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Pakeitimas 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pažymėjimai pagal 1 dalyje numatytas 
sertifikavimo programas išduodami, jei 
pareiškėjas baigė pagal 1 ir 2 dalis parengtą
mokymo programą.

3. Pažymėjimai pagal 1 dalyje numatytas 
sertifikavimo programas išduodami, jei 
pareiškėjas sėkmingai baigė pagal 1 ir 2 
dalis parengtą vertinimo procesą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo reikia, kad būtų paremti 4 pakeitimo, susijusio su 8 straipsnio 1 dalimi dėl 
privalomo mokymo, keitimai. Turėtų būti reikalaujama, kad pareiškėjai sėkmingai išlaikytų 
vertinimo procesą, kurį kai kurie asmenys sugebės praeiti be jokių mokymų, nes turi patirties 
ir žinių. 

Pakeitimas 184
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pažymėjimai pagal 1 dalyje numatytas 
sertifikavimo programas išduodami, jei 
pareiškėjas baigė pagal 1 ir 2 dalis 
parengtą mokymo programą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 185
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pažymėjimai pagal 1 dalyje numatytas 
sertifikavimo programas išduodami, jei 
pareiškėjas baigė pagal 1 ir 2 dalis
parengtą mokymo programą.

3. Pažymėjimai pagal 1 dalyje numatytas 
sertifikavimo programas išduodami, jei 
pareiškėjas išlaikė atitinkamą egzaminą
pagal 1 ir 2 dalis ir patvirtino įgytas žinias.

Or. pl

Pakeitimas 186
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės parengia įmonių, 
atliekančių 1 dalies a–d punktuose 
išvardytus darbus kitų subjektų užsakymu, 
sertifikavimo programas.

4. Valstybės narės parengia įmonių, 
atliekančių 1 dalies a–e punktuose 
išvardytus darbus kitų subjektų užsakymu, 
sertifikavimo programas.

Or. en

Pakeitimas 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės parengia įmonių, 
atliekančių 1 dalies a–d punktuose 
išvardytus darbus kitų subjektų užsakymu, 
sertifikavimo programas.

4. Valstybės narės parengia įmonių, 
atliekančių 1 dalies a–c punktuose 
išvardytus darbus kitų subjektų užsakymu, 
sertifikavimo programas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu apribojamas sertifikavimas įmonėmis, jis taikomas tik svarbiausiems sektoriams, ir 
juo pasiūlymas suvienodinamas su  ir jis taikomos galimybes įmonėms prisitaikyti prie 



AM\931885LT.doc 5/78 PE508.081v01-00

LT

labiausiai susijusių sektorių su Fluorintų dujų reglamentu. 

Pakeitimas 188
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės 
narės gali pratęsti 1 dalyje numatytų 
pažymėjimų galiojimo laiką, jei 
pažymėjimą turintis asmuo kas penkerius 
metus dalyvauja privalomo periodinio 
mokymo kursuose, kuriuose jis atnaujina 
savo žinias apie 2 dalyje nurodytus 
dalykus.

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės 
narės pratęsia 1 dalyje numatytų 
pažymėjimų galiojimo laiką, jei 
pažymėjimą turintis asmuo kas penkerius 
metus dalyvauja privalomo periodinio 
mokymo kursuose, kuriuose jis atnaujina 
savo žinias apie 2 dalyje nurodytus 
dalykus.

Or. de

Pagrindimas

Pažymėjimų pratęsimo klausimas negali būti paliekamas valstybių narių nuožiūrai.

Pakeitimas 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės 
narės gali pratęsti 1 dalyje numatytų 
pažymėjimų galiojimo laiką, jei 
pažymėjimą turintis asmuo kas penkerius 
metus dalyvauja privalomo periodinio 
mokymo kursuose, kuriuose jis atnaujina 
savo žinias apie 2 dalyje nurodytus 
dalykus.

5. 1–3 dalyje numatytame pažymėjime turi 
būti bent:

a) sertifikavimo institucijos pavadinimas, 
visas pažymėjimo turėtojo pavadinimas, 
pažymėjimo numeris ir galiojimo 
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terminas, jei jis nustatytas;
b) veiklos, kurią pažymėjimo turėtojui 
suteikta teisė vykdyti, pavadinimas;
c) išdavimo data ir išdavusio asmens 
parašas.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame Fluorintų dujų reglamente valstybėms narėms leidžiama rinktis, ar 
pažymėjimams nustatyti galiojimo laiką ar ne. Komisijos pasiūlytas keitimas dėl pažymėjimo 
galiojimo turėtų rimtą poveikį jau išduotiems pažymėjimams. Pažymėjimų turėtojai, kuriems 
pažymėjimas pagal dabartinius reglamentus išduotas be galiojimo datos, turėtų vėl atlikti 
patikrinimus, kurie nemažai kainuotų asmenims, kurie jau praėjo atnaujintas mokymų ir 
sertifikavimo programas, atitinkančias būtiniausius Komisijos reikalavimus.

Pakeitimas 190
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės 
narės gali pratęsti 1 dalyje numatytų 
pažymėjimų galiojimo laiką, jei 
pažymėjimą turintis asmuo kas penkerius 
metus dalyvauja privalomo periodinio 
mokymo kursuose, kuriuose jis atnaujina 
savo žinias apie 2 dalyje nurodytus 
dalykus.

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. 1 dalyje 
numatytų pažymėjimų galiojimo laikas 
pratęsiamas, jei pažymėjimą turintis 
asmuo kas penkerius metus dalyvauja 
privalomo periodinio mokymo kursuose, 
kuriuose jis atnaujina savo žinias apie 2 
dalyje nurodytus dalykus.

Or. it

Pakeitimas 191
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės 
narės gali pratęsti 1 dalyje numatytų 
pažymėjimų galiojimo laiką, jei 
pažymėjimą turintis asmuo kas penkerius 
metus dalyvauja privalomo periodinio 
mokymo kursuose, kuriuose jis atnaujina 
savo žinias apie 2 dalyje nurodytus 
dalykus.

5. 1 dalyje numatyti pažymėjimai galioja 
ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės narės gali 
pratęsti 1 dalyje numatytų pažymėjimų 
galiojimo laiką, jei pažymėjimą turintis 
asmuo kas penkerius metus dalyvauja 
privalomo periodinio mokymo kursuose, 
kuriuose jis atnaujina savo žinias apie 2 
dalyje nurodytus dalykus.

Or. en

Pakeitimas 192
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės 
narės gali pratęsti 1 dalyje numatytų 
pažymėjimų galiojimo laiką, jei
pažymėjimą turintis asmuo kas penkerius 
metus dalyvauja privalomo periodinio 
mokymo kursuose, kuriuose jis atnaujina 
savo žinias apie 2 dalyje nurodytus 
dalykus.

5. 1 ir 3 dalyje numatyti nauji pažymėjimai
atnaujinami kas 5 metus, laikantis 
sertifikavimo procedūrų. Sėkmingai 
sertifikavimo procedūras baigę kandidatai 
gauna pažymėjimą.

Or. en

Pakeitimas 193
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai 5. Dabartiniai pažymėjimai, išduoti pagal 
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galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės 
narės gali pratęsti 1 dalyje numatytų 
pažymėjimų galiojimo laiką, jei 
pažymėjimą turintis asmuo kas penkerius 
metus dalyvauja privalomo periodinio 
mokymo kursuose, kuriuose jis atnaujina 
savo žinias apie 2 dalyje nurodytus 
dalykus.

Reglamentą ES 842/2006, turi išlikti 
galiojantys, laikantis sąlygų, pagal kurias 
jie buvo išduoti.

Or. en

Pakeitimas 194
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyje numatyti pažymėjimai
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Valstybės 
narės gali pratęsti 1 dalyje numatytų 
pažymėjimų galiojimo laiką, jei 
pažymėjimą turintis asmuo kas penkerius 
metus dalyvauja privalomo periodinio 
mokymo kursuose, kuriuose jis atnaujina 
savo žinias apie 2 dalyje nurodytus 
dalykus.

5. Dabartiniai pažymėjimai, išduoti pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 842/2006, turi ir 
toliau galioti.

Or. fi

Pakeitimas 195
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pažymėjimai, gauti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 842/2006, galioja su sąlyga, kad 
iki 2020 m. sausio 1 d. juos turintys 
asmenys išlaikys egzaminą, pagal 
procedūras nustatytas naujame 
reglamente. 
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Or. pl

Pakeitimas 196
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Dabartiniai pažymėjimai, išduoti 
pagal Reglamentą ES 842/2006, turi 
išlikti galiojantys, laikantis sąlygų, pagal 
kurias jie buvo išduoti.

Or. en

Pakeitimas 197
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d. 
visi asmenys, turintys 5 dalyje nurodytus 
pažymėjimus, išlaiko vertinimo procesą, 
susijusį su technologijomis, nurodytą 2 
dalies e punkte.

Or. en

Pakeitimas 198
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės praneša Komisijai apie 6. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
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savo mokymo ir sertifikavimo programas 
iki 2015 m. sausio 1 d. Jos pripažįsta kitose 
valstybėse narėse išduotus pažymėjimus.
Valstybės narės neriboja laisvės teikti 
paslaugas arba įsisteigti dėl to, kad 
pažymėjimas išduotas kitoje valstybėje 
narėje.

sertifikavimo programas iki 2015 m. sausio 
1 d. Jos pripažįsta kitose valstybėse narėse 
išduotus pažymėjimus. Valstybės narės 
neriboja laisvės teikti paslaugas arba 
įsisteigti dėl to, kad pažymėjimas išduotas 
kitoje valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
savo mokymo ir sertifikavimo programas 
iki 2015 m. sausio 1 d. Jos pripažįsta kitose 
valstybėse narėse išduotus pažymėjimus. 
Valstybės narės neriboja laisvės teikti 
paslaugas arba įsisteigti dėl to, kad 
pažymėjimas išduotas kitoje valstybėje 
narėje.

6. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
savo mokymo ir sertifikavimo programas 
iki 2017 m. sausio 1 d. Jos pripažįsta kitose 
valstybėse narėse išduotus pažymėjimus. 
Valstybės narės neriboja laisvės teikti 
paslaugas arba įsisteigti dėl to, kad 
pažymėjimas išduotas kitoje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimas 4 pakeitimas ir 8 straipsnio pirmoje pastraipoje dėl mokymo 
pasiūlyti pakeitimai. Šiuo pakeitimu pasiūlymas vėl suvienodinamas su tuo, kas vyksta pagal 
dabartinį Fluorintų dujų reglamentą, kuriame nustatytas suderintas mokymas ir privalomas 
sertifikavimas. Data keičiama tam, kad valstybės narės, prireikus, galėtų plėtoti ir įgyvendinti 
naujus sertifikavimo reikalavimus ir atsižvelgtų į sritis, kuriose sertifikavimo reikalavimai 
buvo išplėsti į kitus sektorius.

Pakeitimas 200
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
savo mokymo ir sertifikavimo programas 
iki 2015 m. sausio 1 d. Jos pripažįsta kitose 
valstybėse narėse išduotus pažymėjimus. 
Valstybės narės neriboja laisvės teikti 
paslaugas arba įsisteigti dėl to, kad 
pažymėjimas išduotas kitoje valstybėje 
narėje.

6. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
savo mokymo ir sertifikavimo programas 
iki 2018 m. sausio 1 d. Jos pripažįsta kitose 
valstybėse narėse išduotus pažymėjimus. 
Valstybės narės neriboja laisvės teikti 
paslaugas arba įsisteigti dėl to, kad 
pažymėjimas išduotas kitoje valstybėje 
narėje.

Or. fr

Pakeitimas 201
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomi būtiniausi 1 dalyje numatyto 
mokymo ir sertifikavimo reikalavimai ir 
nustatomos abipusio pažymėjimų 
pripažinimo sąlygos.

7. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomi būtiniausi 1 dalyje numatyto 
sertifikavimo reikalavimai ir nustatomos 
abipusio pažymėjimų pripažinimo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomi būtiniausi 1 dalyje numatyto 
mokymo ir sertifikavimo reikalavimai ir 
nustatomos abipusio pažymėjimų 

7. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomi būtiniausi 1 dalyje numatyto 
sertifikavimo reikalavimai ir nustatomos 
abipusio pažymėjimų pripažinimo sąlygos.
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pripažinimo sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimas 4 pakeitimas ir 8 straipsnio pirmoje pastraipoje dėl mokymo 
pasiūlyti pakeitimai. Šiuo pakeitimu pasiūlymas vėl suvienodinamas su tuo, kas vyksta pagal 
dabartinį reglamentą, kuriame reikalaujama, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie 
pažymėjimus, kurie atitinka būtiniausius reikalavimus.

Pakeitimas 203
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konkrečius III priede išvardytus 
produktus ir įrangą draudžiama pateikti 
rinkai nuo tame priede nurodytų datų, 
kurios atitinkamais atvejais nustatytos 
atsižvelgiant į juose esančių fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų tipą ar 
visuotinio atšilimo potencialą.

1. Konkrečius III priede išvardytus 
produktus ir įrangą, kuriuose yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų,
draudžiama pateikti rinkai nuo tame priede 
nurodytų datų, kurios atitinkamais atvejais 
nustatytos atsižvelgiant į juose esančių 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
tipą ar visuotinio atšilimo potencialą.

Or. pl

Pakeitimas 204
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konkrečius III priede išvardytus 
produktus ir įrangą draudžiama pateikti 
rinkai nuo tame priede nurodytų datų, 
kurios atitinkamais atvejais nustatytos 
atsižvelgiant į juose esančių fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų tipą ar 
visuotinio atšilimo potencialą.

1. Konkrečius III priede išvardytus 
produktus ir įrangą draudžiama pateikti 
rinkai ir eksportuoti nuo tame priede 
nurodytų datų, kurios atitinkamais atvejais 
nustatytos atsižvelgiant į juose esančių 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
tipą ar visuotinio atšilimo potencialą.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tie produktai ir įranga, kuriuose yra HFC ir kuruos draudžiama 
pateikti ES rinkai, nebūtų dempingo pagrindais parduoti besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konkrečius III priede išvardytus 
produktus ir įrangą draudžiama pateikti 
rinkai nuo tame priede nurodytų datų, 
kurios atitinkamais atvejais nustatytos 
atsižvelgiant į juose esančių fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų tipą ar 
visuotinio atšilimo potencialą.

1. Konkrečius III priede išvardytus 
produktus ir įrangą draudžiama pateikti 
rinkai nuo tame priede nurodytų datų, 
kurios atitinkamais atvejais nustatytos 
atsižvelgiant į juose esančių fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų tipą ar 
visuotinio atšilimo potencialą.

Valstybės narės negali dar  labiau riboti 
produktų ar įrangos, neišvardytų III 
priede, pateikimo rinkai arba pradėjimo 
naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment. Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Pakeitimas 206
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės negali riboti produktų ar 
įrangos, neišvardytų III priede, pateikimo 
rinkai arba pradėjimo naudoti.

Or. en

Pakeitimas 207
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytas draudimas 
netaikomas įrangai, kurios ekologinio 
projektavimo reikalavimuose, priimtuose 
pagal Direktyvą 2009/125/EB, nustatyta, 
kad dėl didesnio energijos vartojimo 
efektyvumo eksploatuojant tą įrangą per 
visą jos gyvavimo ciklą išmetamas CO2
kiekis būtų mažesnis negu lygiavertės 
ekologinio projektavimo reikalavimus 
atitinkančios įrangos, kurioje nėra 
hidrofluorangliavandenilių, išmetamas 
CO2 kiekis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytas draudimas 
netaikomas įrangai, kurios ekologinio 
projektavimo reikalavimuose, priimtuose 
pagal Direktyvą 2009/125/EB , nustatyta, 

2. 1 dalyje nustatytas draudimas 
netaikomas aušintuvams su ventiliatoriumi 
ir šaldikliams su ventiliatoriumi bei 
įrangai, kurios ekologinio projektavimo 
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kad dėl didesnio energijos vartojimo 
efektyvumo eksploatuojant tą įrangą per 
visą jos gyvavimo ciklą išmetamas CO2 
kiekis būtų mažesnis negu lygiavertės 
ekologinio projektavimo reikalavimus 
atitinkančios įrangos, kurioje nėra 
hidrofluorangliavandenilių, išmetamas 
CO2 kiekis.

reikalavimuose, priimtuose pagal 
Direktyvą 2009/125/EB, nustatyta, kad dėl 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
eksploatuojant tą įrangą per visą jos 
gyvavimo ciklą išmetamas CO2 kiekis būtų 
mažesnis negu lygiavertės ekologinio 
projektavimo reikalavimus atitinkančios 
įrangos, kurioje nėra 
hidrofluorangliavandenilių, išmetamas CO2
kiekis.

Or. en

Pagrindimas

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market. For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Pakeitimas 209
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas į jį 
įtraukiant kitus produktus ir įrangą, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas yra 150 arba didesnis, arba
kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, 
jei nustatyta, kad yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų naudojimo 
alternatyvų arba kad yra tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšių 

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas į jį 
įtraukiant kitus produktus ir įrangą, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, arba kurių veikimas 
priklauso nuo tokių dujų, jei nustatyta, kad 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų naudojimo alternatyvų arba kad yra 
tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų rūšių naudojimo 
alternatyvų, kurias naudojant bendras 
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naudojimo alternatyvų, kurias naudojant 
bendras išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis būtų mažesnis, ir 
kuriais tam tikrais atvejais nustatytam 
laikotarpiui iš sąrašo išbraukiami tam tikrų 
kategorijų produktai ar įranga, kuriuose dėl 
techninių, ekonominių ar saugos priežasčių 
negalima naudoti alternatyvių medžiagų, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas 
mažesnis už nustatytą ribinį dydį.

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis būtų mažesnis, ir kuriais tam 
tikrais atvejais nustatytam laikotarpiui iš 
sąrašo išbraukiami tam tikrų kategorijų 
produktai ar įranga, kuriuose dėl techninių, 
ekonominių ar saugos priežasčių negalima 
naudoti alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį.

Or. de

Pakeitimas 210
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas į jį 
įtraukiant kitus produktus ir įrangą, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas yra 150 arba 
didesnis, arba kurių veikimas priklauso 
nuo tokių dujų, jei nustatyta, kad yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų naudojimo alternatyvų arba kad yra 
tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų rūšių naudojimo 
alternatyvų, kurias naudojant bendras 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis būtų mažesnis, ir kuriais tam 
tikrais atvejais nustatytam laikotarpiui iš
sąrašo išbraukiami tam tikrų kategorijų 
produktai ar įranga, kuriuose dėl techninių, 
ekonominių ar saugos priežasčių negalima 
naudoti alternatyvių medžiagų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas mažesnis už 
nustatytą ribinį dydį.

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas ir 
kuriais tam tikrais atvejais nustatytam 
laikotarpiui iš jo išbraukiami tam tikrų 
kategorijų produktai ar įranga, kuriuose dėl 
techninių, ekonominių ar saugos priežasčių
laikinai negalima naudoti alternatyvių 
medžiagų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas mažesnis už nustatytą ribinį 
dydį.

Or. en



AM\931885LT.doc 17/78 PE508.081v01-00

LT

Pagrindimas

III priedas yra tiesiogiai susijęs su reglamento taikymo sritimi. Todėl, jei norima jį papildyti, 
reikia vadovautis bendro sprendimo procedūra, pagal kurią Europos Parlamentas turi 
visiškai prisiimti savo teisėkūros atsakomybę. Tam tikri produktai ar įranga iš III priedo gali 
būti išbraukiami tik laikinai, tik dėl techninių, ekonominių ar saugos priežasčių.

Pakeitimas 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas į jį 
įtraukiant kitus produktus ir įrangą, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas yra 150 arba 
didesnis, arba kurių veikimas priklauso 
nuo tokių dujų, jei nustatyta, kad yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų naudojimo alternatyvų arba kad yra
tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų rūšių naudojimo 
alternatyvų, kurias naudojant bendras 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis būtų mažesnis, ir kuriais tam 
tikrais atvejais nustatytam laikotarpiui iš 
sąrašo išbraukiami tam tikrų kategorijų
produktai ar įranga, kuriuose dėl 
techninių, ekonominių ar saugos priežasčių
negalima naudoti alternatyvių medžiagų, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas 
mažesnis už nustatytą ribinį dydį.

3. Komisija, gavusi valstybės narės 
kompetentingos institucijos prašymą, 
įgyvendinimo aktais gali leisti ribotą laiką 
taikyti atleidimą nuo reikalavimo 
išbraukti tam tikrų kategorijų produktus 
arba įrenginius, išvardytus III priede, kai 
nėra alternatyvių medžiagų arba jų 
negalima naudoti dėl techninių, 
ekonominių ar saugos priežasčių.
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 
21 straipsnyje nurodytą tikrinimo 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
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consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts.

Pakeitimas 212
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas į jį 
įtraukiant kitus produktus ir įrangą, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas yra 150 arba didesnis, arba 
kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, 
jei nustatyta, kad yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų naudojimo 
alternatyvų arba kad yra tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšių 
naudojimo alternatyvų, kurias naudojant 
bendras išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis būtų mažesnis, ir
kuriais tam tikrais atvejais nustatytam 
laikotarpiui iš sąrašo išbraukiami tam tikrų 
kategorijų produktai ar įranga, kuriuose dėl 
techninių, ekonominių ar saugos
priežasčių negalima naudoti alternatyvių 
medžiagų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas mažesnis už nustatytą ribinį 
dydį.

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas į jį 
įtraukiant kitus produktus ir įrangą, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas yra 150 arba didesnis, arba 
kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, 
jei nustatyta, kad yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų naudojimo 
alternatyvų arba kad yra tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšių 
naudojimo alternatyvų, kurias naudojant 
bendras išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis būtų mažesnis. 
Komisija taip pat įgaliojama kuriais tam 
tikrais atvejais nustatytam laikotarpiui iš 
sąrašo išbraukiami tam tikrų kategorijų 
produktai ar įranga, kuriuose dėl techninių 
priežasčių nebegalima naudoti alternatyvių 
medžiagų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas mažesnis už nustatytą ribinį 
dydį, arba todėl, kad atsirado naujų 
mokslinių ar techninių įrodymų dėl 
alternatyvių medžiagų, kurie remiantis 
atsargumo principu draudžia jų 
naudojimą.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas į jį 
įtraukiant kitus produktus ir įrangą, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas yra 150 arba didesnis, arba 
kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, 
jei nustatyta, kad yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų naudojimo 
alternatyvų arba kad yra tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšių 
naudojimo alternatyvų, kurias naudojant 
bendras išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis būtų mažesnis, ir 
kuriais tam tikrais atvejais nustatytam 
laikotarpiui iš sąrašo išbraukiami tam tikrų 
kategorijų produktai ar įranga, kuriuose dėl
techninių, ekonominių ar saugos priežasčių 
negalima naudoti alternatyvių medžiagų, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas 
mažesnis už nustatytą ribinį dydį.

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas III priedo sąrašas į jį 
įtraukiant kitus produktus ir įrangą, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas yra 150 arba didesnis, arba 
kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, 
jei nustatyta, kad yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų naudojimo 
alternatyvų arba kad yra tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšių 
naudojimo alternatyvų, kurias naudojant 
bendras išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis būtų mažesnis, ir 
kuriais tam tikrais atvejais nustatytam 
laikotarpiui iš sąrašo išbraukiami tam tikrų 
kategorijų produktai ar įranga, kuriuose dėl 
techninių, ekonominių ar saugos priežasčių 
negalima naudoti alternatyvių medžiagų, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas 
mažesnis už nustatytą ribinį dydį, arba dėl 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
eksploatuojant tą įrangą per visą jos 
gyvavimo ciklą išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis, įskaitant 
gamybos proceso metu susidarantį 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir pramonės žaliavų ir 
technologijos agentų gamybos procesus, 
yra mažesnis negu lygiavertės įrangos.

Or. en
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Pakeitimas 214
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Fluorintas dujas parduoda ir perka 
įmonės, turinčios pažymėjimus, išskyrus 
atvejus, kai fluorintų dujų pirkimas yra 
sandorio dėl įrangos įrengimo, techninės 
priežiūros ar aptarnavimo, susijusio su 
tokiomis dujomis ir atliekamo pardavėjo, 
dalis.

Or. 

Pakeitimas 215
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nustatytas draudimas 
netaikomas šiems naudojimo sektoriams:
– prietaikoms sveikatos priežiūros 
sektoriuje (įskaitant visų pirma 
medicinines ir farmacines prietaikas);
- erdvėlaivių prietaikoms (įskaitant visų 
pirma gaisro slopinimo sistemoms ir 
gesintuvams lėktuvuose);
– elektros energijos gamybos ir perdavimo 
prietaikoms;
– kriogenininėms prietaikoms;
– pramoninių dujų gamybai.

Or. en
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Pakeitimas 216
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vykdant 8 straipsnio 1 dalies a–d 
punktuose nurodytą veiklą fluorintas 
dujas parduoda ir perka tik įmonės ir 
asmenys, kuriems pagal 8 straipsnį išduoti 
atitinkami pažymėjimai;

Or. en

Pakeitimas 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vykdant 8 straipsnio 1 dalies a–d 
punktuose nurodytą veiklą fluorintas 
dujas parduoda ir perka tik įmonės ir 
asmenys, kuriems, prireikus, pagal 
8 straipsnio 4 dalį išduoti atitinkami 
pažymėjimai, ir asmenys, kuriems 
pažymėjimai išduoti pagal 8 straipsnio 
1 dalį;
Ši dalis neturi užkirsti kelio asmenims, 
neturintiems pažymėjimo ir 
nevykdantiems jokios 8 straipsnio 1 dalies 
a–d punktuose nurodytos veiklos, rinkti, 
transportuoti ar teikti fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas apribojimas, kad fluorintas dujas gali pirkti ir parduoti tik įmonės 
ar asmenys, turintys pažymėjimą, taip užkertant kelią pažymėjimų neturintiems asmenims ir 
įmonėms vykdyti veiklą, susijusią su įranga, kurioje yra arba pagal paskirtį gali būti fluorintų 
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dujų. 

Pakeitimas 218
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė iki [2013 m. 
sausio 1 d.] paskelbia ir perduoda 
Komisijai ataskaitą dėl kodeksų, standartų 
ir teisės aktų, taikomų vietos, regionų ar 
nacionaliniu lygmeniu, ribojančių 
alternatyvių technologijų, pagal kurias 
šaldymo ir oro kondicionavimo 
produktuose ir  įrangoje bei putplastyje 
naudojami degūs šaldalai, įskaitant 
angliavandenilius, diegimą. Ataskaitoje 
siūlomi veiksmai, skirti šiems 
apribojimams panaikinti, kad būtų galima 
taikyti III priede išvardytus rinkos 
draudimus arba, jei reikia, tiksliai 
nurodyti taikymo sritis, kuriose dėl teisėtų 
saugos priežasčių gali būti reikalingos
atskiros išimtys.
Komisija iki [2017 m. sausio 1 d.] 
suvestinę ataskaitą viešai paskelbia 
elektronine forma, siekdama aktyviai ir 
sistemiškai ją platinti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1367/2006.

Or. en

Pakeitimas 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Remdamosi deramais strateginio 
pobūdžio tam tikrų veiklos rūšių ir vietos 
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klimato ypatumų vertinimais, 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos turi teisę leisti laikinai, 
ilgiausiai 12 mėnesių laikotarpiui, 
nukrypti nuo draudimų, nustatytų III 
priede. Kiekvieno leidimo nukrypti atveju 
kompetentinga institucija informuoja 
Europos Komisiją apie priežastis, dėl 
kurių priėmė sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 220
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fluorintos dujos, skirtos naudoti kaip 
žaliava cheminių procesų metu, 
suardymui, eksportui ar perfasavimui turi 
būti privalomai ženklinamos.

Or. pl

Pakeitimas 221
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) poliolio putų premiksai ir tirpikliai.

Or. pl

Pakeitimas 222
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Putplasčiai, kuriuose yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, rinkai 
teikiami tik jei etiketėje yra nurodytas 
įprastai pramonėje vartojamas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
pavadinimas arba, jei tokio pavadinimo 
nėra, cheminis pavadinimas. Etiketėje
aiškiai nurodoma, kad putplasčiuose yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

4. Putplasčiai, kuriuose yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, rinkai 
teikiami tik jei yra su etikete, kurioje 
laikantis galiojančių ES teisės aktų aiškiai
nurodyta, kad šiame putplastyje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Or. en

Pakeitimas 223
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija 
nurodoma tokių produktų ir įrangos 
naudotojo vadovuose. Produktų ir įrangos, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas yra 150 arba didesnis, atveju
minėta informacija taip pat nurodoma 
reklaminiuose aprašymuose.

5. 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija 
nurodoma tokių produktų ir įrangos 
naudotojo vadovuose. Produktų ir įrangos, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo 
potencialas yra 150 arba didesnis, atveju.

Or. en

Pakeitimas 224
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. draudžiama naudoti magnio liejimo 
slegiant technologijoje ir pakartotinai 
naudojant šia technologija išlietus magnio 
lydinius. Įrenginiams, kuriuose per metus 
sunaudojama mažiau kaip 850 kg SF6, šis 
draudimas taikomas nuo [2015 m.] sausio 
1 d.

1. draudžiama naudoti magnio liejimo 
slegiant technologijoje ir pakartotinai 
naudojant šia technologija išlietus magnio 
lydinius. Įrenginiams, kuriuose per metus 
sunaudojama mažiau kaip 850 kg SF6, šis 
draudimas taikomas nuo [...]1.

__________________
1 Prašom įrašyti datą: treji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. it

Pakeitimas 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Iki 2018 m. sausio 1 d. Komisija 
nustato, ar yra veiksminga, patikima 
alternatyva, kuri leis pakeisti SF6 už 
priimtiną kainą naujuose vidutinės 
įtampos antriniuose skirstytuvuose, ar 
SF6 naudojimas naujoje įrangoje gali 
būti uždraustas;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nėra patikimos ir efektyvios alternatyvos SF6, būtų 
pavojinga ir ekonomiškai neprotinga priimti nuostatą, kuria būtų uždraustas jo naudojimas. 
Todėl Komisija, prieš uždrausdama SF6 naujoje įrangoje, turėtų įvertinti šių alternatyvų 
privalumus ir trūkumus.

Pakeitimas 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
40 tonoms CO2 arba daugiau. Ši nuostata 
netaikoma įrenginiams, skirtiems 
priesaikoms, numatyti šaldyti iki -50°C ar 
žemesnės temperatūros arba įrenginiams, 
kurie pakeisti taip, kad galėtų naudoti 
fluorintas dujas, kurių VAP yra didesnis 
už 2500, ir atitiktų pagal Ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų reglamentą prisiimtus 
įsipareigojimus;

Taikant šią nuostatą, mišinių, kuriuose 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, visuotinio atšilimo potencialas
apskaičiuojamas pagal IV priedą.

Iki 2025 m. sausio 1 d. ši nuostata 
netaikoma regeneruotoms fluorintoms
šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms,
kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 
2500 arba didesnis ir kurios naudojamos 
aptarnauti ar techniškai prižiūrėti 
šaldymo įrangą, su sąlyga, kad jos buvo 
pažymėtos pagal siekiant pagal 10 
straipsnio 5 dalies reikalavimus.

Iki 2025 m. sausio 1 d. ši nuostata 
netaikoma pakartotinai panaudotoms 
fluorintoms šiltnamio efektą 
sukeliančioms dujoms, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas yra 2500 arba 
didesnis, naudojamoms aptarnauti ir 
techniškai prižiūrėti šaldymo įrangą, su 
sąlyga, kad tos dujos surinktos iš tokios 
įrangos. Tokias pakartotinai naudojamas 
dujas gali naudoti tik įmonės, kurios jas 
išgavo vykdydamos techninę priežiūrą ar 
aptarnavimą arba įmonės, kurių 
užsakymu jos buvo išgautos vykdant 
techninę priežiūrą ar aptarnavimą.

Or. en
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Pagrindimas

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Pakeitimas 227
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nustatytas draudimas 
netaikomas šiems naudojimo sektoriams:
– prietaikoms sveikatos priežiūros 
sektoriuje (įskaitant visų pirma 
medicinines ir farmacines prietaikas);
- erdvėlaivių prietaikoms (įskaitant visų 
pirma gaisro slopinimo sistemoms ir 
gesintuvams lėktuvuose);
– elektros energijos gamybos ir perdavimo 
prietaikoms;
– kriogenininėms prietaikoms;
– pramoninių dujų gamybai. 

Or. en

Pakeitimas 228
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, gavusi valstybės narės 
kompetentingos institucijos prašymą, 
įgyvendinimo aktais gali leisti ribotą laiką 
taikyti atleidimą nuo reikalavimo 
išbraukti tam tikrų kategorijų produktus 
arba įrenginius, išvardytus III priede, kai 
nėra alternatyvių medžiagų arba tuose 
produktuose ar įrenginiuose jų negalima 
naudoti dėl techninių, ekonominių ar 
saugos priežasčių. Įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 21 straipsnyje nurodytą 
tikrinimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 11 pakeitimu, kuriuo būtiniausioms reikmėms tam tikram 
laikotarpiui nustatomi atleidimai nuo draudimų, nustatytų III priede. Šiuo pakeitimu, 
išplaukiančiu iš kito pakeitimo, sudaromos sąlygos tęsti aptarnavimą ir techninę priežiūrą 
įrangos, kurioje yra fluorintų dujų, kurių VAP yra didesnis nei 2500, skirtos įrenginiams, 
kuriems tam tikrą laiką taikoma išimtis pagal 9 straipsnio 3 pastraipą.

Pakeitimas 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Remdamosi deramais strateginio 
pobūdžio tam tikrų veiklos rūšių ir vietos 
klimato ypatumų vertinimais, 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos turi teisę leisti laikinai naudoti 
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas ar mišinius, kuriuose yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas viršija 
2500 ribą, nustatytą 3 dalyje, ilgiausiai 12 
mėnesių laikotarpiui. Kompetentingos 
institucijos informuoja Europos Komisiją 
apie priežastis, dėl kurių priėmė 
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sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis 
atšilimo potencialas yra 2500 arba 
didesnis, arba mišinius, kuriuose yra 
tokių dujų, šaldymo įrangos aptarnavimui 
arba techninei priežiūrai, jei užpildo 
kiekis yra lygiavertis 5 tonoms CO2 arba 
daugiau.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 231
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2025 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos, kurios veikimo temperatūra yra -
50 °C arba aukštesnė, aptarnavimui arba 
techninei priežiūrai, jei užpildo kiekis yra 
lygiavertis 40 tonų CO2 arba daugiau.

Or. pl
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Pakeitimas 232
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2030 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
50 tonoms CO2 arba daugiau.

Or. de

Pagrindimas

Laipsniško CFC naudojimo nutraukimo patirtis prieš keletą metų parodė, kad perėjimas 
trunka ilgiau nei šešerius metus. Bet kokio tipo šaldymo įranga yra sudėtinga sistema, ir todėl 
perėjimas prie kito aušalo neišvengiamai sukels nemažų trūkumų energijos efektyvumo ir 
saugos (degumas) srityje, siekiant tikslo mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.  Kai 
įranga gaminama mažesniu mastu (užpildo kiekis mažesnis nei 50 tonų CO2), perėjimo kaina 
yra per didelė.

Pakeitimas 233
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
50 tonoms CO2 arba daugiau.
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Or. de

Pakeitimas 234
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
50 tonoms CO2 arba daugiau.

Or. fr

Pagrindimas

Draudimas aptarnauti ar techniškai prižiūrėti sunkesnę nei 5 tonos įrangą gali sukelti 
pernelyg didelių išlaidų transporto sektoriui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios 
yra priverstos pagal alternatyvias dujas pakeisti arba iš dalies pakeisti esamą įrangą. 
Energijos vartojimo efektyvumą gali paveikti aušalo pakeitimas. 50 tonų skaičius nustatytas 
pagal kategorijas, nustatytas 3 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 235
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
50 tonoms CO2 arba daugiau.
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Esama įranga, veikianti fluorintomis 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 
2500 arba didesnis, gali būti 
aptarnaujama ir techniškai prižiūrima 
naudojant regeneruotas fluorintas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas, su 
sąlyga, kad tos dujos surinktos iš tokios 
įrangos.

Or. en

Pakeitimas 236
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų,
stacionarios šaldymo įrangos, kurios 
veikimo temperatūra yra -50 °C arba 
aukštesnė, aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis
50 tonų CO2 arba daugiau.

Or. en

Pakeitimas 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 

3. Nuo [...]1 draudžiama naudoti fluorintas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurių 
visuotinis atšilimo potencialas yra 2500 



AM\931885LT.doc 33/78 PE508.081v01-00

LT

potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

arba didesnis, arba mišinius, kuriuose yra 
tokių dujų, šaldymo įrangos aptarnavimui 
arba techninei priežiūrai, jei užpildo kiekis 
yra lygiavertis 40 tonų CO2 arba daugiau. 
Ši sąlyga netaikoma surinktų ir 
regeneruotų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir žemesnėje kaip -50 °C 
temperatūroje veikiančios šaldymo 
įrangos naudojimui. 
__________________
1 Prašom įrašyti datą: treji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. it

Pakeitimas 238
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2150 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
40 tonoms CO2 arba daugiau.

Or. en

Pakeitimas 239
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
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sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis
5 tonoms CO2 arba daugiau.

sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis
11 kg CO2 arba daugiau.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neproporcingos naštos mažų įrenginių veiklos vykdytojams, kurie vertinami 
pagal didį, o ne pagal CO2 ekvivalentą, paslaugų draudimo riba turėtų būti išreiškiama 
kilogramais.

Pakeitimas 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2025 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos, kurios veikimo temperatūra yra 
50 °C arba aukštesnė, aptarnavimui arba 
techninei priežiūrai, jei užpildo kiekis yra 
lygiavertis 5 tonoms CO2 arba daugiau, 
nebent dujos buvo surinktos ar 
pakartotinai panaudotos.

Or. fr

Pagrindimas

Terminas, kuris nurodytas pirminiame teksto variante, neįgyvendinamas ir gali turėti didelį 
poveikį MVĮ. Todėl reikia nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas ir neįtraukti mažesnio 
masto įrangą draudimo sąrašą, taip pat leisti perdirbtų aušalų naudojimą.

Pakeitimas 241
Anja Weisgerber
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2025 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
40 tonoms CO2 arba daugiau. Iki 2025 m. 
sausio 1 d. ši nuostata netaikoma 
pakartotinai panaudotoms ir 
regeneruotoms fluorintoms šiltnamio 
efektą sukeliančioms dujoms

Or. de

Pagrindimas

Dėl draudimo naudoti chlorfluorangliavandenilius, įrangos operatoriai investavo į perėjimą 
prie flourintų dujų.  Jų turtas turėtų būti tinkamai apsaugotas, ypač kai tai susiję su mažesnės 
apimties įranga.

Pakeitimas 242
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2025 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
50 tonoms CO2 arba daugiau. Ši nuostata 
netaikomas:
– įrangai veikiančiai žemesnėje kaip -
50 °C temperatūroje;
– regeneruotoms fluorintoms šiltnamio 
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efektą sukeliančioms dujoms, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas yra 2500 
arba didesnis ir kurios naudojamos 
aptarnauti ar techniškai prižiūrėti 
šaldymo įrangą;
– pakartotinai panaudotoms fluorintoms 
šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 
2500 arba didesnis ir kurios naudojamos 
aptarnauti ar techniškai prižiūrėti 
šaldymo įrangą; arba
įrangai, kurios ekologinio projektavimo 
reikalavimuose, priimtuose pagal 
Direktyvą 2009/125/EB , nustatyta, kad 
dėl didesnio energijos vartojimo 
efektyvumo eksploatuojant tą įrangą per 
visą jos gyvavimo ciklą išmetamas CO2 
kiekis būtų mažesnis negu lygiavertės 
ekologinio projektavimo reikalavimus 
atitinkančios įrangos, kurioje nėra 
hidrofluorangliavandenilių, išmetamas 
CO2 kiekis.

Or. en

Pakeitimas 243
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2030 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
50 tonoms CO2 arba daugiau.

Ši nuostata netaikoma surinktoms ir 
pakartotinai panaudotoms fluorintoms 
šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 
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2500 arba didesnis, naudojamoms 
aptarnauti ir techniškai prižiūrėti šaldymo 
įrangą, su sąlyga, kad tos dujos surinktos 
iš tokios įrangos.

Or. en

Pagrindimas

Šaldymo įrenginių naudotojai, kurie neseniai investavo siekdami pakeisti R22 aušalą kitomis 
alternatyvomis, bus priversti modifikuoti arba pakeisti įrangą, kurios veikimas dar visai neina 
į pabaigą. Todėl atrodo, kad būtų geriau numatyti draudimą naujai įrangai ir pereinamąjį 
laikotarpį esamos įrangos priežiūrai.

Pakeitimas 244
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2500 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
5 tonoms CO2 arba daugiau.

3. Nuo 2018 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2150 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos aptarnavimui arba techninei 
priežiūrai, jei užpildo kiekis yra lygiavertis 
40 tonų CO2 arba daugiau. Ši nuostata 
netaikoma įrenginiams, skirtiems 
priesaikoms, numatytoms šaldyti 
produktus iki žemesnės nei -50°C 
temperatūros arba įrenginiams, kurie 
pakeisti taip, kad galėtų naudoti 
fluorintas dujas, kurių VAP yra didesnis 
už 2500, ir atitiktų pagal Ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų reglamentą
(Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009) 
prisiimtus įsipareigojimus;

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomi ekspertai ir pramonės konsultantai teigia, kad įmanoma uždrausti 
aptarnavimo tikslais naudojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurių 
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visuotinio atšilimo potencialas yra 2150. Tačiau norint tai pasiekti, turi būti numatyta 
pagalba HCFC sistemų pakeitimui pagal Ozono reglamentus. Taip pat numatyta išraukti 
smulkius įrenginius, kuriuos draudimas paveiktų neproporcingai.

Pakeitimas 245
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šaldymo įrangos, naudojančios 
regeneruotas ir pakartotinai panaudotas 
fluorintas dujas, aptarnavimas ir techninė 
priežiūra atleidžiami nuo draudimo iki 
2030 m. sausio 1 d.

Or. pl

Pakeitimas 246
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2027 m. sausio 1 d. ši nuostata 
netaikoma pakartotinai panaudotoms 
fluorintoms šiltnamio efektą 
sukeliančioms dujoms, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas yra 2500 arba 
didesnis, naudojamoms aptarnauti ir 
techniškai prižiūrėti šaldymo įrangą, su 
sąlyga, kad tos dujos surinktos iš tokios 
įrangos.
Iki 2027 m. sausio 1 d. ši nuostata 
netaikoma regeneruotoms fluorintoms 
šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 
2500 arba didesnis ir kurios naudojamos 
aptarnauti ar techniškai prižiūrėti 
šaldymo įrangą, su sąlyga, kad jos buvo 
pažymėtos pagal siekiant pagal 10 
straipsnio 5 dalies reikalavimus .
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Or. en

Pakeitimas 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šią nuostatą, mišinių, kuriuose 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, visuotinio atšilimo potencialas 
apskaičiuojamas pagal IV priedą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 248
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. fluorintos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių 
VAP yra 2150 arba didesnis, naudojamos 
tik pirmoje pastraipoje nenurodytai 
šaldymo įrangai aptarnauti ar atlikti jos 
techninę priežiūrą, jei šios dujos buvo 
surinktos iš kitos Sąjungoje esančios 
įrangos.

Or. en

Pakeitimas 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas netaikomas 
būtiniausios reikmės medicinos 
prietaisams, kai nėra tinkamų alternatyvų 
arba kai dėl techninių, ekonominių arba 
saugumo priežasčių tokiomis 
alternatyvomis negalima pasinaudoti;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 250
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Išankstinis įrangos užpildymas

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 3 metai po šio reglamento 
įsigaliojimo] šaldymo ir oro 
kondicionavimo įranga bei šilumos 
siurbliai prieš juos pateikiant rinkai arba 
prieš juos pateikiant galutiniam 
naudotojui pirmą kartą sumontuoti iš 
anksto neužpildomi 
hidrofluorangliavandeniliais.
Įrangą numatytoje naudojimo vietoje 
užpildo pagal 8 straipsnį sertifikuoti 
asmenys.
2. 1 dalis netaikoma hermetiškai įrangai 
arba įrangai, kurioje 
hidrofluorangliavandenilių yra mažiau 
negu 2 % įrangos numatytosios 
didžiausios talpos.
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Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas uždrausti išankstinį pripildymą dujomis turės neigiamą poveikį 
ekonomikai ir aplinkai, ypač dėl reikalavimo, pagal kurį įranga turėtų būti ištuštinama ir 
pripildoma kiekvienu etapu, tokiu būdu atveriant kelią tokioms problemoms kaip nuotėkiai 
arba perpildymas.

Pakeitimas 251
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Išankstinis įrangos užpildymas

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 3 metai po šio reglamento 
įsigaliojimo] šaldymo ir oro 
kondicionavimo įranga bei šilumos 
siurbliai prieš juos pateikiant rinkai arba 
prieš juos pateikiant galutiniam 
naudotojui pirmą kartą sumontuoti iš 
anksto neužpildomi 
hidrofluorangliavandeniliais.
Įrangą numatytoje naudojimo vietoje 
užpildo pagal 8 straipsnį sertifikuoti 
asmenys.
2. 1 dalis netaikoma hermetiškai įrangai 
arba įrangai, kurioje 
hidrofluorangliavandenilių yra mažiau 
negu 2 % įrangos numatytosios 
didžiausios talpos.

Or. de

Pagrindimas

Išankstinio pripildymo draudimas nėra labai geras būdas išvengti FŠESD išmetimo į aplinką. 
Įranga pripildyta testavimo tikslais turėtų būti ištuštinta prieš ją transportuojant. Tada ji vėl 
turi būti pripildyta toje vietoje, kur bus naudojama, taip sukeliant papildomą netyčinio 
nuotėkio riziką.



PE508.081v01-00 42/78 AM\931885LT.doc

LT

Pakeitimas 252
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 3 metai po šio reglamento įsigaliojimo] 
šaldymo ir oro kondicionavimo įranga bei 
šilumos siurbliai prieš juos pateikiant 
rinkai arba prieš juos pateikiant galutiniam 
naudotojui pirmą kartą sumontuoti iš 
anksto neužpildomi 
hidrofluorangliavandeniliais.

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 2 metai po šio reglamento įsigaliojimo] 
šaldymo ir oro kondicionavimo įranga bei 
šilumos siurbliai prieš juos pateikiant 
rinkai arba prieš juos pateikiant galutiniam 
naudotojui pirmą kartą sumontuoti iš 
anksto neužpildomi 
hidrofluorangliavandeniliais.

Or. fr

Pakeitimas 253
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 3 metai po šio reglamento įsigaliojimo]
šaldymo ir oro kondicionavimo įranga bei 
šilumos siurbliai prieš juos pateikiant
rinkai arba prieš juos pateikiant 
galutiniam naudotojui pirmą kartą 
sumontuoti iš anksto neužpildomi 
hidrofluorangliavandeniliais.

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 3 metai po šio reglamento įsigaliojimo]
produktai ir įranga, kurie buvo užpildyti 
hidrofluorangliavandeniliais, 
nepateikiami rinkai, nebent gamintojas ar 
importuotojas buvo anksčiau 
užregistruotas 15 straipsnyje numatytame 
elektroniniame registre.

Or. de

Pagrindimas

Išankstinio įrangos pripildymo draudimas ne visada atitinka šio reglamento siekį apriboti 
fluorintų dujų naudojimą ir sumažinti nuotėkio riziką.

Pakeitimas 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 3 metai po šio reglamento įsigaliojimo]
šaldymo ir oro kondicionavimo įranga bei 
šilumos siurbliai prieš juos pateikiant 
rinkai arba prieš juos pateikiant 
galutiniam naudotojui pirmą kartą 
sumontuoti iš anksto neužpildomi 
hidrofluorangliavandeniliais.

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 3 metai po šio reglamento įsigaliojimo]
įranga ir produktai, kurių veikimas 
priklauso nuo 
hidrofluorangliavandenilių, 
neimportuojami į Europos Sąjungą 
pripildyti hidrofluorangliavandenilių, 
nebent importuotojas yra užsiregistravęs 
kvotų registre, kaip nurodyta 
15 straipsnyje.

Or. it

Pakeitimas 255
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [mmm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri 
yra 3 metai po šio reglamento įsigaliojimo]
šaldymo ir oro kondicionavimo įranga bei 
šilumos siurbliai prieš juos pateikiant
rinkai arba prieš juos pateikiant 
galutiniam naudotojui pirmą kartą 
sumontuoti iš anksto neužpildomi 
hidrofluorangliavandeniliais.

1. Nuo [mm/mm/dd] [įrašyti datą, kuri yra
1 metai po šio reglamento įsigaliojimo]
produktai ir įranga, pateikiami Sąjungos
rinkai nepripildyti 
hidrofluorangliavandenilių, nebent 
hidrofluorangliavandeniliai buvo pateikti 
Sąjungos rinkai iki [mm/mm/dd] [įrašyti 
kvotų sistemos pradžios datą] arba yra 
apskaitomi pagal 
hidrofluorangliavandenilių kvotą, 
nurodytą 14 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Aušalų kiekis, esantis importuotoje įrangoje, turi būti įvertintas nesukuriant nereikalingos 
administracinės naštos, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į ES ir ne ES įrangos gamintojus. 
Produktų ir (arba) įrangos gamintojai turės įrodyti, kad jie naudoja tik HFC, kuriems 
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taikoma ES kvota (arba kurie jau buvo pateikti ES rinkai iki kvotos nustatymo, pateikdami su 
atitikties deklaraciją. Jie turės išsaugoti patikrai reikalingus dokumentus (pvz., HFC dujų 
tiekėjo sąskaitas). Šie duomenys turi būti nustatyti įgyvendinimo akte.

Pakeitimas 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrangą numatytoje naudojimo vietoje 
užpildo pagal 8 straipsnį sertifikuoti 
asmenys.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 257
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrangą numatytoje naudojimo vietoje 
užpildo pagal 8 straipsnį sertifikuoti 
asmenys.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 258
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrangą numatytoje naudojimo vietoje 
užpildo pagal 8 straipsnį sertifikuoti 
asmenys.

Įrangą numatytoje naudojimo vietoje 
užpildo pagal 8 straipsnį sertifikuoti 
asmenys, išskyrus įrangą, nurodytą 3 
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straipsnio 1 dalies e punkte.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomos šio straipsnio nuostatos netinkamos izoterminėms transporto priemonėms 
ir talpykloms.

Pakeitimas 259
Gilles Pargneaux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalies e punkte numatytą 
įrangą valstybėje narėje, kur transporto 
priemonė registruota ir pateikiama veiklos 
vykdytojui, užpildo pagal 8 straipsnį 
sertifikuoti asmenys.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į išankstinio pripildymo dujomis ypatybes transporto sektoriuje.

Pakeitimas 260
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma hermetiškai įrangai
arba įrangai, kurioje 
hidrofluorangliavandenilių yra mažiau 
negu 2 % įrangos numatytosios didžiausios 
talpos.

2. 1 dalis netaikoma įrangai, kurioje 
hidrofluorangliavandenilių yra mažiau 
negu 2 % įrangos numatytosios didžiausios 
talpos.

Or. de
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Pagrindimas

Išankstinio įrangos pripildymo draudimas ne visada atitinka šio reglamento siekį apriboti 
fluorintų dujų naudojimą ir sumažinti nuotėkio riziką.

Pakeitimas 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma hermetiškai įrangai 
arba įrangai, kurioje 
hidrofluorangliavandenilių yra mažiau 
negu 2 % įrangos numatytosios didžiausios 
talpos.

2. 1 dalis netaikoma hermetiškai įrangai 
arba įrangai, kurioje 
hidrofluorangliavandenilių yra mažiau 
negu 2 % įrangos numatytosios didžiausios 
talpos.

Or. it

Pakeitimas 262
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma hermetiškai įrangai 
arba įrangai, kurioje 
hidrofluorangliavandenilių yra mažiau 
negu 2 % įrangos numatytosios didžiausios 
talpos.

2. 1 dalis netaikoma hermetiškai įrangai 
arba įrangai, kurioje 
hidrofluorangliavandenilių yra mažiau 
negu 2 % įrangos numatytosios didžiausios 
talpos.

Or. en

Pakeitimas 263
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija užtikrina, kad 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį 
gamintojai ir importuotojai turi teisę 
kasmet pateikti Sąjungos rinkai, neviršytų 
pagal V priedą apskaičiuoto atitinkamų 
metų didžiausio leidžiamo kiekio.
Kiekvienas gamintojas ir importuotojas 
užtikrina, kad pagal V priedą apskaičiuotas 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį jis 
pateikia rinkai, neviršytų jam pagal 14 
straipsnio 5 dalį skirtos arba pagal 16 dalį 
perduotos kvotos.

1. Komisija užtikrina, kad 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį 
gamintojai ir importuotojai turi teisę 
kasmet pateikti Sąjungos rinkai, neviršytų 
pagal V priedą apskaičiuoto atitinkamų 
metų didžiausio leidžiamo kiekio.
Kiekvienas hidrofluorangliavandenilių
gamintojas ir importuotojas ir kiekvienas 
produktų, kuriuose yra 
hidrofluorangliavandenilių, gamintojas ir 
importuotojas užtikrina, kad pagal V 
priedą apskaičiuotas 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį jis
tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia rinkai, 
neviršytų jam pagal 14 straipsnio 5 dalį 
skirtos arba pagal 16 dalį perduotos kvotos.

Or. de

Pagrindimas

Laipsniško sumažinimo susitarimas turėtų būti išplėstas, kad apimtų produktų, užpildytų 
FŠESD, gamintojus ir importuotojus.

Pakeitimas 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija užtikrina, kad 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį 
gamintojai ir importuotojai turi teisę 
kasmet pateikti Sąjungos rinkai, neviršytų 
pagal V priedą apskaičiuoto atitinkamų 
metų didžiausio leidžiamo kiekio.
Kiekvienas gamintojas ir importuotojas 
užtikrina, kad pagal V priedą apskaičiuotas 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį jis 
pateikia rinkai, neviršytų jam pagal 14 
straipsnio 5 dalį skirtos arba pagal 16 dalį 
perduotos kvotos.

1. Komisija užtikrina, kad I ir II prieduose 
išvardytų hidrofluorangliavandenilių 
kiekis, kurį hidrofluorangliavandenilių ar 
produktų, kuriuose yra 
hidrofluorangliavandenilių, gamintojai ir 
importuotojai turi teisę kasmet pateikti 
Sąjungos rinkai, neviršytų pagal V priedą 
apskaičiuoto atitinkamų metų didžiausio 
leidžiamo kiekio. Kiekvienas
hidrofluorangliavandenilių ar produktų, 
kuriuose yra hidrofluorangliavandenilių,
gamintojas ir importuotojas užtikrina, kad 
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pagal V priedą apskaičiuotas 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį jis 
pateikia rinkai, neviršytų jam pagal 14 
straipsnio 5 dalį skirtos arba pagal 16 dalį 
perduotos kvotos.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Europoje įsikūrusių bendrovių konkurencingumą, labai svarbu, kad 
įrangoje, kurioje yra HFC, importuotojai būtų įtraukti į laipsniško naudojimo sumažinimo ir 
kvotų paskirstymo mechanizmą. 

Pakeitimas 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija užtikrina, kad 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį 
gamintojai ir importuotojai turi teisę 
kasmet pateikti Sąjungos rinkai, neviršytų 
pagal V priedą apskaičiuoto atitinkamų 
metų didžiausio leidžiamo kiekio.
Kiekvienas gamintojas ir importuotojas 
užtikrina, kad pagal V priedą apskaičiuotas 
hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį jis 
pateikia rinkai, neviršytų jam pagal 14 
straipsnio 5 dalį skirtos arba pagal 16 dalį 
perduotos kvotos.

1. Komisija, jei yra patikimų ir techniškai 
bei ekonomiškai perspektyvių alternatyvų, 
taip pat skirtų veikti skirtingomis valstybių 
narių klimatinėmis sąlygomis alternatyvų,
užtikrina, kad hidrofluorangliavandenilių 
kiekis, kurį gamintojai ir importuotojai turi 
teisę kasmet pateikti Sąjungos rinkai, 
neviršytų pagal V priedą apskaičiuoto 
atitinkamų metų didžiausio leidžiamo 
kiekio. Kiekvienas gamintojas ir 
importuotojas užtikrina, kad pagal V priedą 
apskaičiuotas hidrofluorangliavandenilių 
kiekis, kurį jis pateikia rinkai, neviršytų 
jam pagal 14 straipsnio 5 dalį skirtos arba 
pagal 16 dalį perduotos kvotos.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į rinkos realijas. Įvairūs etapai turi būti gyvendinami ir pasiekiami 
sveikatos, saugos, energijos vartojimo efektyvumo ir ekonomikos požiūriu.
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Pakeitimas 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis straipsnis netaikomas 
hidrofluorangliavandeniliams, kurie 
importuojami į Sąjungą, kad būtų 
suardyti.

2. Šis straipsnis taikomas:

Jis netaikomas gamintojams ar 
importuotojams, kurie 
hidrofluorangliavandenilių per metus 
pagamina ar importuoja mažiau kaip 
1000 tonų CO2 ekvivalento.

a) hidrofluorangliavandeniliams, 
importuojamiems į Sąjungą, kad būtų 
suardyti;
b) hidrofluorangliavandeniliams, 
tiekiamiems tiesioginiam eksportui už 
Sąjungos ribų;
c) hidrofluorangliavandeniliams, 
tiekiamiems naudoti žaliavoms;
d) hidrofluorangliavandeniliams, 
tiekiamiems perfasavimui ir tolesniam 
eksportui už Sąjungos ribų;
e) hidrofluorangliavandeniliams, 
pagamintiems Sąjungoje arba į ją 
importuotiems naudoti medicinos 
prietaikoms.

Or. en

Pagrindimas

Aiški išimtis medicinos prietaikoms užtikrina naudojimo galimybę būtiniausioms reikmėms. 
Straipsnis neturėtų būti taikomas suardymui importuotiems HFC ir kaip žaliava 
naudojamiems HFC, kadangi tai turi tokį pat poveikį kaip ir sunaikinimas, nes medžiaga 
virsta kitomis medžiagomis. HFC, tiekiami vėlesniam eksportui, niekada neteikiami ES rinkai, 
ir todėl neturėtų būti įtraukti.
Pakeitimas 267
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis straipsnis netaikomas
hidrofluorangliavandeniliams, kurie 
importuojami į Sąjungą, kad būtų 
suardyti.

2. Šis straipsnis netaikomas:

a) hidrofluorangliavandeniliams, 
importuojamiems į Sąjungą, kad būtų 
suardyti;
b) hidrofluorangliavandeniliams, 
pateiktiems ES rinkai šiems naudojimo 
sektoriams:
– prietaikoms sveikatos priežiūros 
sektoriuje (įskaitant visų pirma 
medicinines ir farmacines prietaikas);
– erdvėlaivių prietaikoms (įskaitant visų 
pirma gaisro slopinimo sistemoms ir 
gesintuvams lėktuvuose);
– elektros energijos gamybos ir perdavimo 
prietaikoms;
– kriogenininėms prietaikoms;
– pramoninių dujų gamybai.

Or. en

Pakeitimas 268
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis netaikomas gamintojams ar 
importuotojams, kurie 
hidrofluorangliavandenilių per metus 
pagamina ar importuoja mažiau kaip 
1000 tonų CO2 ekvivalento.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši išimtis gali būti atverti didelę spragą, kuria pasinaudojant būtų sudarytos sąlygos 
importuoti HFC be kvotos, o tai kenkia laipsniško naudojimo sumažinimo aplinkosauginiam 
vientisumui. Joks importas be HFC kvotos neturėtų būti leidžiamas.

Pakeitimas 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis netaikomas gamintojams ar 
importuotojams, kurie 
hidrofluorangliavandenilių per metus 
pagamina ar importuoja mažiau kaip 1000 
tonų CO2 ekvivalento.

Jis netaikomas gamintojams ar 
importuotojams, kurie 
hidrofluorangliavandenilių per metus 
pagamina ar importuoja mažiau kaip 10 
tonų CO2 ekvivalento.

Or. en

Pakeitimas 270
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 
31 d. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pažangos ataskaitą apie 
techninius pokyčius dėl saugių ir 
techniniu ir ekonominiu požiūriu 
įgyvendinamų ir paklausių alternatyvų 
dabartiniams 
hidrofluorangliavandeniliams.

Or. de

Pagrindimas

Nustatydama metinius didžiausius hidrofluorangliavandenilių kiekius, Komisija turi 
atsižvelgti į tai, kiek saugių ir techniniu ir ekonominiu požiūriu įgyvendinamų alternatyvų su 
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mažesniu visuotinio atšilimo potencialu (VAP) galima rasti rinkoje.

Pakeitimas 271
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius, iš 
dalies keičiami V priede nustatyti didžiausi 
leidžiami kiekiai,  taip pat

a) atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius, iš 
dalies keičiami V priede nustatyti didžiausi 
leidžiami kiekiai, kai ir jei saugių ir 
techniniu ir ekonominiu požiūriu 
įgyvendinamų alternatyvų yra rinkoje, 
taip pat

Or. de

Pagrindimas

Jei reikėtų keisti metinius didžiausius hidrofluorangliavandenilių kiekius, Komisija turėtų 
atsižvelgti į tai, kiek alternatyvų su mažesniu visuotinio atšilimo potencialu (VAP) galima 
rasti rinkoje.

Pakeitimas 272
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius, iš 
dalies keičiami V priede nustatyti didžiausi 
leidžiami kiekiai,  taip pat

a) atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius,
mažinami V priede nustatyti didžiausi 
leidžiami kiekiai; taip pat

Or. de
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Pakeitimas 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius, iš 
dalies keičiami V priede nustatyti didžiausi 
leidžiami kiekiai,  taip pat

a) atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius, iš 
dalies keičiami V priede nustatyti didžiausi 
leidžiami kiekiai, jei rinkoje yra patikimų 
ir techniškai bei ekonomiškai 
perspektyvių alternatyvų, atsižvelgiant į 
skirtingas valstybių narių klimato sąlygas, 
taip pat

Or. fr

Pagrindimas

Dėl akivaizdžių priežasčių prieš uždrausdami naudoti tekste nurodytus 
hidrofluorangliavandenilius, turime užtikrinti, kad rinkoje būtų patikimų, perspektyvių 
alternatyvų.

Pakeitimas 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

4. Komisija, gavusi valstybės narės 
kompetentingos institucijos prašymą, 
įgyvendinimo aktais gali leisti ribotą laiką 
taikyti atleidimą nuo reikalavimo 
išbraukti tam tikrų kategorijų produktus 
arba įrenginius, išvardytus III priede, kai 
hidrofluorangliavandeniliai reikalingi su 
sveikata ir sauga susijusioms reikmėms ir 
priešingu atveju nebūtų užtikrintas 
pakankamas aprūpinimas. Įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 21 straipsnyje 
nurodytą tikrinimo procedūrą.
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a) atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius, iš 
dalies keičiami V priede nustatyti 
didžiausi leidžiami kiekiai,  taip pat
b) 1 dalyje nustatyto kvotos reikalavimo 
leidžiama netaikyti 
hidrofluorangliavandenilius pateikiant 
rinkai specialioms reikmėms – kai 
hidrofluorangliavandeniliai yra būtini dėl 
sveikatos arba saugos priežasčių ir kitu
atveju nebūtų užtikrintas pakankamas jų 
tiekimas.  

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu didžiausių HFC kiekių, pateikiamų rinkai, peržiūra ir dalinis keitimas 
perkeliami į peržiūros straipsnį (19 straipsnis) ir jiems nebereiks deleguotojo akto ir ii 
punktas perkeltų visus atleidimus nuo kvotų reikalavimo tiesiai į reglamentus, užuot juos 
nustačius vėliau priimant deleguotąjį aktą. 

Pakeitimas 275
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Dabartiniai gamintojai ar 
importuotojai, kurie jau teikia 
hidrofluorangliavandenilius Sąjungos 
rinkai, kad aprūpintų gamintojus, kurie 
naudoja hidrofluorangliavandenilius kaip 
proceso dujas puslaidininkių gamybos 
tikslais, turi būti pašalinti iš laipsniško 
naudojimo nutraukimo, nustatyto 
13 straipsnio 1 dalyje, jei 
hidrofluorangliavandeniliai teikiami 
rinkai tik puslaidininkių gamyboje 
naudoti ir jei šis naudojimas 
pagrindžiamas patvirtinančiais 
dokumentais.
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Or. en

Pakeitimas 276
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Rinkliava

Kiekvienas gamintojas ir importuotojas 
prieš išnaudodamas jam nustatytą kvotą 
ar jos dalį sumoka rinkliavą už 
hidrofluorangliavandenilių kiekį, kurį 
pateiks rinkai per vienerius ateinančius 
metus.
2. Komisija kasmet apskaičiuoja fiksuoto 
dydžio rinkliavą už toną CO2 ekvivalento 
hidrofluorangliavandeniliais. Šiuo tikslu 
gamintojai ir importuotojai norintys 
pasinaudoti jiems skirta kvota ar jos 
dalimi pateikia deklaraciją, skirtą 
Komisijai, nurodydami 
hidrofluorangliavandenilių kiekį, kurį 
pasieks per ateinančius metus.
3. Komisija nustato įplaukų, gautų iš 
rinkliavos, panaudojimą. Atėmus 
administracines išlaidas, šios įplaukos 
naudojamos vienu ar daugiau iš šių 
tikslų:
a) papildomas finansavimas pagal LIFE 
skiriant bent 60% įplaukų; projektams, 
susijusiems su apdorojimu pasibaigus 
naudojimo laikui, mokymu, rinkos 
priežiūra ar skatinimu keisti 
alternatyviomis technologijomis, ypač 
esant aukštai aplinkos temperatūrai;
b) skatinti ir įgyvendinti tarptautinį 
susitarimą dėl 
hidrofluorangliavandenilių;
4. [2017 m. sausio 1 d.] Komisija pateikia 
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ataskaitą apie įplaukų panaudojimą. 
Suvestinė ataskaita viešai paskelbiama 
elektronine forma, siekiant aktyviai ir 
sistemiškai ją platinti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1367/2006.
5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
3 dalyje numatytų įplaukų surinkimo ir 
paskirstymo būdą ir 4 dalyje numatyto 
pranešimo pateikimo formą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 
straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 277
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2014 m. spalio 31 d. Komisija 
įgyvendinimo sprendimais kiekvienam 
gamintojui ar importuotojui, pateikusiam 
duomenų ataskaitą pagal Reglamento (EB) 
Nr. 842/2006 6 straipsnį, nustato 
atitinkamą pamatinę vertę, grindžiamą 
gamintojo ar importuotojo ataskaitoje 
nurodyto 2008–2011 m. pagaminto ar 
importuoto metinio 
hidrofluorangliavandenilių kiekio vidurkiu.
Nustatant pamatinę vertę į kvotą 
viršijančius kiekius neatsižvelgiama.
Pamatinės vertės apskaičiuojamos pagal 
šio reglamento V priedą.

1. Iki 2014 m. spalio 31 d. Komisija 
įgyvendinimo sprendimais kiekvienam 
gamintojui ar importuotojui, pateikusiam 
duomenų ataskaitą pagal Reglamento (EB) 
Nr. 842/2006 6 straipsnį, nustato 
atitinkamą pamatinę vertę, grindžiamą 
gamintojo ar importuotojo ataskaitoje 
nurodyto 2008–2011 m. ES rinkai pateikto
metinio hidrofluorangliavandenilių kiekio 
vidurkiu. Nustatant pamatinę vertę į kvotą 
viršijančius kiekius neatsižvelgiama.
Pamatinės vertės apskaičiuojamos pagal 
šio reglamento V priedą.

Or. en

Pagrindimas

Gamyba ir importas neatspindi rinkai pateikiamo kiekio, nes neatsižvelgiama į eksportą.
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Pakeitimas 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai ir importuotojai, pagal 
Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnį 
nepateikę ataskaitos apie gamybą ar 
importą 1 dalyje nurodytu baziniu 
laikotarpiu, gali pareikšti ketinantys
gaminti arba importuoti 
hidrofluorangliavandenilius ateinančiais 
metais.

2. Gamintojai ir importuotojai, pagal 
Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnį 
nepateikę ataskaitos apie gamybą ar 
importą 1 dalyje nurodytu baziniu 
laikotarpiu, taip pat įrangos, kurioje yra 
hidrofluorangliavandenilių, 
importuotojai, pareiškia, ar jie ketina, ar 
ne, gaminti arba importuoti 
hidrofluorangliavandenilius ateinančiais 
metais.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Europoje įsikūrusių bendrovių konkurencingumą, labai svarbu, kad 
įrangoje, kurioje yra HFC, importuotojai būtų įtraukti į laipsniško naudojimo sumažinimo ir 
kvotų paskirstymo mechanizmą. 

Pakeitimas 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrangos, kurioje yra 
hidrofluorangliavandenilių, 
eksportuotojai pareiškia, ar ketina prašyti 
kvotos kreditų, remiantis praėjusiais 
metais eksportuotais kiekiais.

Or. it

Pakeitimas 280
Theodoros Skylakakis
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, taikydama VI priede nustatytą 
paskirstymo mechanizmą, kiekvienam 
gamintojui ir importuotojui kiekvieniems 
metams nuo 2015 m. paskirsto 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai kvotas.

5. Komisija, taikydama VI priede nustatytą 
paskirstymo mechanizmą, kiekvienam 
gamintojui ir importuotojui kiekvieniems 
metams nuo 2015 m. paskirsto 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai kvotas. Nuo 2018 m. sausio 1 d. 
gamintojai ir importuotojai už bet kurią 
paskirtą hidrofluorangliavandenilių kvotą 
ar jos dalį kasmet moka rinkliavą, kuri 
sudaro maždaug 10 EUR už CO2 toną 
ekvivalento. Surinktos įplaukos 
naudojamos šio reglamento 
įgyvendinimui remti ir regionų 
skirtumams šalinti, ypač šalyse, kuriose 
temperatūra labai aukšta, atsižvelgiant į 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų sunaudojimo vienam gyventojui 
kiekį, alternatyvių technologijų sąnaudas 
dėl klimato sąlygų, paskatų tinkamam 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimui sukūrimą ir rinkos 
priežiūrą, siekiant kovoti su neteisėta 
prekyba.

Or. en

Pakeitimas 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, taikydama VI priede nustatytą 
paskirstymo mechanizmą, kiekvienam 
gamintojui ir importuotojui kiekvieniems 
metams nuo 2015 m. paskirsto 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai kvotas.

5. Komisija, taikydama VI priede nustatytą 
paskirstymo mechanizmą, kiekvienam 
gamintojui ir importuotojui bei kiekvienam 
įrangos, kurioje yra 
hidrofluorangliavandenilių,
importuotojui, kiekvieniems metams nuo 
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2015 m. paskirsto 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai kvotas.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Europoje įsikūrusių bendrovių konkurencingumą, labai svarbu, kad 
įrangoje, kurioje yra HFC, importuotojai būtų įtraukti į laipsniško naudojimo sumažinimo ir 
kvotų paskirstymo mechanizmą. 

Pakeitimas 282
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl 5 dalyje nurodytų 
įplaukų surinkimo ir paskirstymo 
išsamaus mechanizmo.

Or. en

Pakeitimas 283
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Šis straipsnis netaikomas 
hidrofluorangliavandeniliams, 
pateiktiems ES rinkai šiems naudojimo 
sektoriams:
– prietaikoms sveikatos priežiūros 
sektoriuje (įskaitant visų pirma 
medicinines ir farmacines prietaikas);
– erdvėlaivių prietaikoms (įskaitant visų 
pirma gaisro slopinimo sistemoms ir 
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gesintuvams lėktuvuose);
– elektros energijos gamybos ir perdavimo 
prietaikoms;
– kriogenininėms prietaikoms;
– pramoninių dujų gamybai.

Or. en

Pakeitimas 284
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavus prašymą, elektroniniame registre
registruojami:

Elektroniniame registre registruojama:

Or. de

Pakeitimas 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavus prašymą, elektroniniame registre
registruojami:

Elektroniniame registre nurodoma tokia 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) produktų ar įrangos, kuriuose yra 
hidrofluorangliavandenilių, 
importuotojai, kurie pareiškia pasirinkę 
kvotų paskirstymo mechanizmą ir pateikia 
deklaraciją, kaip apibrėžta 14 straipsnio 
2 dalyje;

Or. it

Pakeitimas 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) produktų ar įrangos, kuriuose yra 
hidrofluorangliavandenilių, 
eksportuotojai, kurie pareiškia pasirinkę 
kvotų paskirstymo mechanizmą ir pateikia 
deklaraciją, kaip apibrėžta 14 straipsnio 
2 dalyje;

Or. it

Pakeitimas 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninis registras viešai paskelbiamas 
elektronine forma pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006.

Or. en
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Pakeitimas 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam, produktų, kuriuose yra 
fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, eksportuotojui, įtrauktam į 
15 straipsnio 1 dalyje nurodytą registrą, 
gali būti užskaityti kiekiai, kuriuos jis per 
praėjusius metus eksportavo iš Sąjungos, 
iš kvotos, skirtos kitai Sąjungoje 
veikiančiai įmonei, su sąlyga, kad ji taip 
pat registruota.

Or. it

Pakeitimas 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija stebi perkėlimus pagal 1a dalį ir 
skelbia metinę ataskaitą apie perkėlimo 
sistemos veikimą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. it

Pakeitimas 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 1. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
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kiekvienas gamintojas, importuotojas ir 
eksportuotojas, ankstesniais kalendoriniais 
metais pagaminęs, importavęs ar 
eksportavęs daugiau kaip vieną metrinę 
toną arba 1000 tonų CO2 ekvivalento 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
ir II priede išvardytų dujų, Komisijai 
praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

kiekviena įmonė, ankstesniais 
kalendoriniais metais pagaminusi, 
importavusi ar eksportavusi daugiau kaip 
1000 tonų CO2 ekvivalento fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
Komisijai praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad laipsniško naudojimo sumažinimo mechanizmas veiktų tvarkingai, ir 
siekiant stebėti jo galimą poveikį ES įsikūrusioms įmonėms, turėtų būti skiriama ES 
pagaminta, importuota ir eksportuojama įranga.

Pakeitimas 292
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekvienas gamintojas, importuotojas ir 
eksportuotojas, ankstesniais kalendoriniais 
metais pagaminęs, importavęs ar 
eksportavęs daugiau kaip vieną metrinę 
toną arba 1000 tonų CO2 ekvivalento
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
ir II priede išvardytų dujų, Komisijai 
praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

1. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekvienas gamintojas, importuotojas ir 
eksportuotojas, ankstesniais kalendoriniais 
metais pagaminęs, importavęs ar 
eksportavęs fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, 
Komisijai praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų visus gamintojus, importuotojus ir 
eksportuotojus.
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Pakeitimas 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekvienas gamintojas, importuotojas ir 
eksportuotojas, ankstesniais kalendoriniais 
metais pagaminęs, importavęs ar 
eksportavęs daugiau kaip vieną metrinę 
toną arba 1000 tonų CO2 ekvivalento 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
ir II priede išvardytų dujų, Komisijai 
praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

1. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekvienas gamintojas, importuotojas ir 
eksportuotojas, ankstesniais kalendoriniais 
metais pagaminęs, importavęs ar 
eksportavęs daugiau kaip 10 tonų CO2
ekvivalento fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, 
Komisijai praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

Or. en

Pakeitimas 294
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekviena įmonė, ankstesniais 
kalendoriniais metais suardžiusi daugiau 
kaip vieną metrinę toną arba 1000 tonų 
CO2 ekvivalento fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, 
Komisijai praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

2. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekviena įmonė, ankstesniais 
kalendoriniais metais suardžiusi fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir II 
priede išvardytų dujų, Komisijai praneša 
VII priede nurodytus tų kalendorinių metų 
duomenis apie kiekvieną iš tų medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų visus gamintojus, importuotojus ir 
eksportuotojus.
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Pakeitimas 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekviena įmonė, ankstesniais 
kalendoriniais metais pateikusi rinkai
daugiau kaip 10 000 tonų CO2 ekvivalento 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
ir II priede išvardytų dujų, esančių 
produktuose arba įrangoje, Komisijai 
praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

3. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekviena įmonė, ankstesniais 
kalendoriniais metais pagaminusi, 
importavusi ar eksportavusi daugiau kaip
1 000 tonų CO2 ekvivalento fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, esančių 
produktuose arba įrangoje, Komisijai 
praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad laipsniško naudojimo sumažinimo mechanizmas veiktų tvarkingai, ir 
siekiant stebėti jo galimą poveikį ES įsikūrusioms įmonėms, turėtų būti skiriama ES 
pagaminta, importuota ir eksportuojama įranga. Pranešimų sistema, pagrįsta kiekiu, kuris 
pateikiamas rinkai, nepateiktų pakankamai informacijos.

Pakeitimas 296
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Išmetamųjų teršalų duomenų rinkimas

1. Valstybės narės renka duomenis apie 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą. 
Tuo tikslu jos įdiegia atitinkamą vieną iš 
toliau išvardytų sistemų:
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a) sistema, pagal kurią nacionaliniu 
lygmeniu sukuriama duomenų bazė, 
skirta pagal 5 straipsnio 1 dalį 
užregistruotiems duomenims rinkti;
b) sistema, pagal kurią atliekamas 
operatorių, kuriems taikomos 5 straipsnio 
1 dalies nuostatos, reprezentatyvios imties 
išmetamųjų teršalų tyrimas ir jo rezultatai 
ekstrapoliuojami.
2. Komisijai paprašius, jai pateikiami 
pagal 1 dalį surinkti duomenys. Komisija 
tuos duomenis gali perduoti kitoms 
valstybėms narėms.
3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi šio straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytų duomenų rinkimo 
sistemų reikalavimai ir kuriais tam 
tikriems sektoriams nustatoma, ar ta 
sistema turėtų būti nustatoma pagal šio 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos a 
punktą ar b punktą.

Or. en

Pakeitimas 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Išmetamųjų teršalų duomenų rinkimas
1. Valstybės narės renka duomenis apie 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą.
Tuo tikslu jos įdiegia atitinkamą vieną iš 
toliau išvardytų sistemų:
a) sistema, pagal kurią nacionaliniu 
lygmeniu sukuriama duomenų bazė, 
skirta pagal 5 straipsnio 1 dalį 
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užregistruotiems duomenims rinkti;
b) sistema, pagal kurią atliekamas 
operatorių, kuriems taikomos 5 straipsnio 
1 dalies nuostatos, reprezentatyvios imties 
išmetamųjų teršalų tyrimas ir jo rezultatai 
ekstrapoliuojami.
2. Komisijai paprašius, jai pateikiami 
pagal 1 dalį surinkti duomenys. Komisija 
tuos duomenis gali perduoti kitoms 
valstybėms narėms.
3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi šio straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytų duomenų rinkimo 
sistemų reikalavimai ir kuriais tam 
tikriems sektoriams nustatoma, ar ta 
sistema turėtų būti nustatoma pagal šio 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos a 
punktą ar b punktą.

Or. en

Pagrindimas

Čia nustatoma paralelinė pranešimų sistema, kuri sukurtų nereikalingą administracinę naštą. 
Todėl reikės kito pakeitimo 19 straipsnio 3 daliai, kad būtų išbraukta nuoroda į 18 straipsnio 
2 dalį.

Pakeitimas 298
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Išmetamųjų teršalų duomenų rinkimas

1. Valstybės narės renka duomenis apie 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą.
Tuo tikslu jos įdiegia atitinkamą vieną iš 
toliau išvardytų sistemų:
a) sistema, pagal kurią nacionaliniu 
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lygmeniu sukuriama duomenų bazė, 
skirta pagal 5 straipsnio 1 dalį 
užregistruotiems duomenims rinkti;
b) sistema, pagal kurią atliekamas 
operatorių, kuriems taikomos 5 straipsnio 
1 dalies nuostatos, reprezentatyvios imties 
išmetamųjų teršalų tyrimas ir jo rezultatai 
ekstrapoliuojami.

Or. en

Pakeitimas 299
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Išmetamųjų teršalų duomenų rinkimas

Europos aplinkos agentūra renka 
duomenis, kad būtų įvertintas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
atmosferoje, ir skelbia juos viešai.

Or. en

Pakeitimas 300
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai paprašius, jai pateikiami 
pagal 1 dalį surinkti duomenys. Komisija 
tuos duomenis gali perduoti kitoms 
valstybėms narėms.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 301
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi šio straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytų duomenų rinkimo 
sistemų reikalavimai ir kuriais tam 
tikriems sektoriams nustatoma, ar ta 
sistema turėtų būti nustatoma pagal šio 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos a 
punktą ar b punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 302
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Išmetamųjų teršalų duomenų rinkimas

Valstybės narės turėtų sukurti sistemą 
arba naudoti esamą sistemą, jei ji yra 
prieinama, kad būtų galima stebėti 
fluorintų dujų naudojimą ir faktinį 
išmetimą sektoriuose, kuriems taikomas 
šis reglamentas. Tokia sistema gali apimti 
duomenų, kuriuos užregistravo 
5 straipsnio 1 dalyje nurodytos įrangos 
operatoriai, rinkimą ir analizę.

Or. en
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Pakeitimas 303
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
Komisija paskelbia ataskaitą apie 
hidrofluorangliavandenilių prieinamumą 
Sąjungos rinkoje, visų pirma medicinos 
reikmėms.

Ne vėliau kaip per šešerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija 
paskelbia ataskaitą apie šio reglamento 
įgyvendinimą ir apie
hidrofluorangliavandenilių prieinamumą 
Sąjungos rinkoje įvairiems susijusiems 
sektoriams. Ataskaita apima pirmus 
penkerius reglamento įgyvendinimo 
metus, joje taip pat pateikiamas kiekybinis 
V priede numatytų 
hidrofluorangliavandenilių vertinimas 
2021–2030 m.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų optimaliai įgyvendinamas šis reglamentas ir būtų tinkamai 
pritaikyti pakeitimai, reikia atlikti išsamų tyrimą kas penkerius metus.

Pakeitimas 304
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
Komisija paskelbia ataskaitą apie 
hidrofluorangliavandenilių prieinamumą 
Sąjungos rinkoje, visų pirma medicinos 
reikmėms.

Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
Komisija paskelbia ataskaitą apie 
hidrofluorangliavandenilių prieinamumą 
Sąjungos rinkoje, visų pirma medicinos 
reikmėms, ir laipsniško jų naudojimo 
sumažinimo planą dėl putplasčių, kurių 
sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų.

Or. en
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Pakeitimas 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi pagal 17 straipsnį perduota 
informacija apie pateikimą rinkai ir pagal 
18 straipsnio 2 dalį pateikta informacija 
apie fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, Komisija stebi 
šio reglamento taikymą ir poveikį.  

3. Remdamasi pagal 17 straipsnį perduota 
informacija apie pateikimą rinkai, Komisija 
stebi šio reglamento taikymą ir poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su mano pakeitimu, kuriame siūloma išbraukti 18 straipsnį, ir todėl jis 
išplaukia iš kito pakeitimo.

Pakeitimas 306
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. ji 
paskelbia išsamią ataskaitą apie šio 
reglamento poveikį, kurioje pateikia ir 
hidrofluorangliavandenilių poreikio po 
2030 m. prognozę.

Ne vėliau kaip per vienuolika metų nuo 
šio reglamento įsigaliojimo ji paskelbia
visapusišką ir išsamią ataskaitą apie šio 
reglamento poveikį per pirmuosius dešimt 
įgyvendinimo metų, kurioje pateikia ir 
hidrofluorangliavandenilių poreikio po 
2030 m. prognozę.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad reglamento įgyvendinimo ataskaitos būtų rengiamos 
kas penkerius metus.
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Pakeitimas 307
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. ji 
paskelbia išsamią ataskaitą apie šio 
reglamento poveikį, kurioje pateikia ir 
hidrofluorangliavandenilių poreikio po 
2030 m. prognozę.

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. ji 
paskelbia išsamią ataskaitą apie šio 
reglamento poveikį, kurioje pateikia:

Or. en

Pakeitimas 308
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuolatinio hidrofluorangliavandenilių 
poreikio 2024 m., 2027 m., 2030 m. ir po 
2030 m. prognozę;

Or. en

Pakeitimas 309
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimo laipsniško 
hidrochlorfluorangliavandenilių 
naudojimo nutraukimo iki 2030 m. ar 
netrukus po to įvertinimą, įskaitant 
nukrypti leidžiančias nuostatas ir kitas 
priemones, reikalingas siekiant remti tokį 
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pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos ir tarptautinių standartų, 
nacionalinių saugos teisės aktų ir statybos 
kodeksų valstybėse narėse, trukdančių 
perėjimą prie degių šaldalų, pavyzdžiui, 
angliavandenilių, apžvalgą;

Or. en

Pakeitimas 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) techniškai įgyvendinamų ir 
ekonomiškai efektyvių alternatyvų 
produktams bei įrangai, kuriuose yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, ir produktams bei įrangai, 
neišvardytiems III priede, atsižvelgiant į 
efektyvų energijos vartojimą, apžvalgą;

Or. en

Pakeitimas 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija 
paskelbia ataskaitą apie 
hidrofluorangliavandenilių prieinamumą 
Sąjungos rinkoje ir įgaliojama pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais, atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius, iš 
dalies keičiami V priede nustatyti 
didžiausi leidžiami kiekiai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu numatoma didžiausių HFC kiekių, pateikiamų rinkai, peržiūra ir dalinis 
keitimas perkeliami į peržiūros straipsnį ir jiems nebereiks deleguotojo akto pagal 13
straipsnį. 

Pakeitimas 313
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. ji 
paskelbia ataskaitą, kurioje įvertina 
administracines ir ekonomines šio 
reglamento įgyvendinimo sąnaudas 
verslui, įskaitant pasiūlymus, kaip šias 
išlaidas sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 314
Gilles Pargneaux
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 
dalyje, 8 straipsnio 7 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 7 dalyje, 13 straipsnio
5 dalyje, 14 straipsnio 6 dalyje, 17 
straipsnio 5 dalyje, 18 straipsnio 3 dalyje ir 
19 straipsnio 1 bei 2 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo [mmmm mm dd] [įrašyti 
šio reglamento įsigaliojimo datą].

2. 3 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 
dalyje, 8 straipsnio 7 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 7 dalyje, 13 straipsnio
4 dalyje, 14 straipsnio 6 dalyje, 17 
straipsnio 5 dalyje, 18 straipsnio 3 dalyje ir 
19 straipsnio 1 bei 2 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo [mmmm mm dd] [įrašyti 
šio reglamento įsigaliojimo datą]. Komisija 
parengia ataskaitą dėl įgaliojimų 
suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. fr

Pagrindimas

Įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus nurodytas 13 straipsnio 4 dalyje, o ne 5 dalyje. Kita 
vertus, reikėtų, kad įgaliojimui priimti deleguotuosius aktus būtų taikomi laiko apribojimai ir 
kad ataskaita būtų galima naudotis priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 315
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 3 straipsnio 4 
dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 7 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 7 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 3 straipsnio 4 
dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 7 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 7 
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dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, 14 straipsnio 
6 dalyje, 17 straipsnio 5 dalyje, 18 
straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 
6 dalyje, 17 straipsnio 5 dalyje, 18 
straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

Or. fr

Pagrindimas

Įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus nurodytas 13 straipsnio 4 dalyje, o ne 5 dalyje.

Pakeitimas 316
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 
dalį, 8 straipsnio 7 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 
10 straipsnio 7 dalį, 13 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 6 dalį, 17 straipsnio 5 dalį, 18 
straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 1 bei 2 
dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.

5. Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 
dalį, 8 straipsnio 7 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 
10 straipsnio 7 dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 
straipsnio 6 dalį, 17 straipsnio 5 dalį, 18 
straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 1 bei 2 
dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. fr
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Pagrindimas

Įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus nurodytas 13 straipsnio 4 dalyje, o ne 5 dalyje.

Pakeitimas 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau Komisijos reglamentai 1497/2007, 
1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 
306/2008, 307/2008 ir 3084/2008 galioja 
ir toliau taikomi tol, kol panaikinami 
Komisijos [deleguotaisiais ar] 
įgyvendinimo aktais, priimtais pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, kuriuo siekiama išlaikyti esamus Komisijos įgyvendinimo reglamentus, susijusius 
su mokymu ir sertifikavimu, kol vėliau juos panaikins Komisija.

Pakeitimas 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuorodos į panaikintą reglamentą 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir 
aiškinamos pagal VIII priede pateiktą 
atitikmenų lentelę.

Nuorodos į panaikintą reglamentą 
842/2006 laikomos nuorodomis į šį 
reglamentą ir aiškinamos pagal VIII priede 
pateiktą atitikmenų lentelę. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, kuriuo siekiama išlaikyti esamus Komisijos įgyvendinimo reglamentus, susijusius 
su mokymu ir sertifikavimu, kol vėliau juos panaikins Komisija.
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Pakeitimas 319
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo […]1

__________________
1 įrašyti datą: Kitų metų po šio reglamento 
įsigaliojimo sausio 1 d.

Or. it


