
regulas noteikumiem, ja tos piemēro 
pilnīgi un kopā ar Direktīvu 2006/40/EK 
par emisijām no mehānisko 
transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas 
sistēmām (MAC direktīvu), vajadzētu 
nodrošināt to, ka laikposmā līdz 
2050. gadam 27 ES dalībvalstu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms 
saglabājas pašreizējā līmenī. Tāpēc šie 
pasākumi būtu jāsaglabā un jāprecizē, 
pamatojoties uz pieredzi, kas gūta to 
īstenošanā. Tomēr jāveic vēl arī citas 
izmaksu un ieguvumu ziņā rentablas 
darbības, lai panāktu, ka laikposmā līdz 
2050. gadam emisiju apjoms tiek 
samazināts par 80–95 %. Pasākumu 
klāstā, kas ierosināti, lai vēl vairāk 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
ir plašāka lokalizācijas un rekuperācijas 
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prasību piemērošana, tās attiecinot arī uz 
autotransporta līdzekļiem (piemēram, 
kravas automobiļiem un piekabēm), kas 
aprīkoti ar dzesēšanas sistēmām.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai precīzi un skaidri norādītu secinājumus, kas iekļauti ziņojumā par 
Regulas (EK) Nr. 842/2006 piemērošanu.

Grozījums Nr. 61
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka pašreizējiem 
lokalizācijas pasākumiem, ja tos piemēro 
pilnībā, ir vajadzīgais potenciāls, lai 
samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāsaglabā un jāprecizē, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta to īstenošanā. Daži 
pasākumi būtu jāattiecina arī uz citām 
ierīcēm, kurās izmanto ievērojamu 
daudzumu fluorēto siltumnīcefekta gāzu, 
piemēram, kravas automobiļiem un 
piekabēm, kas aprīkotas ar dzesēšanas 
iekārtām. Pienākumam noteikt un uzturēt 
datus par iekārtām, kuras satur šādas gāzes, 
būtu jāattiecas arī uz elektrības sadales 
iekārtām.

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka pašreizējiem 
lokalizācijas pasākumiem, ja tos piemēro 
pilnīgi, ir vajadzīgais potenciāls, lai 
samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāsaglabā un jāprecizē, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta to īstenošanā, un 
jāpapildina ar prasībām par reģenerācijas 
shēmām un reģenerēto un pārstrādāto 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu plašu 
lietojumu kopā ar ieviestajiem 
aizliegumiem. Daži pasākumi būtu 
jāattiecina arī uz citām ierīcēm, kurās 
izmanto ievērojamu daudzumu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu, piemēram, kravas 
automobiļiem un piekabēm, kas aprīkotas 
ar dzesēšanas iekārtām. Pienākumam 
noteikt un uzturēt datus par iekārtām, kuras 
satur šādas gāzes, būtu jāattiecas arī uz 
elektrības sadales iekārtām.

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka pašreizējiem 
lokalizācijas pasākumiem, ja tos piemēro 
pilnībā, ir vajadzīgais potenciāls, lai 
samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāsaglabā un jāprecizē, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta to īstenošanā. Daži 
pasākumi būtu jāattiecina arī uz citām 
ierīcēm, kurās izmanto ievērojamu 
daudzumu fluorēto siltumnīcefekta gāzu, 
piemēram, kravas automobiļiem un 
piekabēm, kas aprīkotas ar dzesēšanas 
iekārtām. Pienākumam noteikt un uzturēt 
datus par iekārtām, kuras satur šādas gāzes, 
būtu jāattiecas arī uz elektrības sadales 
iekārtām.

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka pašreizējiem 
lokalizācijas pasākumiem, ja tos piemēro 
pilnīgi, ir vajadzīgais potenciāls, lai 
samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāsaglabā un jāprecizē, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta to īstenošanā, un 
jāpastiprina ar papildu pasākumiem. Daži 
pasākumi būtu jāattiecina arī uz citām 
ierīcēm, kurās izmanto ievērojamu 
daudzumu fluorēto siltumnīcefekta gāzu, 
piemēram, kravas automobiļiem un 
piekabēm, kas aprīkotas ar dzesēšanas 
iekārtām. Pienākumam noteikt un uzturēt 
datus par iekārtām, kuras satur šādas gāzes, 
būtu jāattiecas arī uz elektrības sadales 
iekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas ziņojumā arī secināts, ka 
iespējams izdarīt vairāk, lai samazinātu 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas 
Savienībā, jo īpaši izvairoties no minēto 
gāzu izmantošanas, ja ir pieejamas drošas 
un energoefektīvas alternatīvas 
tehnoloģijas, kam nav ietekmes uz klimatu 
vai kuru ietekme ir mazāka. 2010. gada 

(4) Komisijas ziņojumā arī secināts, ka 
iespējams izdarīt vairāk, lai samazinātu 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas 
Savienībā, jo īpaši izvairoties no minēto 
gāzu izmantošanas, ja ir pieejamas drošas 
un energoefektīvas alternatīvas 
tehnoloģijas, kurām nav ietekmes uz 
klimatu vai kuru ietekme ir mazāka. Tā kā 
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emisiju samazinājums līdz pat divām 
trešdaļām līdz 2030. gadam ir izmaksu 
ziņā izdevīgs, jo daudzos sektoros ir 
pieejamas pierādītas un pārbaudītas 
alternatīvas.

ir pieejamas daudzās nozarēs pierādītas 
un pārbaudītas alternatīvas, laikposmā
līdz 2030. gadam varētu panākt to, ka 
emisiju apjoms tiek efektīvi un rentabli 
samazināts pat par divām trešdaļām 
salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni.

Or. fr

Pamatojums

Precizējošs grozījums.

Grozījums Nr. 64
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropas Parlamenta Rezolūcijā par 
visaptverošu pieeju ar CO2 nesaistītām 
klimatu ietekmējošām antropogēnajām 
emisijām (B7-0474/2011) atzinīgi 
novērtēja Eiropas Savienības apņemšanos 
atbalstīt rīcību HFC jomā saskaņā ar 
Monreālas protokolu kā pirmo piemēru ar 
tirgu nesaistītai pieejai siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Eiropas Parlamenta Rezolūcija B7-
0474/2011 mudināja izskaidrot veidus, kā 
veicināt tūlītēju izbeigšanu starptautiskā 
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līmenī, pamatojoties uz Monreālas 
protokolu.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai nodrošinātu uzraudzību pār to, 
kā tiek īstenoti mērķi attiecībā uz fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, ir 
vajadzīgi izsmeļoši dati. Tādēļ prasība 
izveidot un pastāvīgi atjaunināt šādas 
gāzes saturošu iekārtu uzskaiti būtu 
jāattiecina arī uz elektrības sadales 
iekārtām un citām iekārtām, kurām 
piemērojama šī regula.

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešamību izveidot uzskaiti ir noderīgāk izklāstīt atsevišķā apsvērumā.

Grozījums Nr. 67
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā to, ka pastāv piemērotas 
alternatīvas, pašreizējais aizliegums 
izmantot sēra heksafluorīdu magnija 
spiedienliešanā un magnija 
spiedienliešanas sakausējumu pārstrādē,
būtu jāattiecina arī uz iekārtām, kas patērē 
mazāk nekā 850 kg gadā. Līdzīgi, nosakot

(7) Ņemot vērā to, ka pastāv piemērotas 
alternatīvas, pašreizējais aizliegums 
izmantot sēra heksafluorīdu magnija 
spiedienliešanā un magnija 
spiedienliešanas sakausējumu pārstrādē
būtu jāattiecina arī uz iekārtām, kas patērē 
mazāk nekā 850 kg gadā. Līdzīgi, nosakot 
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piemērotu pārejas periodu, būtu jāaizliedz 
tādu aukstumaģentu izmantošana, kuriem 
ir ļoti liels globālās sasilšanas potenciāls 
(GSP), lai apkalpotu vai tehniski apkoptu 
saldēšanas iekārtas, kuru uzpildīšanas
tilpums ir līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai 
vairāk.

piemērotu pārejas periodu, būtu jāaizliedz 
izmantot aukstumaģentus, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls (GSP) pārsniedz 
2500, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu 
dzesēšanas iekārtas ar uzpildīšanas
tilpumu ne mazāku par 50 tonnām CO2.

Or. fr

Pamatojums

Aizliegums apkalpot vai tehniski apkopt iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas līdzvērtīgs 
5 tonnām, varētu radīt pārāk lielas izmaksas transporta nozarei, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, kuriem nāktos nomainīt vai modificēt savas iekārtas, lai izmantotu 
attiecīgu alternatīvo gāzi. Aukstumaģenta maiņa varētu ietekmēt arī energoefektivitātes 
rādītājus.

Grozījums Nr. 68
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 
ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās dēļ 
tehniskiem vai ekonomiskiem iemesliem, 
kas citstarp var būt nepietiekama 
alternatīvo vielu piegāde tirgū, lai 
apmierinātu pieprasījumu, vai 
piemērojamie drošības standarti, kas 
izslēdz attiecīgo alternatīvu izmantošanu, 

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, tikai tad, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 
ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
izslēgt konkrētas produktu un iekārtu 
kategorijas, kurās tehnisku vai ekonomisku
iemeslu dēļ, kas cita starpā var būt 
nepietiekama alternatīvo vielu piegāde 
tirgū, lai apmierinātu pieprasījumu, vai 
piemērojamo drošības standartu dēļ, kas 
izslēdz attiecīgo alternatīvu izmantošanu, 
pagaidām nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 



AM\931431LV.doc 11/68 PE508.030v01-00

LV

nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par 
norādīto limitu.

ir mazāks par norādīto limitu.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 
ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai 
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās dēļ 
tehniskiem vai ekonomiskiem iemesliem, 
kas citstarp var būt nepietiekama 
alternatīvo vielu piegāde tirgū, lai 
apmierinātu pieprasījumu, vai 
piemērojamie drošības standarti, kas 
izslēdz attiecīgo alternatīvu izmantošanu, 
nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par 
norādīto limitu.

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kā arī putas un 
aerosolus, kas darbojas, izmantojot īpašas 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes, ja ir 
pieejamas piemērotas alternatīvas šo vielu 
lietojumiem. Ņemot vērā turpmāko 
tehnoloģiju attīstību un to, ka ir pieejamas 
izmaksu ziņā izdevīgas alternatīvas 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai 
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās 
tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ, kas 
cita starpā var būt nepietiekama alternatīvo 
vielu piegāde tirgū, lai apmierinātu 
pieprasījumu, vai piemērojamo drošības
standartu dēļ, kas izslēdz attiecīgo 
alternatīvu izmantošanu, nav pieejamas 
alternatīvas vielas, kuru globālās sasilšanas 
potenciāls ir mazāks par norādīto limitu.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Gilles Pargneaux
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 
ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās dēļ 
tehniskiem vai ekonomiskiem iemesliem,
kas citstarp var būt nepietiekama 
alternatīvo vielu piegāde tirgū, lai 
apmierinātu pieprasījumu, vai 
piemērojamie drošības standarti, kas 
izslēdz attiecīgo alternatīvu izmantošanu,
nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks 
par norādīto limitu.

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 
ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut arī citus produktus vai iekārtas. 
Turklāt Komisija būtu jāpilnvaro izslēgt, 
arī uz noteiktu laiku, konkrētas produktu 
un iekārtu kategorijas, kurām alternatīvas 
vielas ar globālās sasilšanas potenciālu, 
kas mazāks par norādīto limitu, vairs nav 
pieejamas tehnisku vai ekonomisku iemeslu 
dēļ, tostarp tādēļ, ka alternatīvo vielu 
piegāde tirgū nav pietiekama, lai 
apmierinātu pieprasījumu, vai tādēļ, ka 
jauni zinātniskie vai tehniskie dati par 
alternatīvo vielu drošumu liedz tās 
izmantot ar piesardzības principu saistītu 
iemeslu dēļ.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi garantēt juridisko noteiktību un nepieļaut, ka veidojas situācija, kurā pārāk bieži 
notiek pārmaiņas. Regula būtu jāattiecina tikai uz tām iekārtām un produktiem, kuriem tirgū 
ir pieejamas alternatīvas. Turklāt iekārtas vai produkti no piemērošanas jomas būtu jāizslēdz 
vienīgi tad, ja ir problēmas ar piegādi vai jauni zinātniskie dati liecina par drošuma 
problēmām.

Grozījums Nr. 71
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 
ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai 
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās dēļ 
tehniskiem vai ekonomiskiem iemesliem, 
kas citstarp var būt nepietiekama 
alternatīvo vielu piegāde tirgū, lai 
apmierinātu pieprasījumu, vai 
piemērojamie drošības standarti, kas 
izslēdz attiecīgo alternatīvu izmantošanu, 
nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par 
norādīto limitu.

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 
ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai 
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās 
tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ, kas 
cita starpā var būt nepietiekama alternatīvo 
vielu piegāde tirgū, lai apmierinātu 
pieprasījumu, ņemot vērā pašreizējo 
iekārtu enerģijas patēriņa līmeņus, vai 
piemērojamo drošības standartu dēļ, kas 
izslēdz attiecīgo alternatīvu izmantošanu, 
nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par 
norādīto limitu.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja ir pieejamas piemērotas
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai, putām, aerosoliem un 
ugunsdrošībai paredzētas iekārtas, kas 
darbojas, izmantojot īpašas fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, ja ir pieejamas 
piemērotas alternatīvas šo vielu 
lietojumiem, lai dotu skaidru norādi
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ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai 
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās dēļ 
tehniskiem vai ekonomiskiem iemesliem, 
kas citstarp var būt nepietiekama 
alternatīvo vielu piegāde tirgū, lai 
apmierinātu pieprasījumu, vai 
piemērojamie drošības standarti, kas 
izslēdz attiecīgo alternatīvu izmantošanu, 
nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par 
norādīto limitu.

tirgum, ka ir jāinvestē ražošanas iekārtās, 
lai nodrošinātu apjomradītus
ietaupījumus, vienlaikus veicinot arī 
inovācijas. Ņemot vērā turpmāko 
tehnoloģiju attīstību un to, ka ir pieejamas 
izmaksu ziņā izdevīgas alternatīvas 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai 
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās 
tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ, kas 
cita starpā var būt nepietiekama alternatīvo 
vielu piegāde tirgū, lai apmierinātu 
pieprasījumu, vai piemērojamo drošības 
standartu dēļ, kas izslēdz attiecīgo 
alternatīvu izmantošanu, nav pieejamas 
alternatīvas vielas, kuru globālās sasilšanas 
potenciāls ir mazāks par norādīto limitu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai un ugunsdrošībai 
paredzētas iekārtas, kas darbojas, 
izmantojot īpašas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas šo vielu lietojumiem. Ņemot 
vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību un to, 
ka ir pieejamas izmaksu ziņā izdevīgas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai 
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās dēļ 
tehniskiem vai ekonomiskiem iemesliem, 
kas citstarp var būt nepietiekama 

(8) Būtu jāievieš papildu aizliegumi laist 
tirgū jaunas dzesēšanai, gaisa 
kondicionēšanai, putām, aerosoliem, 
šķīdinātājiem un ugunsdrošībai paredzētas 
iekārtas, kas darbojas, izmantojot īpašas 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes, ja ir 
pieejamas piemērotas alternatīvas šo vielu 
lietojumiem, lai dotu skaidru norādi
tirgum, ka ir jāinvestē ražošanas iekārtās, 
lai nodrošinātu apjomradītus 
ietaupījumus, vienlaikus veicinot arī 
inovācijas. Ņemot vērā šobrīd pieejamās 
aizstājējtehnoloģijas un turpmāko 
tehnoloģiju attīstību, un to, ka ir pieejamas 
izmaksu ziņā izdevīgas alternatīvas 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
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alternatīvo vielu piegāde tirgū, lai 
apmierinātu pieprasījumu, vai 
piemērojamie drošības standarti, kas 
izslēdz attiecīgo alternatīvu izmantošanu, 
nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par 
norādīto limitu.

izmantošanai, Komisija būtu jāpilnvaro 
iekļaut citus produktus vai iekārtas vai 
izslēgt, arī uz noteiktu laiku, konkrētas 
produktu un iekārtu kategorijas, kurās 
tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ, kas 
cita starpā var būt nepietiekama alternatīvo 
vielu piegāde tirgū, lai apmierinātu 
pieprasījumu, vai piemērojamo drošības 
standartu dēļ, kas izslēdz attiecīgo 
alternatīvu izmantošanu, nav pieejamas 
alternatīvas vielas, kuru globālās sasilšanas 
potenciāls ir mazāks par norādīto limitu.

Or. en

Pamatojums

Grozīts, lai nodrošinātu atbilstību aizliegumu ieviešanai III pielikumā.

Grozījums Nr. 74
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šādi aizliegumi būtu jāievieš tikai tad, 
ja rezultātā samazināsies kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši gan 
no fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūdes, 
gan no CO2 emisijām, kas saistītas ar 
energopatēriņu. Tāpēc būtu jāatļauj 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja to kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas ir mazākas par tām, kas rastos no 
līdzvērtīgas iekārtas bez fluorētajām 
siltumnīcefekta gāzēm, kurai ir maksimāli 
pieļaujamais energopatēriņš, kas izklāstīts 
attiecīgajos īstenošanas pasākumos, kas
pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2009/125/EK (Ekodizains).

(9) Šādi aizliegumi būtu jāievieš tikai tad, 
ja rezultātā būtiski samazināsies kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši gan 
no fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūdes, 
gan no CO2 emisijām, kas saistītas ar 
energopatēriņu. Tāpēc būtu jāatļauj 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja to kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas ir mazākas par tām, kas rastos no 
līdzvērtīgas iekārtas bez fluorētajām 
siltumnīcefekta gāzēm, kurai ir maksimāli 
pieļaujamais energopatēriņš, kas izklāstīts 
attiecīgajos īstenošanas pasākumos, kuri 
pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2009/125/EK (Ekodizains).

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šādi aizliegumi būtu jāievieš tikai tad, 
ja rezultātā samazināsies kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši gan 
no fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūdes, 
gan no CO2 emisijām, kas saistītas ar 
energopatēriņu. Tāpēc būtu jāatļauj 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja to kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas ir mazākas par tām, kas rastos no 
līdzvērtīgas iekārtas bez fluorētajām 
siltumnīcefekta gāzēm, kurai ir maksimāli 
pieļaujamais energopatēriņš, kas izklāstīts 
attiecīgajos īstenošanas pasākumos, kas
pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2009/125/EK (Ekodizains).

(9) Šādi aizliegumi būtu jāievieš tikai tad, 
ja rezultātā samazināsies kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši gan 
no fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūdes, 
gan no CO2 emisijām, kas saistītas ar 
energopatēriņu. Tāpēc būtu jāatļauj un 
jāatbalsta iekārtas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, ja to kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir mazākas 
par tām, kas rastos no līdzvērtīgas iekārtas 
bez fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, 
kurai ir maksimāli pieļaujamais 
energopatēriņš, kas izklāstīts attiecīgajos 
īstenošanas pasākumos, kuri pieņemti 
saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK 
(Ekodizains).

Or. it

Grozījums Nr. 76
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šādi aizliegumi būtu jāievieš tikai tad, 
ja rezultātā samazināsies kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši gan 
no fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūdes, 
gan no CO2 emisijām, kas saistītas ar 
energopatēriņu. Tāpēc būtu jāatļauj 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, ja to kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas ir mazākas par tām, kas rastos no 
līdzvērtīgas iekārtas bez fluorētajām 
siltumnīcefekta gāzēm, kurai ir maksimāli 

(9) Šādi aizliegumi būtu jāievieš tikai tad, 
ja rezultātā samazināsies kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši gan 
no fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūdes, 
gan no CO2 emisijām, kas saistītas ar 
energopatēriņu un ražošanas procesu. 
Tāpēc būtu jāatļauj iekārtas, kas satur 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes, ja to 
kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas visā 
to dzīves ciklā, tostarp blakusproduktu 
emisijas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
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pieļaujamais energopatēriņš, kas izklāstīts 
attiecīgajos īstenošanas pasākumos, kas 
pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2009/125/EK (Ekodizains).

ražošanas procesā, ir mazākas nekā 
emisijas, kas veidotos līdzvērtīgā iekārtā 
bez fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pakāpeniska fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana ir noteikts kā 
efektīvākais, izmaksu ziņā izdevīgākais 
veids, kā samazināt šo vielu emisijas 
ilgtermiņā.

(11) Pakāpeniska fluorogļūdeņražu laišanas 
ES tirgū samazināšana ir noteikts kā 
efektīvākais, izmaksu ziņā izdevīgākais 
veids, kā samazināt šo vielu emisijas 
ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pakāpeniska fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana ir noteikts kā 
efektīvākais, izmaksu ziņā izdevīgākais 
veids, kā samazināt šo vielu emisijas 
ilgtermiņā.

(11) Pakāpeniska fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana ir noteikts kā 
efektīvākais, izmaksu ziņā izdevīgākais 
veids, kā samazināt šo vielu emisijas 
ilgtermiņā. Šī pieeja būtu jāatbalsta ar 
papildu aizliegumiem attiecībā uz tāda 
aprīkojuma laišanu tirgū, kas bāzēts uz 
fluorogļūdeņražiem, kā arī ierobežošanas 
pasākumiem un reģenerācijas prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū pakāpenisku samazināšanu, Komisijai 
būtu jāiedala kvotas individuāliem 
ražotājiem un importētājiem šo vielu 
laišanai tirgū ar mērķi nepārsniegt 
vispārējos kvantitatīvos ierobežojumus 
fluorogļūdeņražu laišanai Eiropas 
Savienības tirgū.

(12) Lai īstenotu fluorogļūdeņražu laišanas 
ES tirgū pakāpenisku samazināšanu, 
Komisijai būtu jāiedala kvotas 
individuāliem ražotājiem un importētājiem 
šo vielu laišanai tirgū ar mērķi nepārsniegt
vispārējos kvantitatīvos ierobežojumus 
fluorogļūdeņražu laišanai Eiropas 
Savienības tirgū. Pakāpeniskā 
samazināšana neattiektos uz 
fluorogļūdeņražiem, kurus izmanto 
īpašiem mērķiem, kad alternatīvas vielas 
nav pieejamas tehnisku, ekonomisku vai 
drošības apsvērumu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kvotu iedalīšana atsevišķiem 
uzņēmumiem būtu jāpamato ar 
fluorogļūdeņražu daudzumiem, ko tie ir 
saražojuši vai importējuši atsauces periodā 
no 2008. gada līdz 2011. gadam. Taču, lai 
neizslēgtu mazos uzņēmējus, pieci procenti 
no vispārējā kvantitatīvā limita būtu 
jārezervē importētājiem un ražotājiem, kas 
atsauces periodā nav ieveduši vai 
saražojuši vairāk par 1 tonnu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu.

(13) Kvotu iedalīšana atsevišķiem 
uzņēmumiem būtu jāpamato ar 
fluorogļūdeņražu daudzumiem, ko tie ir 
saražojuši vai importējuši atsauces periodā 
no 2009. gada līdz 2012. gadam. Taču, lai 
neizslēgtu mazos uzņēmējus, pieci procenti 
no vispārējā kvantitatīvā limita būtu 
jārezervē importētājiem un ražotājiem, kas 
atsauces periodā nav ieveduši vai 
saražojuši vairāk par 1 tonnu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu. Par kvotas 
piešķiršanu būtu jāmaksā maksa, ko 
iekasētu Komisija un izmantotu mērķim, 
kurš norādīts 14.a pantā (jauns).
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Or. en

Grozījums Nr. 81
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga 
ietekme, ko rada fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana, tostarp samazināšanas 
ietekme uz piegādi tādām ierīcēm, kuru 
kalpošanas laikā fluorogļūdeņražu 
izmantošana radītu mazākas emisijas nekā 
tad, ja tiktu izmantotas alternatīvas 
tehnoloģijas. Ar uzraudzību būtu 
jānodrošina arī agrīna veselības un drošības 
problēmu atklāšana, ņemot vērā negatīvo 
ietekmi uz zāļu pieejamību. Līdz 2030. 
gadam būtu jāsagatavo visaptverošs 
pārskats, lai laikus pielāgotu šīs regulas 
noteikumus, ņemot vērā tās īstenošanu un 
notikumu attīstību un, ja nepieciešams, 
pieņemtu papildu samazināšanas 
pasākumus.

(18) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga 
ietekme, ko rada fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana, tostarp samazināšanas 
ietekme uz piegādi tādām ierīcēm, kuru 
kalpošanas laikā fluorogļūdeņražu 
izmantošana radītu mazākas emisijas nekā 
tad, ja tiktu izmantotas alternatīvas 
tehnoloģijas. Ar uzraudzību būtu 
jānodrošina arī agrīna veselības un drošības 
problēmu atklāšana, ņemot vērā negatīvo 
ietekmi uz zāļu pieejamību. Pēc pirmajiem 
pieciem īstenošanas gadiem būtu 
jāsagatavo visaptverošs pārskats, lai laikus 
pielāgotu šīs regulas noteikumus, ņemot 
vērā tās īstenošanu un notikumu attīstību, 
un, ja nepieciešams, pieņemtu papildu 
samazināšanas pasākumus. Turpmāk šāds 
pārskats būtu veicams reizi piecos gados.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu šīs regulas optimālu īstenošanu un attiecīgus pielāgojumus, visaptverošs 
pārskats ir jāveic regulāri ik pēc pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 82
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga (18) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga 
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ietekme, ko rada fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana, tostarp samazināšanas 
ietekme uz piegādi tādām ierīcēm, kuru 
kalpošanas laikā fluorogļūdeņražu 
izmantošana radītu mazākas emisijas nekā 
tad, ja tiktu izmantotas alternatīvas 
tehnoloģijas. Ar uzraudzību būtu 
jānodrošina arī agrīna veselības un drošības 
problēmu atklāšana, ņemot vērā negatīvo 
ietekmi uz zāļu pieejamību. Līdz 2030. 
gadam būtu jāsagatavo visaptverošs 
pārskats, lai laikus pielāgotu šīs regulas 
noteikumus, ņemot vērā tās īstenošanu un 
notikumu attīstību un, ja nepieciešams, 
pieņemtu papildu samazināšanas 
pasākumus.

ietekme, ko rada fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana, tostarp samazināšanas 
ietekme uz piegādi tādām ierīcēm, kuru 
kalpošanas laikā fluorogļūdeņražu 
izmantošana radītu mazākas emisijas nekā 
tad, ja tiktu izmantotas alternatīvas 
tehnoloģijas. Ar uzraudzību būtu 
jānodrošina arī agrīna veselības un drošības 
problēmu atklāšana, ņemot vērā negatīvo 
ietekmi uz zāļu pieejamību. Līdz 2030. 
gadam būtu jāsagatavo visaptverošs 
pārskats, lai laikus pielāgotu šīs regulas 
noteikumus, ņemot vērā tās īstenošanu un 
notikumu attīstību un, ja nepieciešams, 
pieņemtu papildu samazināšanas 
pasākumus. Šo regulu nepiemēro 
medicīnā, ja zāļu lietošana ir būtiska un 
nav piemērotu alternatīvu vai ja šīs 
alternatīvas nav izmantojamas tehnisku, 
ekonomisku vai drošības apsvērumu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Tādu medikamentu lietošana, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, būtiskos gadījumos ir 
jāsaglabā, ja nav pieejamas piemērotas alternatīvas, lai nodrošinātu drošu un efektīvu 
būtisko veselības pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 83
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību 
un to tirgu attīstību, kurus skar šī regula, un 
lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem 
nolīgumiem, pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz šādiem 
aspektiem: precizēt prasības attiecībā uz 
noplūžu pārbaudēm; paplašināt to iekārtu 

(20) Lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību 
un to tirgu attīstību, kurus skar šī regula, un 
lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem 
nolīgumiem, pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz šādiem 
aspektiem: precizēt prasības attiecībā uz 
noplūžu pārbaudēm; paplašināt to iekārtu 
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sarakstu, uz kurām attiecas obligāta 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija; 
precizēt minimālās prasības un 
nosacījumus to mācību programmu 
savstarpējai atzīšanai, kas paredzētas 
personām, kuras uzstāda, tehniski apkopj, 
remontē vai demontē iekārtas un kuras 
pārbauda noplūdes un rekuperē fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, un šo personu un 
uzņēmumu sertificēšanai, kas veic šādus 
uzdevumus; grozīt marķēšanas prasības; 
aizliegt laist tirgū vairāk produktu un 
iekārtu, kas satur vai kurās izmanto 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes; grozīt 
fluorogļūdeņražu maksimālo daudzumu, ko 
var laist tirgū, un veselības un drošības 
apsvērumu dēļ no kvotas prasības atbrīvot 
fluorogļūdeņražu piegādi īpašiem 
kritiskiem lietojumiem; noteikt atsauces 
vērtību pārrēķināšanas noteikumus 
fluorogļūdeņražu laišanai tirgū, ko veic 
konkrēti uzņēmumi, un grozīt vai 
papildināt kārtību, kādā tiek iedalītas 
kvotas; pārskatīt robežvērtības ziņošanas 
prasībās; noteikt prasības attiecībā uz 
ziņošanas sistēmām par fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un prasības 
par dalībvalstu ievākto emisiju datu 
izmantošanu; iekļaut citas vielas, kam ir 
ievērojams globālās sasilšanas potenciāls, 
to vielu sarakstos, uz kurām attiecas šī 
regula, un atjaunināt sarakstus, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem atzinumiem, jo īpaši par 
regulas pielikumos uzskaitīto vielu 
globālās sasilšanas potenciālu.

sarakstu, uz kurām attiecas obligāta 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija; 
precizēt minimālās prasības un 
nosacījumus to mācību programmu 
savstarpējai atzīšanai, kas paredzētas 
personām, kuras uzstāda, tehniski apkopj, 
remontē vai demontē iekārtas un kuras 
pārbauda noplūdes un rekuperē fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, un šo personu un 
uzņēmumu sertificēšanai, kas veic šādus 
uzdevumus; grozīt marķēšanas prasības; 
grozīt fluorogļūdeņražu maksimālo 
daudzumu, ko var laist tirgū, un veselības 
un drošības apsvērumu dēļ no kvotas 
prasības atbrīvot fluorogļūdeņražu piegādi 
īpašiem kritiskiem lietojumiem; noteikt 
atsauces vērtību pārrēķināšanas 
noteikumus fluorogļūdeņražu laišanai 
tirgū, ko veic konkrēti uzņēmumi, un grozīt 
vai papildināt kārtību, kādā tiek iedalītas 
kvotas; pārskatīt robežvērtības ziņošanas 
prasībās; noteikt prasības attiecībā uz 
ziņošanas sistēmām par fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un prasības 
par dalībvalstu ievākto emisiju datu 
izmantošanu; iekļaut citas vielas, kam ir 
ievērojams globālās sasilšanas potenciāls, 
to vielu sarakstos, uz kurām attiecas šī 
regula, un atjaunināt sarakstus, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem atzinumiem, jo īpaši par 
regulas pielikumos uzskaitīto vielu 
globālās sasilšanas potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību 
un to tirgu attīstību, kurus skar šī regula, un 
lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem 
nolīgumiem, pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz šādiem 
aspektiem: precizēt prasības attiecībā uz 
noplūžu pārbaudēm; paplašināt to iekārtu 
sarakstu, uz kurām attiecas obligāta 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija; 
precizēt minimālās prasības un 
nosacījumus to mācību programmu 
savstarpējai atzīšanai, kas paredzētas 
personām, kuras uzstāda, tehniski apkopj, 
remontē vai demontē iekārtas un kuras 
pārbauda noplūdes un rekuperē fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, un šo personu un 
uzņēmumu sertificēšanai, kas veic šādus 
uzdevumus; grozīt marķēšanas prasības; 
aizliegt laist tirgū vairāk produktu un 
iekārtu, kas satur vai kurās izmanto 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes; grozīt 
fluorogļūdeņražu maksimālo daudzumu, ko 
var laist tirgū, un veselības un drošības 
apsvērumu dēļ no kvotas prasības atbrīvot 
fluorogļūdeņražu piegādi īpašiem 
kritiskiem lietojumiem; noteikt atsauces 
vērtību pārrēķināšanas noteikumus 
fluorogļūdeņražu laišanai tirgū, ko veic 
konkrēti uzņēmumi, un grozīt vai 
papildināt kārtību, kādā tiek iedalītas 
kvotas; pārskatīt robežvērtības ziņošanas 
prasībās; noteikt prasības attiecībā uz 
ziņošanas sistēmām par fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un prasības 
par dalībvalstu ievākto emisiju datu 
izmantošanu; iekļaut citas vielas, kam ir 
ievērojams globālās sasilšanas potenciāls, 
to vielu sarakstos, uz kurām attiecas šī 
regula, un atjaunināt sarakstus,
pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem atzinumiem, jo īpaši par 
regulas pielikumos uzskaitīto vielu 
globālās sasilšanas potenciālu.

(20) Lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību 
un to tirgu attīstību, kurus skar šī regula, un 
lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem 
nolīgumiem, pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz šādiem 
aspektiem: precizēt prasības attiecībā uz 
noplūžu pārbaudēm; grozīt to iekārtu 
sarakstu, uz kurām attiecas obligāta 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija; 
precizēt minimālās prasības un 
nosacījumus to mācību programmu 
savstarpējai atzīšanai, kas paredzētas 
personām, kuras uzstāda, tehniski apkopj, 
remontē vai demontē iekārtas un kuras 
pārbauda noplūdes un rekuperē fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, un šo personu un 
uzņēmumu sertificēšanai, kas veic šādus 
uzdevumus; grozīt marķēšanas prasības; 
grozīt fluorogļūdeņražu maksimālo 
daudzumu, ko var laist tirgū, un veselības 
un drošības apsvērumu dēļ no kvotas 
prasības atbrīvot fluorogļūdeņražu piegādi 
īpašiem kritiskiem lietojumiem; noteikt 
atsauces vērtību pārrēķināšanas 
noteikumus fluorogļūdeņražu laišanai 
tirgū, ko veic konkrēti uzņēmumi, un grozīt 
vai papildināt kārtību, kādā tiek iedalītas 
kvotas; pārskatīt robežvērtības ziņošanas 
prasībās; noteikt prasības attiecībā uz 
ziņošanas sistēmām par fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un prasības 
par dalībvalstu ievākto emisiju datu 
izmantošanu; atjaunināt to vielu sarakstu, 
uz kurām attiecas šī regula, pamatojoties uz 
jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem, jo 
īpaši par regulas pielikumos uzskaitīto 
vielu globālās sasilšanas potenciālu.
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
-1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a pants
Joma

1. Šo regulu piemēro fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu lietošanai ES, 
izņemot 2. punktā minētos gadījumus.
2. Šo regulu nepiemēro fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu lietošanai veselības 
aprūpē, elektriskās strāvas ģenerēšanai 
un pārvadei, gaisa telpas iekārtām un 
rūpniecisko gāzu ražošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
-1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a pants
Joma

Šīs regulas mērķis ir aizsargāt vidi, 
samazinot fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, un veicināt inovācijas 
ilgtspējīgās tehnoloģijās. Tādējādi šī 
regula paredz noteikumus fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu ierobežošanai, 
lietošanai, reģenerācijai un iznīcināšanai 
un aizliedz šo gāzu īpašus lietojumus, 
vienlaikus nosakot kvantitatīvus 
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ierobežojumus fluorogļūdeņražu laišanai 
tirgū. Papildus ilgtspējīgas izaugsmes
veicināšanai Eiropas Savienībā šī regula 
var sniegt vērtīgu ieguldījumu 
starptautiskas vienošanās noslēgšanā 
nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) „fluorogļūdeņraži” („HFC”) ir vielas,
kas iekļautas I pielikuma 1. iedaļā, vai 
maisījumi, kas satur jebkuru no šīm 
vielām;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir 
fluorogļūdeņraži ("HFC"), 
perfluorogļūdeņraži ("PFC") un sēra 
heksafluorīds ("SF6") un citas 
siltumnīcefekta gāzes, kas satur fluoru, kā 
uzskaitīts I pielikumā, atsevišķi vai 
maisījumā;

1) „fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir 
fluorogļūdeņraži ("HFC"), 
perfluorogļūdeņraži ("PFC"), sēra 
heksafluorīds ("SF6") un citas 
siltumnīcefekta gāzes, kas satur fluoru, kā 
uzskaitīts I pielikumā, vai maisījumi, kas 
satur jebkuru no šīm vielām;

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Jo Leinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir 
fluorogļūdeņraži ("HFC"), 
perfluorogļūdeņraži ("PFC") un sēra 
heksafluorīds ("SF6") un citas 
siltumnīcefekta gāzes, kas satur fluoru, kā 
uzskaitīts I pielikumā, atsevišķi vai 
maisījumā;

1) „fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir 
fluorogļūdeņraži ("HFC"), 
perfluorogļūdeņraži ("PFC"), sēra 
heksafluorīds ("SF6") un citas 
siltumnīcefekta gāzes, kas satur fluoru, kā 
uzskaitīts I un II pielikumā, atsevišķi vai 
maisījumā, bet tikai attiecībā uz tām 
fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, kas 
uzskaitītas I pielikumā, ja nav norādīts 
citādi;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) „perfluorogļūdeņraži” ("PFC") ir 
vielas, kas iekļautas I pielikuma 2. iedaļā, 
vai maisījumi, kas satur jebkuru no šīm 
vielām;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
1. pants − 1. daļa − 1.c punkts (jauns)



PE508.030v01-00 26/68 AM\931431LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1c) „sēra heksafluorīds” ("SF6") ir viela, 
kas iekļauta I pielikuma 3. iedaļā, vai 
maisījumi, kas satur šo vielu;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kam pieder iekārtas un sistēmas, 
uz kurām attiecas šī regula, un kurš faktiski 
pārvalda to tehnisko darbību;

4) “operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kam pieder iekārtas un sistēmas, 
uz kurām attiecas šī regula un kuras satur 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālo 
sasilšanas potenciālu, ekvivalentu
5 tonnām CO2 vai vairāk, un kas faktiski 
pārvalda to tehnisko darbību;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā operatora definīcija nav pietiekami skaidra, jo neprecizē gadījumus, kad 
operatoram pieder nelielas iekārtas. Tādējādi šī definīcija ir jāprecizē saskaņā ar 3. un 
5. pantu.

Grozījums Nr. 93
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kam pieder iekārtas un sistēmas, 
uz kurām attiecas šī regula, un kurš 

4) “operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas faktiski pārvalda to iekārtu 
un sistēmu tehnisko darbību, uz kurām 
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faktiski pārvalda to tehnisko darbību; attiecas šī regula;

Or. fr

Pamatojums

Divi nosacījumi šajā definīcijā mazinātu juridisko noteiktību attiecībā uz regulas īstenošanu 
transporta nozarē.

Grozījums Nr. 94
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) „siltuma sūknis” ir ierīce vai iekārta, 
kas zemā temperatūrā ekstrahē siltumu no 
gaisa, ūdens vai zemes un atdod siltumu;

Or. it

Pamatojums

Sk. Regulas (EK) Nr. 842/2006 2. panta 9. punktu.

Grozījums Nr. 95
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „hermētiski noslēgta sistēma” ir sistēma, 
kurā visas daļas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, to ražošanas laikā 
ir tikušas hermētiski noslēgtas ar 
metināšanas vai cietlodēšanas palīdzību vai 
citādi padarītas necaurlaidīgas, tās 
pastāvīgi savienojot, un kurās nav 
vajadzīgs atvērt dzesēšanas kontūru, lai 
uzsāktu sistēmas darbību;

7) „hermētiski noslēgta sistēma” ir sistēma, 
kurā visas daļas, kas satur dzesētāju, ir
cieši noslēgtas ar metināšanas vai 
cietlodēšanas palīdzību vai citādi padarītas 
necaurlaidīgas, tās pastāvīgi savienojot, 
kas var ietvert plombētus vai noslēgtus 
piekļuves punktus un vārstuļus, lai 
nodrošinātu atbilstošu remontu vai 
likvidēšanu ar garantētu maksimālo 
noplūdes līmeni — trīs gramus gadā —, 
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ja ir vismaz ceturtā daļa no maksimālā 
atļautā spiediena;

Or. it

Pamatojums

Sk. Regulas (EK) Nr. 842/2006 2. panta 11. punktu.

Grozījums Nr. 96
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „hermētiski noslēgta sistēma” ir sistēma, 
kurā visas daļas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, to ražošanas laikā
ir tikušas hermētiski noslēgtas ar 
metināšanas vai cietlodēšanas palīdzību 
vai citādi padarītas necaurlaidīgas, tās 
pastāvīgi savienojot, un kurās nav 
vajadzīgs atvērt dzesēšanas kontūru, lai 
uzsāktu sistēmas darbību;

7) „hermētiski noslēgta sistēma” ir sistēma, 
kurā visas dzesētājvielas saturošās 
sastāvdaļas ir hermētiski noslēgtas, tās 
metinot, cietlodējot vai veidojot līdzīgu 
pastāvīgu savienojumu, kas var ietvert 
pārsegtus vārstus vai pārsegtas 
pieslēgvietas, kurās iespējams veikt 
pienācīgu apkopi vai izvietošanu un kuru 
pārbaudītā noplūdes vērtība zem 
spiediena, kas veido vismaz ceturto daļu 
no maksimāli pieļaujamā spiediena, ir 
mazāka par 3 gramiem gadā;

Or. de

Pamatojums

Šī definīcija ir pretrunā spēkā esošajiem Eiropas standartiem (EN 16084:2011, EN 378-
1:2012), un to vajadzētu negrozītu saglabāt spēkā esošajā regulā. Servisa vārsti sniedz 
iespēju daudzām ierīcēm veikt ātru un uzticamu hermētiskuma testu un novērst risku, ka 
nelietderīgi atveras dzesētājvielas cirkulācijas vārsts un attiecīgi veidojas paaugstināts 
noplūdes risks. Turklāt tie sniedz iespēju remonta vai utilizēšanas gadījumā droši atsūknēt 
dzesētājvielu.

Grozījums Nr. 97
Pilar Ayuso
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „hermētiski noslēgta sistēma” ir sistēma, 
kurā visas daļas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, to ražošanas laikā 
ir tikušas hermētiski noslēgtas ar 
metināšanas vai cietlodēšanas palīdzību 
vai citādi padarītas necaurlaidīgas, tās
pastāvīgi savienojot, un kurās nav 
vajadzīgs atvērt dzesēšanas kontūru, lai 
uzsāktu sistēmas darbību;

7) „hermētiski noslēgta sistēma” ir sistēma, 
kurā visas dzesētājvielas saturošās 
sastāvdaļas ir noslēgtas, tās metinot, 
cietlodējot vai veidojot līdzīgu pastāvīgu 
savienojumu, kas var ietvert pārsegtus 
vārstus vai pārsegtas pieslēgvietas, kurās 
iespējams veikt pienācīgu apkopi vai 
izvietošanu un kuru pārbaudītā noplūdes 
vērtība zem spiediena, kas veido vismaz 
ceturto daļu no maksimāli pieļaujamā 
spiediena, ir mazāka par 3 gramiem gadā;

Or. en

Pamatojums

Šī ir definīcija, kas iekļauta Regulā (EK) Nr. 842/2006.

Grozījums Nr. 98
Jo Leinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) "stacionārs" ir tāds, kas darbības laikā 
nekustas;

13) "stacionārs" ir tāds, kas darbības laikā 
parasti nepārvietojas;

Or. en

Pamatojums

Definīcija grozīta, lai atbilstu Regulai (EK) Nr. 842/2006.

Grozījums Nr. 99
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) „mobils” ir tāds, kas darbības laikā 
parasti pārvietojas;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) „kravas furgons ar dzesēšanas 
iekārtu” ir transportlīdzeklis, kura masa 
ir mazāka par 3,5 tonnām un kurš 
konstruēts un ražots galvenokārt preču 
pārvadāšanai un aprīkots ar dzesēšanas 
vienību;

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) „konteiners” ir vairākveidu 
transporta vienība, kas konstruēta un 
ražota galvenokārt preču pārvadāšanai un 
aprīkota ar dzesēšanas vienību;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Erik Bánki
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) „komerciāla dzesēšana” ir 
dzesēšana, ko izmanto 
mazumtirdzniecības punktos;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) „siltumsūknis” ir ierīce vai iekārta, 
kas zemā temperatūrā uzņem siltumu no 
gaisa, ūdens vai zemes un piegādā 
siltumu;

Or. en

Pamatojums

Tā ir jau esoša definīcija Direktīvā 2009/125/EK par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Grozījums Nr. 104
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) „siltumsūknis” ir ierīce vai iekārta, 
kas zemā temperatūrā uzņem siltumu no 
gaisa, ūdens vai zemes un piegādā tikai 
siltumu;
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Or. en

Pamatojums

Šī definīcija, kas aizgūta no Regulas (EK) Nr. 842/2006, izskaidro atšķirību starp 
atgriezenisku gaisa kondicionēšanu ar siltumsūkņiem (sadales sistēmām, vairākkārtējām 
sadales/VRF sistēmām, jumta sistēmām, centrbēdzes dzesētājiem un pārvietojamiem 
dzesētājiem) un siltumsūkņiem, kas nodrošina tikai siltumu (tos apzīmē kā siltumsūkņus). Tā 
atbilst nomenklatūrai Sagatavošanas pētījumā (V pielikuma 259. lpp. un VI pielikuma 
309. lpp.) un Ietekmes novērtējumā (118. lpp.).

Grozījums Nr. 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) „vilkmes dzesētāji” ir ierīces, kas 
paredzētas straujai pārtikas produktu 
temperatūras pazemināšanai temperatūrā, 
kura vienāda ar + 10°C vai zemāka;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) „vilkmes saldētavas” ir ierīces, kas 
paredzētas straujai pārtikas produktu 
temperatūras pazemināšanai temperatūrā, 
kura vienāda ar - 18°C vai zemāka;

Or. en

Pamatojums

Piemērotu alternatīvu trūkums attiecībā uz izmantojamās gāzes veidiem izraisīs vilkmes 
dzesētāju un vilkmes saldētavu pilnīgu izņemšanu no Eiropas tirgus pēc datumiem, kas 



AM\931431LV.doc 33/68 PE508.030v01-00

LV

norādīti III pielikuma 10. un 11. punktā.

Grozījums Nr. 107
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) „noplūde” ir fluorēto siltumnīcefekta 
gāzu neparasta izlaišana, kas ir 
ievērojami lielāka par noplūdes rādītāju, 
kurš norādīts šai aprīkojuma 
konstrukcijai, ja tāds ir;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16b) „noplūdes konstatēšanas sistēma” ir 
kalibrēta mehāniska, elektriska vai 
elektroniska ierīce fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu noplūdes 
konstatēšanai, kas, šādu noplūdi 
konstatējot, par to paziņo operatoram;

Or. en

Pamatojums

Definīcija aizgūta no Regulas (EK) Nr. 842/2006.

Grozījums Nr. 109
Jo Leinen
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Regulas priekšlikums
1. pants − 1. daļa − 16.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16c) „uzņēmums” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas:
a) ražo, reģenerē, pārstrādā, rekuperē, 
lieto, iznīcina, piegādā vai pieņem 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes;
b) importē šādas fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes;
c) eksportē šādas fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes;
d) laiž šādas fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes tirgū vai
e) ekspluatē, uzstāda, tehniski apkopj, 
uztur, remontē vai demontē iekārtas vai 
sistēmas, kas satur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes;

Or. en

Pamatojums

Definīcija aizgūta no Regulas (EK) Nr. 1005/2009.

Grozījums Nr. 110
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16d) „izejviela” ir jebkura fluorēta 
siltumnīcefekta gāze, kas minēta Regulas 
(EK) Nr. 1005/2009 I un II pielikumā, vai 
fluorēts savienojums, kas minēts tās I, II 
un IV pielikumā, ja tā tiek ķīmiski 
pārveidota procesā, kurā to pārvērš no 
sākotnējā sastāva citā sastāvā;

Or. en
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Pamatojums

Definīcija aizgūta no Regulas (EK) Nr. 1005/2009.

Grozījums Nr. 111
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16e) „procesa aģents” ir jebkurš fluorēts 
savienojums, ko izmanto kā ķīmiska 
procesa aģentu;

Or. en

Pamatojums

Definīcija aizgūta no Regulas (EK) Nr. 1005/2009.

Grozījums Nr. 112
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Veic visus tehniski un ekonomiski 
iespējamos pasākumus, lai novērstu 
vismaz fluorēto gāzu emisijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir konstatēta minēto gāzu noplūde, 
operatori nodrošina, ka iekārta tiek 
saremontēta bez liekas kavēšanās.

3. Ja ir konstatēta minēto gāzu noplūde, 
operatori nodrošina, ka iekārta tiek 
saremontēta bez liekas kavēšanās, bet ne 
vēlāk kā nedēļas laikā pēc konstatēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir konstatēta minēto gāzu noplūde, 
operatori nodrošina, ka iekārta tiek 
saremontēta bez liekas kavēšanās.

3. Ja ir konstatēta SF6 gāzu noplūde, 
operatori nodrošina, ka iekārta tiek 
saremontēta bez liekas kavēšanās, ciktāl to 
pieļauj apkopes drošība un tehniskie 
apstākļi, un ka šā remonta ietekme uz vidi 
ir pieņemama (mazāka nekā tad, ja 
nekāds remonts netiktu veikts atlikušajā 
iespējamajā šīs iekārtas dzīves laikā).

Or. en

Grozījums Nr. 115
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad ir pabeigts iekārtas remonts, 
operatori nodrošina, ka viena mēneša 
laikā pēc remonta iekārtu pārbauda 
sertificētas personas, lai pārbaudītu, vai 
remonts ir veikts efektīvi.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar 3. panta 1. un 8. punktu hermētiskuma pārbaudes, kā arī potenciāli nepieciešamos 
remonta darbus drīkst veikt tikai sertificēti darbinieki. Tādējādi ir garantēts profesionāls 
remonts. Tādēļ nav nepieciešams, lai mēnesi pēc remonta jaunu pārbaudi veiktu kvalificēts 
speciālists.

Grozījums Nr. 116
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad ir pabeigts iekārtas remonts, operatori 
nodrošina, ka viena mēneša laikā pēc 
remonta iekārtu pārbauda sertificētas 
personas, lai pārbaudītu, vai remonts ir
veikts efektīvi.

Attiecībā uz 3. panta 1. punktā minētajām 
iekārtām, kad ir pabeigts iekārtas remonts, 
operatori nodrošina, ka viena mēneša laikā 
pēc remonta iekārtu pārbauda sertificētas 
personas, lai pārbaudītu, vai remonts ir 
veikts efektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad ir pabeigts iekārtas remonts, operatori 
nodrošina, ka viena mēneša laikā pēc 
remonta iekārtu pārbauda sertificētas 
personas, lai pārbaudītu, vai remonts ir 
veikts efektīvi.

Kad ir pabeigts iekārtas remonts, operatori 
nodrošina, ka viena mēneša laikā pēc 
remonta iekārtu pārbauda sertificētas 
personas vai automātiska uzraudzības 
sistēma, lai pārbaudītu, vai remonts ir 
veikts efektīvi.

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 8. pantu sertificē personas 
un uzņēmumus, kas veic šādus 
uzdevumus:

4. Saskaņā ar 8. pantu sertificē uzņēmumus 
un ekonomikas dalībniekus, kā arī to 
darbiniekus, kas veic šādus uzdevumus:

Or. it

Grozījums Nr. 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 8. pantu sertificē personas un 
uzņēmumus, kas veic šādus uzdevumus:

4. Saskaņā ar 8. pantu sertificē personas, 
kas veic 8. panta 1. punktā minētos
uzdevumus, un veic piesardzības 
pasākumus, lai novērstu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu noplūdi.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 120
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 3. panta 1. punktā minēto iekārtu 
uzstādīšana, apkalpe, tehniskā apkope, 
remonts vai demontāža;

a) 3. panta 1. punktā minēto iekārtu 
uzstādīšana, apkalpe, tehniskā apkope, 
remonts vai demontāža, tostarp gadījumos, 
kad šīs iekārtas satur fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu alternatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 3. panta 1. punktā minēto iekārtu 
uzstādīšana, apkalpe, tehniskā apkope, 
remonts vai demontāža;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 122
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 3. panta 1. punktā minēto iekārtu 
uzstādīšana, apkalpe, tehniskā apkope, 
remonts vai demontāža;

a) 3. panta 1. punktā minēto iekārtu, kā arī
fluorēto siltumnīcefekta gāzu alternatīvas
saturošu iekārtu uzstādīšana, apkalpe, 
tehniskā apkope, remonts vai demontāža;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
saturošo mobilo gaisa kondicionēšanas 
iekārtu apkalpe, tehniskā apkope, remonts 
vai demontāža;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) SF6 saturošu elektrības sadales iekārtu 
uzstādīšana, apkalpe, tehniskā apkope, 
remonts vai demontāža;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 125
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) SF6 saturošu elektrības sadales iekārtu 
uzstādīšana, apkalpe, tehniskā apkope, 
remonts vai demontāža;

c) SF6 reģenerēšana, kad notiek elektrības 
sadales iekārtu uzstādīšana, apkalpe, 
tehniskā apkope, remonts vai demontāža;

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) SF6 saturošu elektrības sadales iekārtu 
uzstādīšana, apkalpe, tehniskā apkope, 
remonts vai demontāža;

c) SF6 saturošu elektrības sadales iekārtu 
uzstādīšana, apkalpe, tehniskā apkope, 
remonts vai demontāža, kuru gadījumā 
jārīkojas atbilstoši darbam ar SF6
piemērojamām prasībām;

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai SF6 saturošo iekārtu uzraudzību vai remontu veiktu tikai montieri ar 
augstu kvalifikāciju. Taču SF6 saturošās elektrības sadales iekārtas nekad neatrodas publiski 
pieejamās vietās, tās vienmēr ir pakļautas operatora uzraudzībai, un tās apkalpo tikai 
atbilstoši mācīti darbinieki. Tādēļ ir nepieciešams, lai sertificēti būtu tikai tie darbinieki, kuri 
faktiski rīkosies ar SF6 saturošajām gāzēm, nevis viss iekārtas apkalpi veicošais personāls.

Grozījums Nr. 127
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) fluorēto siltumnīcefekta gāzu piegāde 
vai saņemšana, lai veiktu uzdevumus, kas 
minēti a), b) un c) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 128
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) fluorēto siltumnīcefekta gāzu piegāde 
vai saņemšana, lai veiktu uzdevumus, kas 
minēti a), b) un c) apakšpunktā.

d) fluorēto siltumnīcefekta gāzu piegāde 
vai saņemšana, lai veiktu uzdevumus, kas 
minēti a), b) un c) apakšpunktā. Tas 
neattiecas uz slēgtu tvertņu piegādi un 
saņemšanu.

Or. de

Pamatojums

Piegāde un saņemšana slēgtās tvertnēs nav uzskatāma par darbību, kurā persona nonāk tiešā 
saskarē ar SF6. Tādēļ nav nepieciešams, lai šim darbam norīkotie darbinieki būtu sertificēti 
atbilstoši Regulai (EK) Nr. 305/2008.

Grozījums Nr. 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) fluorēto siltumnīcefekta gāzu piegāde 
vai saņemšana, lai veiktu uzdevumus, kas 
minēti a), b) un c) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 130
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecībā uz uzdevumiem, kas minēti 
a)–c) apakšpunktā, fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes drīkst piegādāt un 
pieņemt tikai sertificētas personas un 
uzņēmumi;
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Or. en

Grozījums Nr. 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot minētos uzdevumus, pirmajā daļā 
minētās personas un uzņēmumi veic 
piesardzības pasākumus, lai nepieļautu 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūdi.

Uzņēmumiem, kas veic 8. panta 1. punktā 
minētos pasākumus citu personu vietā, 
jābūt sertificētiem saskaņā ar 8. panta 
4. punktu, un tie veic piesardzības 
pasākumus, lai nepieļautu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu noplūdi.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 132
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jebkura persona, kas trešai pusei dod 
uzdevumu uzstādīt, apkalpot, tehniski 
apkopt, remontēt vai demontēt SF6
saturošas elektrības sadales iekārtas vai 
iekārtas, kas minētas 3. panta 1. punktā, 
pārliecinās, ka minētajai pusei ir 
nepieciešamie sertifikāti atbilstīgi 

5. Jebkura persona, kas trešai pusei dod 
uzdevumu uzstādīt, apkalpot, tehniski 
apkopt, remontēt vai demontēt SF6
saturošas elektrības sadales iekārtas vai 
iekārtas, kuru gadījumā jārīkojas
atbilstoši darbam ar SF6 piemērojamām 
prasībām vai kuras minētas 3. panta 
1. punktā, pārliecinās, ka minētajai pusei ir 
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8. pantam vajadzīgo uzdevumu veikšanai. nepieciešamie sertifikāti atbilstīgi 
8. pantam vajadzīgo uzdevumu veikšanai.

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai SF6 saturošo iekārtu uzraudzību vai remontu veiktu tikai montieri ar 
augstu kvalifikāciju. Taču SF6 saturošās elektrības sadales iekārtas nekad neatrodas publiski 
pieejamās vietās, tās vienmēr ir pakļautas operatora uzraudzībai, un tās apkalpo tikai 
atbilstoši mācīti darbinieki. Tādēļ ir nepieciešams, lai sertificēti būtu tikai tie darbinieki, kuri 
faktiski rīkosies ar SF6 saturošajām gāzēm, nevis viss iekārtas apkalpi veicošais personāls. 

Grozījums Nr. 133
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. To iekārtu operatori, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 
5 tonnām CO2 un kas nav putu sastāvā, 
nodrošina, ka iekārtām tiek veikta noplūdes 
pārbaude. Tomēr iekārtām ar hermētiski 
noslēgtām sistēmām, kas ir attiecīgi 
marķētas un satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir līdzvērtīgs mazāk nekā 10 tonnām CO2, 
šajā pantā paredzētās noplūdes pārbaudes 
nepiemēro.

1. To stacionāro vai mobilo dzesēšanas un 
gaisa kondicionēšanas iekārtu operatori, 
kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk, kas 
nav putu sastāvā, nodrošina, ka iekārtām 
tiek veikta noplūdes pārbaude. Tomēr 
iekārtām ar hermētiski noslēgtām 
sistēmām, kas ir attiecīgi marķētas un satur 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 
mazāk nekā 10 tonnām CO2, šajā pantā 
paredzētās noplūdes pārbaudes nepiemēro.

Or. pl

Grozījums Nr. 134
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. To iekārtu operatori, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 5 
tonnām CO2 un kas nav putu sastāvā, 
nodrošina, ka iekārtām tiek veikta noplūdes 
pārbaude. Tomēr iekārtām ar hermētiski 
noslēgtām sistēmām, kas ir attiecīgi
marķētas un satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir līdzvērtīgs mazāk nekā 10 tonnām CO2, 
šajā pantā paredzētās noplūdes pārbaudes 
nepiemēro.

1. To iekārtu operatori, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 5 
tonnām CO2 vai vairāk, kas nav putu 
sastāvā, nodrošina, ka iekārtām tiek veikta 
noplūdes pārbaude. Tomēr iekārtām ar 
hermētiski noslēgtām sistēmām, kas ir 
attiecīgi marķētas un satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs mazāk 
nekā 10 tonnām CO2, šajā pantā paredzētās 
noplūdes pārbaudes nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. To iekārtu operatori, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 5 
tonnām CO2 un kas nav putu sastāvā, 
nodrošina, ka iekārtām tiek veikta noplūdes 
pārbaude. Tomēr iekārtām ar hermētiski 
noslēgtām sistēmām, kas ir attiecīgi 
marķētas un satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs mazāk 
nekā 10 tonnām CO2, šajā pantā 
paredzētās noplūdes pārbaudes 
nepiemēro.

1. To iekārtu operatori, kas satur 1,5 kg vai 
vairāk fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kas 
nav putu sastāvā, nodrošina, ka iekārtām 
tiek veikta noplūdes pārbaude.

Or. en

Pamatojums

Pāreja no kilogramiem uz CO2 ekvivalenci ir nepārdomāta, un no tās būtu jāatsakās. ODS 
regulā, F-gāzes regulā un valstu tiesību aktos ir lietoti kilogrami. Operatori un valstu 
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iestādes šo kārtību pārzina. Noteikuma mērķis ir ierobežot noplūdes. Augsti noplūžu rādītāji 
ir saistīti ar lielākām iekārtām un ne obligāti ar CO2 ekvivalenci. Dalībvalstu pieredze, 
piemēram, Dānijā (1,5 kg) un Francijā (2 kg), pierāda, ka ir iespējams samazināt gāzes 
satura lielumu, tādējādi samazinot arī emisijas.

Grozījums Nr. 136
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) stacionāras dzesēšanas iekārtas; a) stacionāras un mobilas dzesēšanas 
iekārtas;

Or. pl

Grozījums Nr. 137
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) stacionāras gaisa kondicionēšanas 
iekārtas;

b) stacionāras un mobilas gaisa 
kondicionēšanas iekārtas;

Or. pl

Grozījums Nr. 138
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) stacionāras gaisa kondicionēšanas 
iekārtas;

b) stacionāras un mobilas gaisa 
kondicionēšanas iekārtas;
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Or. de

Grozījums Nr. 139
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ar dzesēšanas iekārtu aprīkoti kravas 
automobiļi un piekabes.

e) vilcienos uzstādītas dzesēšanas iekārtas,
ar dzesēšanas iekārtu aprīkoti kravas 
automobiļi, kravas furgoni, piekabes un 
konteineri.

Or. fr

Pamatojums

Regula būtu jāpiemēro plašāk, tā nodrošinot godīgu konkurenci transporta nozarē.

Grozījums Nr. 140
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 5 
tonnām CO2 vai vairāk, bet mazāks par 50 
tonnām CO2, noplūdes pārbaudi veic 
vismaz reizi 12 mēnešos;

a) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 5 
tonnām CO2 vai vairāk, bet mazāks par 50 
tonnām CO2, noplūdes pārbaudi veic 
vismaz reizi 12 mēnešos vai, ja ir uzstādīta 
noplūdes konstatēšanas sistēma, reizi 
24 mēnešos;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 5 
tonnām CO2 vai vairāk, bet mazāks par 50 
tonnām CO2, noplūdes pārbaudi veic 
vismaz reizi 12 mēnešos;

a) iekārtām, kas satur 1,5 kg vai vairāk 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noplūdes 
pārbaudi veic vismaz reizi 12 mēnešos;

Or. en

Pamatojums

Pāreja no kilogramiem uz CO2 ekvivalenci ir nepārdomāta, un no tās būtu jāatsakās. ODS 
regulā, F-gāzes regulā un valstu tiesību aktos ir lietoti kilogrami. Operatori un valstu 
iestādes šo kārtību pārzina. Noteikuma mērķis ir ierobežot noplūdes. Augsti noplūžu rādītāji 
ir saistīti ar lielākām iekārtām un ne obligāti ar CO2 ekvivalenci. Dalībvalstu pieredze, 
piemēram, Dānijā (1,5 kg) un Francijā (2 kg), pierāda, ka ir iespējams samazināt gāzes 
satura lielumu, tādējādi samazinot arī emisijas.

Grozījums Nr. 142
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 50 
tonnām CO2 vai vairāk, bet mazāks par 500 
tonnām CO2, noplūdes pārbaudi veic 
vismaz reizi sešos mēnešos;

b) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 50 
tonnām CO2 vai vairāk, bet mazāks par 
500 tonnām CO2, noplūdes pārbaudi veic 
vismaz reizi sešos mēnešos vai, ja ir 
uzstādīta noplūdes konstatēšanas sistēma, 
reizi divpadsmit mēnešos;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 50 
tonnām CO2 vai vairāk, bet mazāks par 
500 tonnām CO2, noplūdes pārbaudi veic 
vismaz reizi sešos mēnešos;

b) iekārtām, kas satur 30 kg vai vairāk,
noplūdes pārbaudi veic vismaz reizi sešos 
mēnešos;

Or. en

Pamatojums

Pāreja no kilogramiem uz CO2 ekvivalenci ir nepārdomāta, un no tās būtu jāatsakās. ODS 
regulā, F-gāzes regulā un valstu tiesību aktos ir lietoti kilogrami. Operatori un valstu 
iestādes šo kārtību pārzina. Noteikuma mērķis ir ierobežot noplūdes. Augsti noplūžu rādītāji 
ir saistīti ar lielākām iekārtām un ne obligāti ar CO2 ekvivalenci. Dalībvalstu pieredze, 
piemēram, Dānijā (1,5 kg) un Francijā (2 kg), pierāda, ka ir iespējams samazināt gāzes 
satura lielumu, tādējādi samazinot arī emisijas.

Grozījums Nr. 144
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 500 
tonnām CO2 vai vairāk, noplūdes pārbaudi 
veic vismaz reizi trijos mēnešos.

c) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 500 
tonnām CO2 vai vairāk, noplūdes pārbaudi 
veic vismaz reizi trijos mēnešos vai, ja ir 
uzstādīta noplūdes konstatēšanas sistēma, 
reizi sešos mēnešos.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iekārtām, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 500 
tonnām CO2 vai vairāk, noplūdes pārbaudi 
veic vismaz reizi trijos mēnešos.

c) iekārtām, kas satur 300 kg vai vairāk,
noplūdes pārbaudi veic vismaz reizi trijos 
mēnešos.

Or. en

Pamatojums

Pāreja no kilogramiem uz CO2 ekvivalenci ir nepārdomāta, un no tās būtu jāatsakās. ODS 
regulā, F-gāzes regulā un valstu tiesību aktos ir lietoti kilogrami. Operatori un valstu 
iestādes šo kārtību pārzina. Noteikuma mērķis ir ierobežot noplūdes. Augsti noplūžu rādītāji 
ir saistīti ar lielākām iekārtām un ne obligāti ar CO2 ekvivalenci. Dalībvalstu pieredze, 
piemēram, Dānijā (1,5 kg) un Francijā (2 kg), pierāda, ka ir iespējams samazināt gāzes 
satura lielumu, tādējādi samazinot arī emisijas.

Grozījums Nr. 146
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem precizē prasības noplūžu 
pārbaudēm, kas jāveic saskaņā ar šā panta 
1. punktu katram iekārtu veidam, kas
norādīts minētajā punktā; ar kuriem nosaka 
iekārtas daļas, kurās visiespējamāk varētu 
rasties noplūde, un ar kuriem groza šā 
panta 1. punktā minēto iekārtu sarakstu, lai 
iekļautu citus iekārtu veidus, ņemot vērā 
tirgus tendences un tehnikas attīstību.

4. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem precizē prasības noplūžu 
pārbaudēm, kas jāveic saskaņā ar šā panta 
1. punktu katram iekārtu veidam, kurš
norādīts minētajā punktā; ar kuriem nosaka 
iekārtas daļas, kur visiespējamāk varētu 
rasties noplūde, un ar kuriem groza šā 
panta 1. punktā minēto iekārtu sarakstu, lai 
iekļautu citus iekārtu veidus, ņemot vērā 
tirgus tendences un tehnikas attīstību. 
Konkrētās prasības attiecībā uz noplūdes 
pārbaudēm pieņem līdz [2015. gada 
1. janvārim].



AM\931431LV.doc 51/68 PE508.030v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 147
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. To iekārtu operatori, kas minētas 
3. panta 1. punktā un kuras satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 500 
tonnām CO2 vai vairāk, nodrošina, ka 
iekārta ir aprīkota ar noplūdes 
konstatēšanas sistēmu, kas brīdina 
operatoru par noplūdi.

1. To iekārtu operatori, kuras minētas 
3. panta 1. punktā un kuras satur 150 kg vai 
vairāk fluorētās siltumnīcefekta gāzes, 
nodrošina, ka iekārta ir aprīkota ar 
noplūdes konstatēšanas sistēmu, kas 
brīdina operatoru par noplūdi.

Or. en

Pamatojums

Pāreja no kilogramiem uz CO2 ekvivalenci ir nepārdomāta, un no tās būtu jāatsakās. ODS 
regulā, F-gāzes regulā un valstu tiesību aktos ir lietoti kilogrami. Operatori un valstu 
iestādes šo kārtību pārzina. Noteikuma mērķis ir ierobežot noplūdes. Augsti noplūžu rādītāji 
ir saistīti ar lielākām iekārtām un ne obligāti ar CO2 ekvivalenci. Dalībvalstu pieredze, 
piemēram, Dānijā (1,5 kg) un Francijā (2 kg), pierāda, ka ir iespējams samazināt gāzes 
satura lielumu, tādējādi samazinot arī emisijas.

Grozījums Nr. 148
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 3. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta, ja iekārta, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 50 
tonnām CO2 vai vairāk, bet mazāks par 
500 tonnām CO2, ir aprīkota ar noplūdes 
konstatēšanas sistēmu, iekārtas noplūdes 

2. Atkāpjoties no 3. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta, ja iekārta, kas satur 30 kg vai 
vairāk fluorētās siltumnīcefekta gāzes, bet 
mazāk par 500 tonnām CO2, ir aprīkota ar 
noplūdes konstatēšanas sistēmu, iekārtas 
noplūdes pārbaudi veic vismaz reizi 12 
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pārbaudi veic vismaz reizi 12 mēnešos. mēnešos.

Or. en

Pamatojums

Pāreja no kilogramiem uz CO2 ekvivalenci ir nepārdomāta, un no tās būtu jāatsakās. ODS 
regulā, F-gāzes regulā un valstu tiesību aktos ir lietoti kilogrami. Operatori un valstu 
iestādes šo kārtību pārzina. Noteikuma mērķis ir ierobežot noplūdes. Augsti noplūžu rādītāji 
ir saistīti ar lielākām iekārtām un ne obligāti ar CO2 ekvivalenci. Dalībvalstu pieredze, 
piemēram, Dānijā (1,5 kg) un Francijā (2 kg), pierāda, ka ir iespējams samazināt gāzes 
satura lielumu, tādējādi samazinot arī emisijas.

Grozījums Nr. 149
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. To iekārtu operatoriem, kuras satur 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kas nav 
putu sastāvā, par katru iekārtu ievieš un 
veic uzskaiti par šādu informāciju, pēc 
kuras identificē iekārtu:

1. To 3. panta 1. punktā minēto iekārtu 
operatoriem, kuras satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kas nav putu 
sastāvā, par katru šādu iekārtu ievieš un 
veic uzskaiti par šādu informāciju, pēc 
kuras identificē iekārtu:

Or. en

Grozījums Nr. 150
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmantoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
daudzums un veids;

a) izmantoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
daudzums un veids, ja iekārta ir uzstādīta 
pirmo reizi, un, ja iespējams, fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu aptuvenais 
daudzums un veids, ja iekārtai veic 
apkalpi;
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Or. EN

Grozījums Nr. 151
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
daudzums un pievienošanas iemesls;

b) pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
daudzums, norādot, vai tās ir nelietotas, 
pārstrādātas vai rekuperētas, un 
pievienošanas iemesls;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) konstatētās noplūdes apmēri; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 153
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Personas, kas veic noplūžu pārbaudes 
3. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajām iekārtām, katru reizi aizpilda 
pārbaudes protokolu, tajā norādot šādas 
ziņas:
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a) kāda iekārta ir pārbaudīta, kāds ir tās 
uzpildīšanas tilpums, kāda 
siltumnīcefekta gāze ir uzpildīta un kad 
iekārta ir nodota ekspluatācijā;
b) kāda pārbaude iekārtai veikta un kad tā 
ir veikta;
c) kādi ir bojājumi, ja tādi konstatēti;
d) cik daudz fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes ir pievienots un kāda gāze ir 
izmantota;
e) cik daudz fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes ir rekuperēts;
f) vai iekārta ir demontēta;
g) operatora identitātes datus un attiecībā 
uz iekārtām, kas minētas
3. panta 1. punkta e) apakšpunktā —
transportlīdzekļa vai konteinera datus.
Personas, kas veic noplūžu pārbaudes, 
pastāvīgi veic uzskaiti, norādot šā punkta 
pirmajā daļā minētās ziņas, un iesniedz 
operatoram pārbaudes protokola kopiju.
Attiecībā uz 3. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētajām iekārtām, kas 
satur siltumnīcefekta gāzes, to operatori 
glabā visus pārbaužu protokolus visu 
iekārtas kalpošanas laiku.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāizveido efektīva ziņošanas kārtība attiecībā uz pārbaudēm, kas veicamas reizi gadā. Tā 
būtu efektīvāka, ja uzskaiti veiktu personas, kuras pārbauda iekārtas.

Grozījums Nr. 154
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punktā minēto iekārtu operatoriem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 155
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punktā minēto iekārtu operatoriem.

Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punkta b) un c) apakšpunktā minēto 
iekārtu operatoriem.

Or. fr

Pamatojums

Ja pārbaudes tiek veiktas reizi gadā, ar uzskaiti saistītais administratīvais slogs nav 
attaisnojams. Lietderīgāk ir ieviest kārtību, saskaņā ar kuru attiecīgu ziņojumu sagatavotu 
personas, kas veic noplūžu pārbaudes.

Grozījums Nr. 156
Jo Leinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punktā minēto iekārtu operatoriem.

Operatori katru gadu iesniedz reģistrētos 
datus kompetentajām iestādēm, 
pievienojot kopsavilkumus par atbilstību.
Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punktā minēto iekārtu operatoriem.
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Or. en

Grozījums Nr. 157
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punktā minēto iekārtu operatoriem.

Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punktā minēto iekārtu operatoriem.

Attiecībā uz hermētiski noslēgtām SF6
MV sadales iekārtām piemēro tikai a) un 
g) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minēto informāciju 
nereģistrē datubāzē, ko izveidojušas 
dalībvalstu kompetentās iestādes, 1. punktā 
minētie operatori veic uzskaiti vismaz 
divus gadus pēc iekārtas ekspluatācijas 
beigām.

2. Ja 1. punktā minēto informāciju 
nereģistrē datubāzē, ko izveidojušas 
dalībvalstu kompetentās iestādes, 1. punktā 
minētie operatori veic uzskaiti vismaz 
piecus gadus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums joprojām paredz dalībvalstīm iespēju izveidot iekārtu reģistrācijas ierakstu 
datubāzi, ja dalībvalstis to uzskata par lietderīgu, vienlaikus paredzot piemērotāku 
laikposmu, kurā fluorētas siltumnīcefekta gāzes saturošo iekārtu operatoriem jāveic uzskaite 
gadījumos, kad dalībvalstis izvēlas neveidot šādu datubāzi.
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Grozījums Nr. 159
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 1.a punktā minētā informācija netiek 
reģistrēta datubāzē, ko izveidojušas 
dalībvalstu kompetentās iestādes, 
personas, kuras veic 1.a punktā 
paredzētās noplūžu pārbaudes, glabā 
attiecīgos protokolus vismaz piecus gadus 
pēc pārbaudes veikšanas.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar grozījumu, kas attiecas uz 5. panta 1.a punktu.

Grozījums Nr. 160
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktu var 
noteikt 1. punktā minēto datu formātu un 
precizēt, kā tie būtu jānosaka un 
jāatjaunina. Minēto īstenošanas aktu 
pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

3. Komisija nosaka 1. punktā minēto datu 
un atbilstības kopsavilkumu formātu un 
precizē, kā tie būtu jānosaka un jāatjaunina
elektroniskā datubāzē, ar īstenošanas aktu, 
kas pieņemts saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru. Šo formātu un 
specifikācijas pieņem līdz [2015. gada 
1. janvārim].

Or. en

Grozījums Nr. 161
Matthias Groote



PE508.030v01-00 58/68 AM\931431LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fluorēto savienojumu ražotāji veic visus 
piesardzības pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
pēc iespējas ierobežotu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ražošanas, 
transportēšanas un glabāšanas laikā.

Fluorēto savienojumu ražotāji veic visus 
piesardzības pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
pēc iespējas ierobežotu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ražošanas, 
transportēšanas un glabāšanas laikā. Tas 
ietver siltumnīcefekta gāzu kā 
blakusprodukta veidošanos.

Or. de

Grozījums Nr. 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie ražotāji nodrošina, ka trifluormetānu 
(HFC-23), kas ievērojamos daudzumos
rodas kā blakusprodukts, iznīcina 
ražošanas procesa ietvaros.

Šie ražotāji nodrošina, ka trifluormetānu 
(HFC-23), kas rodas kā blakusprodukts, 
iznīcina atbilstoši labākajiem pieejamiem 
tehniskajiem paņēmieniem.

Or. de

Pamatojums

Prasība iznīcināt „jebkādu daudzumu” blakusprodukta HFC-23 ir nesamērīga. Atsevišķās 
emisijas ir praktiski nenovēršamas. Arī tad, ja ir pieejami atbilstoši tehniskie iznīcināšanas 
paņēmieni, ir iespējams iznīcināt tikai aptuveni 99 % HFC-23. Tādējādi tiktu sekmēts, ka 
fluoru saturošo ķīmisko vielu ražošana tiek pārcelta uz valstīm ārpus Eiropas, kurās nav 
jāuzrauga blakusproduktu veidošanās, un tādējādi veidotos lielāks emisiju apjoms nekā tad, 
ja ražošanu turpinātu veikt Eiropā. Iznīcināšanai ir jānorit atbilstoši labākajiem pieejamiem
tehniskajiem paņēmieniem.

Grozījums Nr. 163
Theodoros Skylakakis
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Regulas priekšlikums
7. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Dalībvalstis līdz 2016. gada 
1. janvārim izveido obligātas 
reģenerācijas shēmas, kas attiecas uz 
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 
produktos un iekārtās, kuras 
nereglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 4. jūlija 
Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem1. Šīs 
reģenerācijas shēmas paredz, ka finanšu 
ieguldījumi, kas veikti saistībā ar tirgū 
laistām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, 
ir jāatmaksā par tādu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas ir 
nogādāts apstiprinātā iekārtā pārstrādei 
vai iznīcināšanai, ja vien jau nav 
izveidotas efektivitātes ziņā līdzvērtīgas 
reģenerācijas shēmas.
__________________
1 1 OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

Or. EN

Grozījums Nr. 164
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
tvertnes likvidēšanas persona, kura 
izmantoja tvertni pārvadāšanai vai 
uzglabāšanai, nodrošina gāzu atlikumu 
rekuperāciju, lai pārliecinātos, ka tie tiek 
atkārtoti pārstrādāti, reģenerēti vai 
iznīcināti.

3. Pirms fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
tvertnes likvidēšanas operators, kuram ir 
faktiska atbildība par tās darbību,
nodrošina gāzu atlikumu rekuperāciju, lai 
pārliecinātos, ka tie tiek atkārtoti 
pārstrādāti, reģenerēti vai iznīcināti.

Or. en
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Grozījums Nr. 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Ražotāja atbildības shēma

1. Dalībvalstis nodrošina ražotāja 
atbildības shēmu izstrādi fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu reģenerācijai, 
pārstrādei, rekuperācijai vai 
iznīcināšanai. Šīs shēmas, kas izstrādātas, 
lai attiektos uz fluorētajām 
siltumnīcefekta gāzēm produktos un 
iekārtās, kuras nereglamentē Direktīva 
2012/19/ES, kā arī putās, pieņem līdz 
[2016. gada 1. janvārim].
2. Minētās ražotāja atbildības shēmas:
a) ļauj operatoriem un personām bez 
maksas atbrīvoties no reģenerētajām 
fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, kā arī 
no produktiem un iekārtām, kas satur 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, pieejamā 
savākšanas vietā tuvākajā apkaimē;
b) paredz, ka operatoriem un personām, 
kas demontē iekārtas, ir jāatbrīvojas no 
reģenerētajām fluorētajām 
siltumnīcefekta gāzēm pieejamā 
savākšanas vietā.
3. Ja šīs shēmas atbilst 2. punktā 
minētajiem kritērijiem vai tiek pierādīta to 
līdzvērtīga efektivitāte, dalībvalstis var
a) prasīt, lai ražotāji un importētāji 
izstrādā šādas shēmas;
b) prasīt, lai citi operatori vai personas 
piedalītos šādās shēmās; vai
c) uzturēt spēkā esošās shēmas.
4. Vides aizsardzības nolūkā Komisija 
izstrādā obligātos kvalitātes standartus
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fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
reģenerācijai no savāktajiem produktiem 
un iekārtām. Šie standarti atbilst 
visjaunākajām prasībām, un Komisija tos 
publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
8. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmācība un sertifikācija Sertifikācija

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai speciālistu un uzņēmumu mācību un/vai pieredzes līmenis 
būtu pietiekams sertifikācijai. Mācību shēmas ir jānodrošina tirgum, nevis dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 167
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido apmācības un
sertifikācijas programmas šādām 
personām:

1. Dalībvalstis izveido sertifikācijas 
programmas šādām personām:

Or. en

Grozījums Nr. 168
Jolanta Emilia Hibner
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido apmācības un 
sertifikācijas programmas šādām 
personām:

1. Dalībvalstis izveido mācību un 
eksāmenu programmas šādām personām:

Or. pl

Grozījums Nr. 169
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido apmācības un 
sertifikācijas programmas šādām 
personām:

1. Dalībvalstis izveido un uztur 
sertifikācijas programmas šādām 
personām:

Or. en

Grozījums Nr. 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido apmācības un
sertifikācijas programmas šādām 
personām:

1. Dalībvalstis izveido sertifikācijas 
programmas, tostarp novērtēšanas 
procesus, un nodrošina mācību 
pieejamību šādām personām:

Or. en

Pamatojums

Komisijas redakcija paredz mācību obligātumu, lai iegūtu un saglabātu sertifikāciju. Šāds 
pienākums ir nesamērīgs un neatbilstošs. Svarīga ir kompetence, bet to var apgūt gan 
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mācībās, gan pieredzē vai nesen iegūtā izglītībā. Piedāvātais grozījums atjauno priekšlikuma 
atbilstību esošajai fluorēto siltumnīcefekta gāzu regulai, kas paredz obligātu sertifikāciju.

Nav arī nekādas norādes par personām, kuras strādā ar mobilām gaisa kondicionēšanas 
iekārtām. Šis jautājums risināts piedāvātajā 8. panta 1. punkta d) apakšpunkta redakcijā.

Grozījums Nr. 171
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) personas, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
iekārtas, kas uzskaitītas 3. panta 1. punkta 
trešajā daļā;

a) personām, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
iekārtas, kas uzskaitītas 3. panta 1. punkta 
trešajā daļā, arī gadījumos, kad šīs 
iekārtas satur fluorēto siltumnīcefekta 
gāzu alternatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) personas, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
iekārtas, kas uzskaitītas 3. panta 1. punkta 
trešajā daļā;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Pamatojums

Komisijas redakcija paredz mācību obligātumu, lai iegūtu un saglabātu sertifikāciju. Šāds 
pienākums ir nesamērīgs un neatbilstošs. Svarīga ir kompetence, bet to var apgūt gan 
mācībās, gan pieredzē vai nesen iegūtā izglītībā. Piedāvātais grozījums atjauno priekšlikuma 
atbilstību esošajai fluorēto siltumnīcefekta gāzu regulai, kas paredz obligātu sertifikāciju.
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.

Grozījums Nr. 173
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personas, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē
elektrības sadales iekārtas, kas satur SF6;

b) personām, kuras rīkojas ar SF6, 
uzstādot, apkalpojot, tehniski apkopjot vai
demontējot elektrības sadales iekārtas;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personas, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
elektrības sadales iekārtas, kas satur SF6;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas redakcija paredz mācību obligātumu, lai iegūtu un saglabātu sertifikāciju. Šāds 
pienākums ir nesamērīgs un neatbilstošs. Svarīga ir kompetence, bet to var apgūt gan 
mācībās, gan pieredzē vai nesen iegūtā izglītībā. Piedāvātais grozījums atjauno priekšlikuma 
atbilstību esošajai fluorēto siltumnīcefekta gāzu regulai, kas paredz obligātu sertifikāciju.

Grozījums Nr. 175
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personas, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
elektrības sadales iekārtas, kas satur SF6;

b) personām, kas uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
elektrības sadales iekārtas, kuras satur SF6
un kuru gadījumā jārīkojas atbilstoši 
darbam ar SF6 piemērojamām prasībām;

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai SF6 saturošo iekārtu uzraudzību vai remontu veiktu tikai montieri ar 
augstu kvalifikāciju. Taču SF6 saturošās elektrības sadales iekārtas nekad neatrodas publiski 
pieejamās vietās, tās vienmēr ir pakļautas operatora uzraudzībai, un tās apkalpo tikai 
atbilstoši mācīti darbinieki. Tādēļ ir nepieciešams, lai sertificēti būtu tikai tie darbinieki, kuri 
faktiski rīkosies ar SF6 saturošajām gāzēm, nevis viss iekārtas apkalpi veicošais personāls.

Grozījums Nr. 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personas, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
elektrības sadales iekārtas, kas satur SF6;

b) personām, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
augstsprieguma elektrības sadales iekārtas, 
kas satur SF6, sistēmās, kuras nav 
hermētiski noslēgtas;

Or. fr

Pamatojums

Mācību un sertifikācijas programmas nav noderīgas personām, kuras strādā ar elektrības 
sadales iekārtām, kas satur SF6, ja tās ir hermētiski noslēgtas. Patiesi, spuldzes, kas satur 
SF6, ir uzlādētas rūpnīcā, un pēc tam vairs nav nepieciešama nekāda darbība vai saskare ar 
SF6.

Grozījums Nr. 177
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) personām, kuras veic a), b) un 
c) apakšpunktā minētos uzdevumus ar 
iekārtām, kur izmantoti citi dzesētāji, 
nevis fluorētas siltumnīcefekta gāzes;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) personām, kuras uzstāda, apkalpo, 
tehniski apkopj, remontē vai demontē 
mobilas gaisa kondicionēšanas iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Nav arī nekādas norādes par personām, kuras strādā ar mobilām gaisa kondicionēšanas 
iekārtām. Šis jautājums tiek risināts piedāvātajā 8. panta 1. punkta d) apakšpunkta redakcijā.

Grozījums Nr. 179
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apmācības programmas, kas paredzētas 
1. punktā, aptver šādus aspektus:

2. Sertifikācijas programmas, kas 
paredzētas 1. punktā, aptver šādus 
aspektus:

Or. en
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Grozījums Nr. 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apmācības programmas, kas paredzētas 
1. punktā, aptver šādus aspektus:

2. Sertifikācijas programmas un mācības, 
kas paredzētas 1. punktā, aptver šādus 
aspektus:

Or. en

Pamatojums

Šīs ievaddaļas grozījums ir nepieciešams saistībā ar pārmaiņām, kas veiktas grozījumā Nr. 4
par obligātajām mācībām. 

Grozījums Nr. 181
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apmācības programmas, kas paredzētas 
1. punktā, aptver šādus aspektus:

2. Mācību un eksāmenu programmas, kas 
paredzētas 1. punktā, aptver šādus 
aspektus:

Or. pl

Grozījums Nr. 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tehnoloģijas, lai aizstātu vai 
samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
lietošanu, un to droša izmantošana.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

2. punkta e) apakšpunkta svītrošanu pamato uzskats, ka prasība personālam apgūt
nepieciešamās mācības par „alternatīvajām tehnoloģijām” nebūs viegli vai lēti izpildāma. 
Alternatīvu ir bezgala daudz, un ar tām bieži vien ir daudz sarežģītāk strādāt nekā ar HFC, 
tādēļ mācību programmas paplašināsies, lai gan daudzi inženieri praksē nekad nestrādās ar 
visām alternatīvajām tehnoloģijām. Uzskatāms, ka šāda regulas jomas paplašināšana ir 
nepareiza un neizmantojama.


