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Grozījums Nr. 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sertifikātus saskaņā ar sertifikācijas 
programmām, kas paredzētas 1. punktā, 
izdod, ja pieteikuma iesniedzējs ir 
pabeidzis mācību programmu, kas 
izveidota saskaņā ar 1. un 2. punktu.

3. Sertifikātus saskaņā ar sertifikācijas 
programmām, kas paredzētas 1. punktā, 
izdod, ja pieteikuma iesniedzējs ir 
veiksmīgi pabeidzis novērtēšanas 
procedūru, kas izveidota saskaņā ar 1. un 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nepieciešams, lai atbalstītu ar 4. grozījumu ieviestās izmaiņas, kas 
attiecas uz 8. panta 1. punktu par obligāto apmācību. Prasība būtu jāpiemēro, lai personas 
veiksmīgi nokārtotu novērtēšanas procedūru, ko dažos gadījumos būs iespējams izdarīt, 
neiesaistoties apmācībā, taču ņemot vērā personu pieredzi un zināšanas. 

Grozījums Nr. 184
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sertifikātus saskaņā ar sertifikācijas 
programmām, kas paredzētas 1. punktā, 
izdod, ja pieteikuma iesniedzējs ir 
pabeidzis mācību programmu, kas 
izveidota saskaņā ar 1. un 2. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 185
Jolanta Emilia Hibner
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Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sertifikātus saskaņā ar sertifikācijas 
programmām, kas paredzētas 1. punktā, 
izdod, ja pieteikuma iesniedzējs ir
pabeidzis mācību programmu, kas 
izveidota saskaņā ar 1. un 2. punktu.

3. Sertifikātus saskaņā ar sertifikācijas 
programmām, kas paredzētas 1. punktā, 
izdod, ja pieteikuma iesniedzējs ir 
nokārtojis atbilstošu, iegūtās zināšanas 
apliecinošu eksāmenu saskaņā ar 1. un 
2. punktu.

Or. pl

Grozījums Nr. 186
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izveido sertificēšanas 
programmas uzņēmumiem, kas veic 
1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētās 
darbības trešo personu vajadzībām.

4. Dalībvalstis izveido sertificēšanas 
programmas uzņēmumiem, kas veic 
1. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētās 
darbības trešo personu vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izveido sertificēšanas 
programmas uzņēmumiem, kas veic 
1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētās 
darbības trešo personu vajadzībām.

4. Dalībvalstis izveido sertificēšanas 
programmas uzņēmumiem, kas veic 
1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minētās 
darbības trešo personu vajadzībām.

Or. en
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Pamatojums

Ar grozījumu tiek ierobežota uzņēmumu sertifikācijas darbības joma līdz būtiskākajām 
nozarēm, kā arī tiek nodrošināta priekšlikuma atbilstība spēkā esošajai Regulai par fluorētām 
gāzēm. 

Grozījums Nr. 188
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. punktā, 
ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus. Dalībvalstis 
var pagarināt 1. punktā paredzēto 
sertifikātu termiņu, ja attiecīgā persona 
iziet obligātu periodisku apmācību reizi 
piecos gados, lai atjauninātu zināšanas par 
2. punktā minētajiem tematiem.

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. punktā, 
ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus. Dalībvalstis 
pagarina 1. punktā paredzēto sertifikātu 
termiņu, ja attiecīgā persona iziet obligātu 
periodisku apmācību reizi piecos gados, lai 
atjauninātu zināšanas par 2. punktā 
minētajiem tematiem.

Or. de

Pamatojums

Sertifikātu pagarināšanai nav jānorit pēc dalībvalsts ieskatiem.

Grozījums Nr. 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. 
punktā, ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus.
Dalībvalstis var pagarināt 1. punktā 
paredzēto sertifikātu termiņu, ja attiecīgā 
persona iziet obligātu periodisku 
apmācību reizi piecos gados, lai 
atjauninātu zināšanas par 2. punktā 
minētajiem tematiem.

5. Sertifikātos, kas paredzēti 1. līdz 
3. punktā, iekļauj vismaz šādu 
informāciju:
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a) sertifikācijas iestādes nosaukums, 
sertifikāta turētāja pilns vārds, sertifikāta 
numurs un derīguma termiņš, ja tāds 
noteikts;
b) darbības, kuras atļauts veikts 
sertifikāta turētājam;
c) izdošanas datums un izdevēja paraksts.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošā regula par fluorētām gāzēm paredz rīcības brīvību dalībvalstīm attiecībā uz 
sertifikātu derīguma termiņa noteikšanu. Komisijas ierosinātās izmaiņas saistībā ar 
sertifikātu spēkā esamību būtiski ietekmēs jau izdotos sertifikātus. Tiem sertifikātu turētājiem, 
kuriem saskaņā ar spēkā esošo regulu izdoti sertifikāti bez derīguma termiņa, būs atkārtoti 
jākārto eksāmeni, un tādējādi radīsies ievērojamas izmaksas personām, kuras jau 
piedalījušās uzlabotās apmācību un sertifikācijas programmās, kas atbilst Komisijas 
minimālajām prasībām.

Grozījums Nr. 190
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. punktā, 
ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus. Dalībvalstis 
var pagarināt 1. punktā paredzēto 
sertifikātu termiņu, ja attiecīgā persona 
iziet obligātu periodisku apmācību reizi 
piecos gados, lai atjauninātu zināšanas par 
2. punktā minētajiem tematiem.

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. punktā, 
ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus. 1. punktā 
paredzēto sertifikātu termiņu pagarina, ja 
attiecīgā persona iziet obligātu periodisku 
apmācību reizi piecos gados, lai 
atjauninātu zināšanas par 2. punktā 
minētajiem tematiem.

Or. it

Grozījums Nr. 191
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. 
punktā, ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus. 
Dalībvalstis var pagarināt 1. punktā 
paredzēto sertifikātu termiņu, ja attiecīgā 
persona iziet obligātu periodisku apmācību 
reizi piecos gados, lai atjauninātu zināšanas 
par 2. punktā minētajiem tematiem.

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. punktā, ir 
derīgi ne ilgāk kā 5 gadus. Dalībvalstis var 
pagarināt 1. punktā paredzēto sertifikātu 
termiņu, ja attiecīgā persona iziet obligātu 
periodisku apmācību reizi piecos gados, lai 
atjauninātu zināšanas par 2. punktā 
minētajiem tematiem.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. punktā, 
ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus. Dalībvalstis 
var pagarināt 1. punktā paredzēto 
sertifikātu termiņu, ja attiecīgā persona 
iziet obligātu periodisku apmācību reizi 
piecos gados, lai atjauninātu zināšanas 
par 2. punktā minētajiem tematiem.

5. Jaunos sertifikātus, kas paredzēti 1. un 
3. punktā, atjauno vienu reizi piecos 
gados, ievērojot sertifikācijas procedūru.
Kandidāts saņem sertifikātu, ja tas 
veiksmīgi pabeidzis procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. 
punktā, ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus.
Dalībvalstis var pagarināt 1. punktā 
paredzēto sertifikātu termiņu, ja attiecīgā 
persona iziet obligātu periodisku 

5. Esošie sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 842/2006, paliek spēkā, 
ievērojot noteikumus, saskaņā ar kuriem 
tie sākotnēji izdoti.
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apmācību reizi piecos gados, lai 
atjauninātu zināšanas par 2. punktā 
minētajiem tematiem.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sertifikāti, kas paredzēti 1. un 3. 
punktā, ir derīgi ne ilgāk kā 5 gadus. 
Dalībvalstis var pagarināt 1. punktā 
paredzēto sertifikātu termiņu, ja attiecīgā 
persona iziet obligātu periodisku 
apmācību reizi piecos gados, lai 
atjauninātu zināšanas par 2. punktā 
minētajiem tematiem.

5. Esošie sertifikāti, kas izsniegti saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 842/2006, paliek 
spēkā.

Or. fi

Grozījums Nr. 195
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Sertifikāti, kas iegūti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 842/2006, ir derīgi, ja 
personas, kas ir ieguvušas šādu 
sertifikātu, līdz 2020. gada 1. janvārim 
nokārtos eksāmenu atbilstoši jaunajā 
regulā noteiktajām procedūrām.

Or. pl
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Grozījums Nr. 196
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Esošie sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 842/2006, paliek spēkā, 
ievērojot noteikumus, saskaņā ar kuriem 
tie sākotnēji izdoti.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Jo Leinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visas personas, kurām izdoti 5. punktā 
minētie sertifikāti, ne vēlāk kā līdz 
2020. gada 1. janvārim īsteno 
novērtēšanas procedūru attiecībā uz 
2. punkta e) apakšpunktā minētajām 
tehnoloģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis Komisijai par apmācības 
un sertifikācijas programmām paziņo līdz 
2015. gada 1. janvārim. Tās atzīst 
sertifikātus, kas ir izdoti citā dalībvalstī. 

6. Dalībvalstis Komisijai par savām
sertifikācijas programmām paziņo līdz 
2015. gada 1. janvārim. Tās atzīst 
sertifikātus, kas ir izdoti citā dalībvalstī. 
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Tās nedrīkst ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, ja sertifikāts ticis izdots 
citā dalībvalstī.

Tās nedrīkst ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, ja sertifikāts ticis izdots 
citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis Komisijai par apmācības 
un sertifikācijas programmām paziņo līdz 
2015. gada 1. janvārim. Tās atzīst 
sertifikātus, kas ir izdoti citā dalībvalstī. 
Tās nedrīkst ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, ja sertifikāts ticis izdots 
citā dalībvalstī.

6. Dalībvalstis Komisijai par savām
sertifikācijas programmām paziņo līdz 
2017. gada 1. janvārim. Tās atzīst 
sertifikātus, kas ir izdoti citā dalībvalstī. 
Tās nedrīkst ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, ja sertifikāts ticis izdots 
citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ņemts vērā 4. grozījums un ierosinātās izmaiņas 8. panta noteikumos par 
apmācībām. Ar grozījumu tiek nodrošināta priekšlikuma atbilstība spēkā esošās Regulas par 
fluorētām gāzēm noteikumiem, kas paredz saskaņotu apmācību un obligātu sertifikāciju. 
Termiņš tiek mainīts, lai ļautu dalībvalstīm izstrādāt un īstenot jaunas sertifikācijas prasības, 
ja tādas nepieciešamas, lai ņemtu vērā jomas, kurās sertifikācijas prasību darbības joma 
paplašināta, ietverot arī citas nozares.

Grozījums Nr. 200
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis Komisijai par apmācības un 6. Dalībvalstis Komisijai par apmācības un 
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sertifikācijas programmām paziņo līdz 
2015. gada 1. janvārim. Tās atzīst 
sertifikātus, kas ir izdoti citā dalībvalstī. 
Tās nedrīkst ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, ja sertifikāts ticis izdots 
citā dalībvalstī.

sertifikācijas programmām paziņo līdz 
2018. gada 1. janvārim. Tās atzīst 
sertifikātus, kas ir izdoti citā dalībvalstī. 
Tās nedrīkst ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, ja sertifikāts ticis izdots 
citā dalībvalstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 201
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka obligātās prasības 
apmācībai un sertifikācijai, kas paredzēta 
1. punktā, un nosaka sertifikātu 
savstarpējas atzīšanas nosacījumus.

7. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka obligātās prasības 
sertifikācijai, kas paredzēta 1. punktā, un 
nosaka sertifikātu savstarpējas atzīšanas 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka obligātās prasības 
apmācībai un sertifikācijai, kas paredzēta 
1. punktā, un nosaka sertifikātu 
savstarpējas atzīšanas nosacījumus.

7. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka obligātās prasības 
sertifikācijai, kas paredzēta 1. punktā, un 
nosaka sertifikātu savstarpējas atzīšanas 
nosacījumus.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ņemts vērā 4. grozījums un ierosinātās izmaiņas 8. panta noteikumos par 
apmācībām. Ar grozījumu tiek nodrošināta priekšlikuma atbilstība spēkā esošās Regulas 
noteikumiem, saskaņā ar kuriem dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai par sertifikātiem, kas atbilst 
minimālajām prasībām.

Grozījums Nr. 203
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konkrētu III pielikumā uzskaitīto 
produktu un iekārtu laišanu tirgū aizliedz 
no minētajā pielikumā norādītā datuma, 
attiecīgā gadījumā šķirojot pēc tajos esošās 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes veida vai 
globālās sasilšanas potenciāla.

1. Fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
saturošu un no tām atkarīgu konkrētu
III pielikumā uzskaitīto produktu un 
iekārtu laišanu tirgū aizliedz no minētajā 
pielikumā norādītā datuma, attiecīgā 
gadījumā šķirojot pēc tajos esošās fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes veida vai globālās 
sasilšanas potenciāla.

Or. pl

Grozījums Nr. 204
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konkrētu III pielikumā uzskaitīto 
produktu un iekārtu laišanu tirgū aizliedz 
no minētajā pielikumā norādītā datuma, 
attiecīgā gadījumā šķirojot pēc tajos esošās 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes veida vai 
globālās sasilšanas potenciāla.

1. Konkrētu III pielikumā uzskaitīto 
produktu un iekārtu laišanu tirgū un 
eksportu aizliedz no minētajā pielikumā 
norādītā datuma, attiecīgā gadījumā 
šķirojot pēc tajos esošās fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes veida vai globālās 
sasilšanas potenciāla.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu, ka HFC saturoši produkti un iekārtas, kuras aizliegts 
laist ES tirgū, netiktu realizētas jaunattīstības valstīs.

Grozījums Nr. 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konkrētu III pielikumā uzskaitīto 
produktu un iekārtu laišanu tirgū aizliedz 
no minētajā pielikumā norādītā datuma, 
attiecīgā gadījumā šķirojot pēc tajos esošās 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes veida vai 
globālās sasilšanas potenciāla.

1. Konkrētu III pielikumā uzskaitīto 
produktu un iekārtu laišanu tirgū aizliedz 
no minētajā pielikumā norādītā datuma, 
attiecīgā gadījumā šķirojot pēc tajos esošās 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes veida vai 
globālās sasilšanas potenciāla.

Dalībvalstis nenosaka papildu 
ierobežojumus III pielikumā neuzskaitītu 
produktu vai iekārtu laišanai tirgū vai 
ekspluatācijas uzsākšanai.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 206
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neierobežo III pielikumā 
neuzskaitītu produktu vai iekārtu laišanu 
tirgū vai ekspluatācijas uzsākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu 
nepiemēro iekārtām, par kurām 
ekodizaina prasībās, kas pieņemtas 
saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, ir 
noteikts, ka lielākas energoefektivitātes 
dēļ to darbības laikā dzīves cikla CO2
emisijas būtu zemākas nekā 
salīdzinājumā ar līdzvērtīgu iekārtu, kas 
atbilst attiecīgajām ekodizaina prasībām 
un nesatur fluorogļūdeņražus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu 
nepiemēro iekārtām, par kurām ekodizaina 
prasībās, kas pieņemtas saskaņā ar 
Direktīvu 2009/125/EK, ir noteikts, ka 
lielākas energoefektivitātes dēļ to darbības 
laikā dzīves cikla CO2 emisijas būtu 

2. Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu 
nepiemēro ātrās dzesēšanas un ātrās 
saldēšanas iekārtām un iekārtām, par 
kurām ekodizaina prasībās, kas pieņemtas 
saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, ir 
noteikts, ka lielākas energoefektivitātes dēļ 
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zemākas nekā salīdzinājumā ar līdzvērtīgu 
iekārtu, kas atbilst attiecīgajām ekodizaina 
prasībām un nesatur fluorogļūdeņražus.

to darbības laikā dzīves cikla CO2 emisijas 
būtu zemākas nekā salīdzinājumā ar 
līdzvērtīgu iekārtu, kas atbilst attiecīgajām 
ekodizaina prasībām un nesatur 
fluorogļūdeņražus.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 209
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai iekļautu citus produktus un 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir 150 vai lielāks, vai kuru darbībai ir
vajadzīgas šādas gāzes, ja ir noteikts, ka ir 
pieejamas alternatīvas fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu lietojumam vai 
konkrētu siltumnīcefekta gāzu veidu 
lietojumam, un ja to lietošanas rezultātā 
samazinātos kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lai vajadzības gadījumā uz 
konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, 
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai iekļautu citus produktus un 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes vai kuru darbībai ir vajadzīgas šādas 
gāzes, ja ir noteikts, ka ir pieejamas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
lietojumam vai konkrētu siltumnīcefekta 
gāzu veidu lietojumam, un ja to lietošanas 
rezultātā samazinātos kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un lai 
vajadzības gadījumā uz konkrētu laiku no 
pielikuma izslēgtu konkrētas produktu vai 
iekārtu kategorijas, kam tehnisku, 
ekonomisku vai drošības apsvērumu dēļ 
nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru 
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apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir mazāks par norādīto limitu.

globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par 
norādīto limitu.

Or. de

Grozījums Nr. 210
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai iekļautu citus produktus un 
iekārtas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 150 vai lielāks, vai 
kuru darbībai ir vajadzīgas šādas gāzes, ja 
ir noteikts, ka ir pieejamas alternatīvas 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietojumam 
vai konkrētu siltumnīcefekta gāzu veidu 
lietojumam, un ja to lietošanas rezultātā 
samazinātos kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lai vajadzības gadījumā uz 
konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, 
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir mazāks par norādīto limitu.

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai vajadzības gadījumā uz 
konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, 
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir mazāks par norādīto limitu.

Or. en

Pamatojums

Regulas III pielikumam ir tieša ietekme uz regulas piemērošanas jomu. Tādēļ citi produkti un 
iekārtas būtu jāiekļauj sarakstā, tikai pamatojoties uz koplēmuma procedūru, ļaujot Eiropas 
Parlamentam pilnībā uzņemties savu daļu atbildības likumdošanas procesā. Konkrēti 
produkti un iekārtas no III pielikuma būtu jāizslēdz tikai uz laiku, pamatojoties uz 
ekonomiskiem, tehniskiem un ar drošību saistītiem apsvērumiem.
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Grozījums Nr. 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai iekļautu citus produktus un 
iekārtas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 150 vai lielāks, vai 
kuru darbībai ir vajadzīgas šādas gāzes, ja 
ir noteikts, ka ir pieejamas alternatīvas 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietojumam 
vai konkrētu siltumnīcefekta gāzu veidu 
lietojumam, un ja to lietošanas rezultātā 
samazinātos kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lai vajadzības gadījumā uz 
konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas,
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir mazāks par norādīto limitu.

3. Komisija pēc dalībvalsts kompetentās 
iestādes pieprasījuma, pieņemot 
īstenošanas aktus, var atļaut uz konkrētu 
laiku no III pielikuma izslēgt konkrētas 
produktu vai iekārtu kategorijas, kam nav 
pieejamas alternatīvas vielas vai kuras 
nevar izmantot tehnisku, ekonomisku vai 
drošības apsvērumu dēļ. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
21. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

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 
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. 

Grozījums Nr. 212
Gilles Pargneaux
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Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai iekļautu citus produktus un 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir 150 vai lielāks, vai kuru darbībai ir 
vajadzīgas šādas gāzes, ja ir noteikts, ka ir 
pieejamas alternatīvas fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu lietojumam vai 
konkrētu siltumnīcefekta gāzu veidu 
lietojumam, un ja to lietošanas rezultātā 
samazinātos kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lai vajadzības gadījumā uz 
konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas,
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir mazāks par norādīto limitu.

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza III pielikumā pievienoto sarakstu, lai 
iekļautu citus produktus un iekārtas, kuras 
satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes ar 
globālās sasilšanas potenciālu ne mazāku 
par 150 vai kuru darbībai ir vajadzīgas 
šādas gāzes, ja ir noteikts, ka ir pieejamas 
alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
lietojumam vai konkrētu siltumnīcefekta 
gāzu veidu lietojumam, un ja to lietošanas 
rezultātā samazinātos kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Turklāt 
Komisija būtu arī jāpilnvaro izslēgt uz 
noteiktu laiku konkrētas produktu un 
iekārtu kategorijas tādēļ, ka alternatīvas 
vielas ar globālās sasilšanas potenciālu, 
kas mazāks par norādīto limitu, tām vairs 
nav pieejamas, vai tādēļ, ka jauni 
zinātniskie vai tehniskie dati par 
alternatīvo vielu drošumu liedz tās 
izmantot ar piesardzības principu saistītu 
iemeslu dēļ.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai iekļautu citus produktus un 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir 150 vai lielāks, vai kuru darbībai ir 
vajadzīgas šādas gāzes, ja ir noteikts, ka ir 
pieejamas alternatīvas fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu lietojumam vai 
konkrētu siltumnīcefekta gāzu veidu 
lietojumam, un ja to lietošanas rezultātā 
samazinātos kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lai vajadzības gadījumā uz 
konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, 
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir mazāks par norādīto limitu.

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai iekļautu citus produktus un 
iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir 150 vai lielāks, vai kuru darbībai ir 
vajadzīgas šādas gāzes, ja ir noteikts, ka ir 
pieejamas alternatīvas fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu lietojumam vai 
konkrētu siltumnīcefekta gāzu veidu 
lietojumam, un ja to lietošanas rezultātā 
samazinātos kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lai vajadzības gadījumā uz 
konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, 
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir mazāks par norādīto limitu, vai 
konkrētas produktu vai iekārtu 
kategorijas to ekspluatācijas 
energoefektivitātes apsvērumu dēļ, ja to 
dzīves cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju 
daudzums, tostarp blakusproduktu 
emisiju daudzums fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu ražošanas procesā, 
kā arī izejvielu un procesu aģentu 
daudzums ir mazāks nekā salīdzinājumā 
ar līdzvērtīgu iekārtu.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
pārdod tikai tādiem uzņēmumiem un tās 
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pērk tikai uzņēmumi, kuriem ir sertifikāti, 
izņemot gadījumus, kad fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes iegāde ir daļa no 
iekārtas uzstādīšanas, tehniskās apkopes 
vai apkalpes darījuma, ko, izmantojot 
šādas gāzes, veic pārdevējs.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aizliegums, kas norādīts 1. punktā, 
neattiecas uz šādām lietošanas nozarēm:
– lietojumi veselības aprūpes nozarē 
(tostarp jo īpaši medicīniski un 
farmaceitiski lietojumi);
– lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši 
ugunsgrēku lokalizēšanas sistēmās un 
ugunsdzēšamajos aparātos lidmašīnās);
– elektroenerģijas ražošanas un pārvades 
lietojumi;
– kriogēni lietojumi;
– rūpniecisko gāzu ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai veiktu 8. panta 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā minētās darbības, 
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fluorētās siltumnīcefekta gāzes pārdod 
tikai uzņēmumiem un personām un tās 
pērk tikai uzņēmumi un personas, kurām 
ir attiecīgie sertifikāti saskaņā ar 8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai veiktu 8. panta 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā minētās darbības, 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes pārdod 
tikai uzņēmumiem un personām un tās 
pērk tikai uzņēmumi un personas, kuriem 
ir nepieciešamais sertifikāts attiecīgi 
saskaņā ar 8. panta 4. punktu un saskaņā 
ar 8. panta 1. punktu.
Šā punkta noteikumi neliedz personām, 
kuras nav sertificētas, jo neveic nevienu 
no 8. panta 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā minētajām darbībām, 
savākt, transportēt vai piegādāt fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes.

Or. en

Pamatojums

Ar šiem noteikumiem tiek noteikts ierobežojums, saskaņā ar kuru fluorētās gāzes var pārdot 
tikai uzņēmumiem un personām un tās var pirkt tikai uzņēmumi un personas, kuriem ir 
attiecīgie sertifikāti, tādējādi novēršot to, ka nesertificētas personas un uzņēmumi veic 
darbības ar iekārtām, kuras satur vai kurās paredzēts izmantot fluorētās gāzes.

Grozījums Nr. 218
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visas dalībvalstis līdz [2016. gada 
1. janvārim] publicē un iesniedz Komisijai 
ziņojumu par vietējā, reģionālā vai valsts 
līmenī piemērotiem kodiem, standartiem 
vai tiesību aktiem, kas ierobežo 
aizstājējtehnoloģiju, kurās izmanto 
ugunsnedrošus aukstumaģentus, tostarp 
ogļūdeņražus, ieviešanu dzesēšanas un 
gaisa kondicionēšanas produktos, iekārtās 
un putās. Ziņojumā ierosina darbības ar 
šiem ierobežojumiem saistīto jautājumu 
risināšanai, lai atļautu laist tirgū 
III pielikumā uzskaitītos produktus un 
iekārtas vai attiecīgā gadījumā precīzi 
noteiktu piemērošanas jomas, kurās 
pamatotu drošības apsvērumu dēļ var būt 
nepieciešami atsevišķi izņēmumi.
Komisija līdz [2017. gada 1. janvārim] 
publicē kopsavilkuma ziņojumu, kas 
elektroniskā formātā darīts pieejams 
sabiedrībai, lai to aktīvi un sistemātiski 
izplatītu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1367/2006.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Pienācīgi ņemot vērā konkrētu 
darbību stratēģisko nozīmi un vietējās 
klimata īpatnības, dalībvalstu 
kompetentās iestādes ir tiesīgas uz laiku, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus, piemērot 
III pielikumā noteikto aizliegumu 
izņēmumus. Attiecībā uz katru izņēmumu 
kompetentā iestāde informē Eiropas 
Komisiju par lēmuma pieņemšanas 
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iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Obligāti jāmarķē fluorētās gāzes, kuras 
paredzētas izmantot kā izejvielu ķīmiskajā 
procesā, sagraušanai, eksportam un 
pārfasēšanai.

Or. pl

Grozījums Nr. 221
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) putu poliola maisījumi un šķīdinātāji.

Or. pl

Grozījums Nr. 222
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Putas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, nedrīkst laist tirgū, ja fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes nav identificētas

4. Putas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, nedrīkst laist tirgū, ja to marķējumā 
nav skaidri norādīts, ka putas satur 
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marķējumā, kurā norādīts nozarē pieņemts 
apzīmējums, vai, ja šāds apzīmējums nav 
pieejams, — ķīmiskais nosaukums.
Marķējumā skaidri norāda, ka putas satur 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

fluorētās siltumnīcefekta gāzes saskaņā ar 
spēkā esošajiem ES tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Informāciju, kas minēta šā panta 2. un 
3. punktā, iekļauj šādu produktu un iekārtu 
lietošanas rokasgrāmatās. Tādu produktu 
un iekārtu gadījumā, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 150 vai lielāks, šo 
informāciju arī ietver reklamēšanai 
izmantotajā aprakstā.

5. Informāciju, kas minēta šā panta 2. un 
3. punktā, iekļauj šādu produktu un iekārtu 
lietošanas rokasgrāmatās. Tādu produktu 
un iekārtu gadījumā, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 150 vai lielāks.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. SF6 izmantošana magnija 
spiedienliešanā un magnija 
spiedienliešanas sakausējumu otrreizējā 
pārstrādē ir aizliegta. Attiecībā uz 
iekārtām, kurās izmantotā SF6 daudzums ir 
mazāks par 850 kg gadā, šo aizliegumu 
piemēro tikai no 2015. gada 1. janvāra.

1. SF6 izmantošana magnija 
spiedienliešanā un magnija 
spiedienliešanas sakausējumu otrreizējā 
pārstrādē ir aizliegta. Attiecībā uz 
iekārtām, kurās izmantotā SF6 daudzums ir 
mazāks par 850 kg gadā, šo aizliegumu 
piemēro tikai no [...]1.

__________________
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1 Ievietot datumu — 3 gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. it

Grozījums Nr. 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija līdz 2018. gada 1. janvārim 
izvērtē, vai ir kāda efektīva un droša 
alternatīva, kas ar pieņemamām 
izmaksām ļautu aizstāt SF6 izmantošanu 
jaunās sekundārās vidēja sprieguma 
sadales iekārtās, kā arī iespēju pēc tam 
aizliegt SF6 izmantošanu jaunās iekārtās;

Or. fr

Pamatojums

Tā kā pašlaik nav citas drošas un efektīvas alternatīvas SF6, būtu bīstami un ekonomiski 
nepareizi paredzēt tās aizliegšanu. Tādēļ Komisijai būtu jāizvērtē šo alternatīvu priekšrocības 
un trūkumi, pirms paredzēt SF6 aizliegšanu jaunajās iekārtās.

Grozījums Nr. 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
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līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk. līdzvērtīgs 40 tonnām CO2 vai vairāk. Šo 
noteikumu nepiemēro iekārtām, kuras 
paredzētas lietojumiem temperatūrā, kas 
zemāka par -50 °C, vai iekārtām, kuras 
pārveidotas, lai izmantotu fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir lielāks par 2500, 
lai izpildītu saistības saskaņā ar Regulu 
par ozonu noārdošām vielām.

Šā noteikuma piemērošanas nolūkā
globālās sasilšanas potenciālu 
maisījumiem, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, aprēķina saskaņā 
ar IV pielikumu.

Līdz 2025. gada 1. janvārim šo noteikumu 
nepiemēro reģenerētām fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks un 
kuras izmanto, lai apkalpotu vai tehniski 
apkoptu esošās dzesēšanas iekārtas, ja tās 
marķētas saskaņā ar 10. panta 5. punktu.

Līdz 2025. gada 1. janvārim šo noteikumu 
nepiemēro atkārtoti pārstrādātām 
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai 
lielāks un kuras izmanto, lai apkalpotu 
vai tehniski apkoptu esošās dzesēšanas 
iekārtas, ja tās rekuperētas no šādām 
iekārtām. Šādas atkārtoti pārstrādātas 
gāzes var izmantot tikai uzņēmums, kas 
veicis to rekuperāciju apkalpes vai 
tehniskās apkopes ietvaros, vai 
uzņēmums, kuram rekuperācija veikta 
apkalpes vai tehniskās apkopes ietvaros.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 227
Erik Bánki
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Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aizliegums, kas norādīts 1. punktā, 
neattiecas uz šādām lietošanas nozarēm:
– lietojumi veselības aprūpes nozarē 
(tostarp jo īpaši medicīniski un 
farmaceitiski lietojumi);
– lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši 
ugunsgrēka lokalizēšanas sistēmās un 
ugunsdzēšamajos aparātos lidmašīnās);
– elektroenerģijas ražošanas un pārvades 
lietojumi;
– kriogēni lietojumi;
– rūpniecisko gāzu ražošana. 

Or. en

Grozījums Nr. 228
Martin Callanan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pēc dalībvalsts kompetentās 
iestādes pieprasījuma, pieņemot 
īstenošanas aktus, var atļaut uz konkrētu 
laiku no III pielikuma izslēgt konkrētas 
produktu vai iekārtu kategorijas, kam nav 
pieejamas alternatīvas vielas vai kuras 
attiecīgajos produktos vai iekārtās nevar 
izmantot tehnisku, ekonomisku vai 
drošības apsvērumu dēļ. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
21. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar 11. grozījumu, ar ko uz konkrētu laiku ievieš III pielikumā noteikto 
aizliegumu izņēmumus attiecībā uz kritisku lietojumu. Šis ir izrietošs grozījums, kas nodrošina 
iekārtu ar fluorētām gāzēm, kuru GSP ir lielāks par 2500, nepārtrauktu tehnisko apkopi un 
apkalpi un kas attiecas uz iekārtām, kuras uz konkrētu laiku izslēgtas no pielikuma saskaņā ar 
9. panta 3. punktu. 

Grozījums Nr. 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Pienācīgi ņemot vērā konkrētu 
darbību stratēģisko nozīmi un vietējās 
klimata īpatnības, dalībvalstu 
kompetentās iestādes ir tiesīgas uz laiku, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus, atļaut 
izmantot 3. punktā minētās fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes vai maisījumus, kas 
satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
lielāks par 2500. Kompetentās iestādes 
informē Eiropas Komisiju par to lēmuma 
pieņemšanas iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, 

svītrots
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lai apkalpotu vai tehniski apkoptu 
dzesēšanas iekārtas ar uzpildīšanas 
tilpumu, kas līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai 
vairāk.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2025. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas, kas paredzētas darbībai -50 °C 
vai augstākā temperatūrā, ar uzpildīšanas 
tilpumu, kas līdzvērtīgs 40 tonnām CO2
vai vairāk.

Or. pl

Grozījums Nr. 232
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2030. gada 1. janvāra aizliedz
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 50 tonnām CO2 vai vairāk.
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Or. de

Pamatojums

Pieredze ar HCFC lietošanas pārtraukšanu pirms vairākiem gadiem liecina, ka pāreja norit 
ilgāk par 6 gadiem. Dzesēšanas iekārtas ir sarežģītas sistēmas, kuru gadījumā nav iespējams 
vienkārši nomainīt dzesētājvielu, neradot ievērojamu kaitējumu energoefektivitātei un 
drošībai (uzliesmošanas risks), kas kavē siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Mazāku 
iekārtu gadījumā, kuru uzpildīšanas tilpums ir mazāks par 50 tonnām CO2, izmaiņu veikšanas 
rezultātā izrietošās izmaksas ir nesamērīgi augstas.

Grozījums Nr. 233
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2015. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

Or. de

Grozījums Nr. 234
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
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līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk. līdzvērtīgs 50 tonnām CO2 vai vairāk.

Or. fr

Pamatojums

Aizliegums apkalpot vai tehniski apkopt iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas līdzvērtīgs 
5 tonnām, varētu radīt pārāk lielas izmaksas transporta nozarei, sevišķi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuriem nāktos nomainīt vai modificēt savas iekārtas, lai izmantotu attiecīgu 
alternatīvo gāzi. Aukstumaģenta maiņa varētu ietekmēt arī energoefektivitātes rādītājus. 
Atsauces vērtība mainīta uz 50 tonnām pēc analoģijas ar 3. panta 2. punktā minētajām 
kategorijām.

Grozījums Nr. 235
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 50 tonnām CO2 vai vairāk.

Esošās iekārtas, kuru darbībai izmanto 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai 
lielāks, var apkalpot un tehniski apkopt, 
izmantojot reģenerētas fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, ja tās rekuperētas 
no šādām iekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Erik Bánki

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

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu stacionārās
dzesēšanas iekārtas, kas paredzētas 
darbībai -50 °C vai augstākā temperatūrā,
ar uzpildīšanas tilpumu, kas līdzvērtīgs 
50 tonnām CO2 vai vairāk.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No [...]1 aizliedz izmantot fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes vai maisījumus, kas 
satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai 
lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu 
dzesēšanas iekārtas ar uzpildīšanas 
tilpumu, kas līdzvērtīgs 40 tonnām CO2
vai vairāk. Šo noteikumu nepiemēro 
attiecībā uz rekuperētu vai reģenerētu 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
izmantošanu un iekārtām, kas paredzētas 
darbībai zemākā temperatūrā par -50 °C.
__________________
1 Ievietot datumu — 8 gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. it
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Grozījums Nr. 238
Jo Leinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2015. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2150 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas, kas paredzētas darbībai -50 °C 
vai augstākā temperatūrā, ar uzpildīšanas 
tilpumu, kas līdzvērtīgs 40 tonnām CO2
vai vairāk.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 11 kilogramiem vai vairāk.

Or. en

Pamatojums

Lai neradītu nesamērīgu slogu operatoriem, kuri izmanto nelielas iekārtas, ko vērtē pēc 
lieluma, nevis CO2 tilpuma, apkalpošanas aizlieguma robežlielums būtu jāizsaka kilogramos.
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Grozījums Nr. 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2025. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas, kas konstruētas darbības 
temperatūrai 50°C vai vairāk, ar 
uzpildīšanas tilpumu, kas līdzvērtīgs 
40 tonnām CO2 vai vairāk, izņemot 
reģenerētas vai pārstrādātas fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes izmantošanu.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējā redakcijā piedāvātais termiņš nav sasniedzams, un pastāv risks, ka tas īpaši smagi 
ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus. Tādēļ ir nepieciešams mainīt pārejas termiņu un 
izslēgt no šā aizlieguma nelielas iekārtas, kā arī atļaut izmantot pārstrādātus dzesētājus.

Grozījums Nr. 241
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2025. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 40 tonnām CO2 vai vairāk. Līdz 
2025. gada 1. janvārim šī prasība nav 
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piemērojama reģenerētām vai 
pārstrādātām fluorētām siltumnīcefekta 
gāzēm.

Or. de

Pamatojums

Hlorfluorogļūdeņražu izmantošanas aizlieguma rezultātā iekārtu operatori ir veikuši 
ieguldījumus, lai pārveidotu iekārtas atbilstoši fluorēto gāzu izmantošanai. Tādēļ tieši 
saistībā ar mazākām iekārtām ir nepieciešams nodrošināt pietiekamu kvotu aizsardzību.

Grozījums Nr. 242
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2025. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 50 tonnām CO2 vai vairāk. Šo 
noteikumu nepiemēro:
– iekārtām, kas paredzētas darbībai 
temperatūrā, kas zemāka par -50 °C;
– reģenerētām fluorētām siltumnīcefekta 
gāzēm, kuru globālās sasilšanas 
potenciāls ir 2500 vai lielāks un kuras 
izmanto, lai tehniski apkoptu vai 
apkalpotu esošās dzesēšanas iekārtas;
– atkārtoti pārstrādātām fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks 
un kuras izmanto, lai tehniski apkoptu vai 
apkalpotu esošās dzesēšanas iekārtas; vai
– iekārtām, par kurām ekodizaina 
prasībās, kas pieņemtas saskaņā ar 
Direktīvu 2009/125/EK par ekodizaina 
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prasībām ar enerģiju saistītiem 
ražojumiem, noteikts, ka lielākas 
energoefektivitātes dēļ to darbības laikā 
dzīves cikla CO2 emisijas būtu zemākas 
nekā salīdzinājumā ar līdzvērtīgu iekārtu, 
kas atbilst attiecīgajām ekodizaina 
prasībām un nesatur ogļūdeņražus.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2030. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 50 tonnām CO2 vai vairāk.

Šo noteikumu nepiemēro rekuperētām vai 
reģenerētām fluorētām siltumnīcefekta 
gāzēm, kuru globālās sasilšanas 
potenciāls ir 2500 vai lielāks un kuras 
izmanto, lai tehniski apkoptu vai 
apkalpotu esošās dzesēšanas iekārtas, ja 
tās rekuperētas no šādām iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Dzesēšanas iekārtu lietotāji, kuri nesen veikuši ieguldījumus, lai aizstātu aukstumaģentu R22 
ar alternatīvām, būtu spiesti modernizēt vai aizstāt vēl nenolietotas iekārtas. Tādēļ šķiet 
lietderīgāk piemērot aizliegumu jaunām iekārtām un paredzēt pārejas periodu esošo iekārtu 
tehniskajai apkopei.
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Grozījums Nr. 244
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2018. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2150 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 40 tonnām CO2 vai vairāk. Šo 
noteikumu nepiemēro iekārtām, kuras 
paredzētas lietojumiem, lai dzesētu 
produktus temperatūrā, kas zemāka par -
50 °C, vai iekārtām, kuras pārveidotas, lai 
izmantotu fluorētās siltumnīcefekta gāzes, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
lielāks par 2150, lai izpildītu saistības 
saskaņā ar Regulu par ozonu noārdošām 
vielām (Regula (EK) Nr. 1005/2009).

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi eksperti un nozares konsultanti uzskata, ka ir iespējams noteikt apkalpošanas 
aizliegumu attiecībā uz fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir 2150. Taču, lai to panāktu, būtu jāparedz piemaksas HCF sistēmām, kas pārveidotas 
saskaņā ar Regulu par ozonu noārdošām vielām. Ir ierosināts arī noteikums, lai izslēgtu 
nelielas iekārtas, kuras nesamērīgi skāris aizliegums.

Grozījums Nr. 245
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2030. gada 1. janvārim atbrīvo no 
aizlieguma apkalpot un uzturēt 
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dzesēšanas iekārtas, kas izmanto 
reģenerētas un pārstrādes procesā iegūtas 
fluorētās gāzes.

Or. pl

Grozījums Nr. 246
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2027. gada 1. janvārim šo noteikumu 
nepiemēro atkārtoti pārstrādātām 
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai 
lielāks un kuras izmanto, lai tehniski 
apkoptu vai apkalpotu esošās dzesēšanas 
iekārtas, ja tās rekuperētas no šādām 
iekārtām.
Līdz 2027. gada 1. janvārim šo noteikumu 
nepiemēro reģenerētām fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks 
un kuras izmanto, lai tehniski apkoptu vai 
apkalpotu esošās dzesēšanas iekārtas, ja 
tās marķētas saskaņā ar 10. panta 
5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā noteikuma piemērošanas nolūkā 
globālās sasilšanas potenciālu 
maisījumiem, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, aprēķina saskaņā 

svītrots
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ar IV pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2017. gada 1. janvāra fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2150 vai lielāks, 
pirmajā daļā neminētu dzesēšanas iekārtu 
apkalpei vai tehniskajai apkopei izmanto 
tikai tad, ja tās rekuperētas no citām 
iekārtām Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo regulu nepiemēro kritiski 
vajadzīgiem medicīniskiem lietojumiem, 
ja nepastāv piemērotas alternatīvas vai ja 
šādas alternatīvas nevar izmantot 
tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā fluorēto siltumnīcefekta gāzu kritiski vajadzīgi medicīniski lietojumi, ja nepastāv 
piemērotas alternatīvas, lai nodrošinātu nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu drošu 
un efektīvu sniegšanu.
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Grozījums Nr. 250
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Iekārtas iepriekšēja uzpildīšana

1. No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un 
siltumsūkņa iekārtas neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, pirms tās laiž tirgū 
vai pirms tās dara pieejamas gala 
lietotājam iekārtas uzstādīšanai pirmo 
reizi.
Iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas 
vietā, un to dara personas, kas ir 
sertificētas saskaņā ar 8. pantu.
2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
hermētiski noslēgtām iekārtām vai 
iekārtām, kuras satur tādu 
fluorogļūdeņražu daudzumu, kas atbilst 
mazāk nekā 2 % no iekārtas paredzētās 
maksimālās ietilpības.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam aizliegt iepriekšēju uzpildīšanu būs nelabvēlīga ietekme gan no 
ekonomikas, gan vides aizsardzības viedokļa, jo īpaši saistībā ar tādējādi radušos pienākumu 
katrā darbības posmā izņemt un uzpildīt iekārtu, jo tā palielināsies iespēja rasties kļūmēm, 
piemēram, noplūdēm vai iekārtas potenciālai pārslodzei.

Grozījums Nr. 251
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
12. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Iekārtas iepriekšēja uzpildīšana

1) No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un 
siltumsūkņa iekārtas neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, pirms tās laiž tirgū 
vai pirms tās dara pieejamas gala 
lietotājam iekārtas uzstādīšanai pirmo 
reizi.
Iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas 
vietā, un to dara personas, kas ir 
sertificētas saskaņā ar 8. pantu.
2) Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
hermētiski noslēgtām iekārtām vai 
iekārtām, kuras satur tādu 
fluorogļūdeņražu daudzumu, kas atbilst 
mazāk nekā 2 % no iekārtas paredzētās 
maksimālās ietilpības.

Or. de

Pamatojums

Iepriekšējas uzpildīšanas aizliegums nav īpaši piemērots, lai izvairītos no fluorēto gāzu 
emisijām. Pārbaužu nolūkā uzpildītās iekārtas ražotājiem transportēšanas vajadzībām būtu 
atkal jāiztukšo. Savukārt izmantošanas vietā iekārtu atkal būtu nepieciešams uzpildīt, kas 
radītu papildu neparedzētu emisiju veidošanās risku.

Grozījums Nr. 252
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un 
siltumsūkņa iekārtas neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, pirms tās laiž tirgū vai 

1. No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
2 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un 
siltumsūkņa iekārtas neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, pirms tās laiž tirgū vai 
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pirms tās dara pieejamas gala lietotājam 
iekārtas uzstādīšanai pirmo reizi.

pirms tās dara pieejamas gala lietotājam 
iekārtas uzstādīšanai pirmo reizi.

Or. fr

Grozījums Nr. 253
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un 
siltumsūkņa iekārtas neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, pirms tās laiž tirgū vai 
pirms tās dara pieejamas gala lietotājam 
iekārtas uzstādīšanai pirmo reizi.

1. No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
produkti un iekārtas, kuras uzpildītas ar 
fluorogļūdeņražiem, nedrīkst laist 
apgrozībā tirgū, ja ražotājs vai importētājs 
iepriekš nav reģistrējies datu bāzē 
atbilstoši 15. pantam.

Or. de

Pamatojums

Aizliegums iepriekš uzpildīt iekārtas nav atbilstošs regulas mērķim ierobežot fluorēto gāzu 
izmantošanu un samazināt noplūdes.

Grozījums Nr. 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un 
siltumsūkņa iekārtas neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, pirms tās laiž tirgū 
vai pirms tās dara pieejamas gala 
lietotājam iekārtas uzstādīšanai pirmo 
reizi.

1. No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
iekārtas un produktus, kuru darbības 
pamatā ir fluorogļūdeņraži, neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, ja vien importētājs 
nav reģistrēts kvotu reģistrā saskaņā ar 
15. pantu.
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Or. it

Grozījums Nr. 255
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un 
siltumsūkņa iekārtas neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, pirms tās laiž tirgū vai 
pirms tās dara pieejamas gala lietotājam 
iekārtas uzstādīšanai pirmo reizi.

1. No [dd/mm/gg] [ievietot datumu —
1 gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
Savienības tirgū laistus produktus un 
iekārtas neuzpilda ar fluorogļūdeņražiem, 
izņemot, ja fluorogļūdeņraži laisti 
Savienības tirgū līdz [dd/mm/gg] [ievietot 
kvotu sistēmas ieviešanas datumu] vai 
iekļauti 14. pantā minētajā 
fluorogļūdeņražu kvotā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādu attieksmi gan pret ES, gan arī trešo valstu iekārtu ražotājiem, 
aukstumaģentu daudzums importētās iekārtās jāuzskaita, neradot nevajadzīgu administratīvo 
slogu. Produktu/iekārtu ražotājiem būs jāpierāda, ka tie izmanto tikai tādus HFC, kas iekļauti 
ES kvotā (vai kas laisti ES tirgū pirms kvotas uzskaites uzsākšanas), iesniedzot atbilstības 
deklarāciju. Minētajiem ražotājiem būs jāsaglabā dokumenti, kas nepieciešami pārbaudēm 
(piemēram, HFC gāzes piegādātāja rēķini). Sīki izstrādāti noteikumi jāpieņem ar īstenošanas 
aktu.

Grozījums Nr. 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas 
vietā, un to dara personas, kas ir 
sertificētas saskaņā ar 8. pantu.

svītrots
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Or. it

Grozījums Nr. 257
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas 
vietā, un to dara personas, kas ir 
sertificētas saskaņā ar 8. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 258
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas vietā, 
un to dara personas, kas ir sertificētas 
saskaņā ar 8. pantu.

Izņemot 3. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā minētās iekārtas, iekārtu 
uzpilda paredzētajā lietošanas vietā, un to 
dara personas, kas ir sertificētas saskaņā ar 
8. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas piedāvātajā teksta redakcijā šā panta noteikumi nav piemērojami ar dzesēšanas 
iekārtu aprīkotiem transportlīdzekļiem un saldētājkonteineriem.

Grozījums Nr. 259
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 3. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā minētās iekārtas tiek 
uzpildītas dalībvalstī, kurā 
transportlīdzeklis ir reģistrēts un nodots 
operatora rīcībā, un uzpildīšanu veic 
personas, kas ir sertificētas saskaņā ar 
8. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāņem vērā transporta nozarei raksturīgā iepriekšējas uzpildes darbība.

Grozījums Nr. 260
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
hermētiski noslēgtām iekārtām vai
iekārtām, kuras satur tādu fluorogļūdeņražu 
daudzumu, kas atbilst mazāk nekā 2 % no 
iekārtas paredzētās maksimālās ietilpības.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
iekārtām, kuras satur tādu fluorogļūdeņražu 
daudzumu, kas atbilst mazāk nekā 2 % no 
iekārtas paredzētās maksimālās ietilpības.

Or. de

Pamatojums

Aizliegums iepriekš uzpildīt iekārtas nav atbilstošs regulas mērķim ierobežot fluorēto gāzu 
izmantošanu un samazināt noplūdes.

Grozījums Nr. 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz
hermētiski noslēgtām iekārtām vai
iekārtām, kuras satur tādu fluorogļūdeņražu 
daudzumu, kas atbilst mazāk nekā 2 % no 
iekārtas paredzētās maksimālās ietilpības.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
iekārtām, kuras satur tādu fluorogļūdeņražu 
daudzumu, kas atbilst mazāk nekā 2 % no 
iekārtas paredzētās maksimālās ietilpības.

Or. it

Grozījums Nr. 262
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
hermētiski noslēgtām iekārtām vai
iekārtām, kuras satur tādu fluorogļūdeņražu 
daudzumu, kas atbilst mazāk nekā 2 % no 
iekārtas paredzētās maksimālās ietilpības.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
iekārtām, kuras satur tādu fluorogļūdeņražu 
daudzumu, kas atbilst mazāk nekā 2 % no 
iekārtas paredzētās maksimālās ietilpības.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija nodrošina, ka fluorogļūdeņražu 
daudzums, ko ražotāji un importētāji drīkst 
laist tirgū Eiropas Savienībā ik gadu, 
nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas 
attiecīgajam gadam aprēķināts saskaņā ar 
V pielikumu. Katrs ražotājs un importētājs 
nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, 
kas aprēķināts saskaņā ar V pielikumu un 
ko tas laiž tirgū, nepārsniedz kvotas, kas 

1. Komisija nodrošina, ka fluorogļūdeņražu 
daudzums, ko ražotāji un importētāji drīkst 
laist tirgū Eiropas Savienībā ik gadu, 
nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas 
attiecīgajam gadam aprēķināts saskaņā ar 
V pielikumu. Katrs fluorogļūdeņražu
ražotājs un importētājs, kā arī 
fluorogļūdeņražus saturošu produktu
ražotājs un importētājs nodrošina, ka 
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tam iedalītas saskaņā ar 14. panta 5. punktu 
vai nodotas saskaņā ar 16. pantu.

fluorogļūdeņražu daudzums, kas aprēķināts 
saskaņā ar V pielikumu un ko tas tieši vai 
netieši laiž tirgū, nepārsniedz kvotas, kas 
tam iedalītas saskaņā ar 14. panta 5. punktu 
vai nodotas saskaņā ar 16. pantu.

Or. de

Pamatojums

Pakāpeniskas samazināšanas mehānisma piemērošanas joma ir jāpaplašina, ietverot ar 
fluorētām gāzēm uzpildītu produktu ražotājus un importētājus.

Grozījums Nr. 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija nodrošina, ka fluorogļūdeņražu 
daudzums, ko ražotāji un importētāji drīkst 
laist tirgū Eiropas Savienībā ik gadu, 
nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas 
attiecīgajam gadam aprēķināts saskaņā ar 
V pielikumu. Katrs ražotājs un importētājs 
nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, 
kas aprēķināts saskaņā ar V pielikumu un 
ko tas laiž tirgū, nepārsniedz kvotas, kas 
tam iedalītas saskaņā ar 14. panta 5. punktu 
vai nodotas saskaņā ar 16. pantu.

1. Komisija nodrošina, ka I un 
II pielikumā minēto fluorogļūdeņražu 
daudzums, ko fluorogļūdeņražu un 
fluorogļūdeņražus saturošu produktu 
ražotāji un importētāji drīkst laist tirgū 
Eiropas Savienībā ik gadu, nepārsniedz 
maksimālo daudzumu, kas attiecīgajam 
gadam aprēķināts saskaņā ar V pielikumu. 
Katrs fluorogļūdeņražu un 
fluorogļūdeņražus saturošu produktu 
ražotājs un importētājs nodrošina, ka 
fluorogļūdeņražu daudzums, kas aprēķināts 
saskaņā ar V pielikumu un ko tas laiž tirgū, 
nepārsniedz kvotas, kas tam iedalītas 
saskaņā ar 14. panta 5. punktu vai nodotas 
saskaņā ar 16. pantu.

Or. it

Pamatojums

Lai aizsargātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, ir būtiski kvotu pakāpeniskās 
samazināšanas un piešķiršanas mehānismā ietvert fluorogļūdeņražus saturošu iekārtu 
importētājus.
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Grozījums Nr. 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija nodrošina, ka fluorogļūdeņražu 
daudzums, ko ražotāji un importētāji drīkst 
laist tirgū Eiropas Savienībā ik gadu, 
nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas 
attiecīgajam gadam aprēķināts saskaņā ar 
V pielikumu. Katrs ražotājs un importētājs 
nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, 
kas aprēķināts saskaņā ar V pielikumu un 
ko tas laiž tirgū, nepārsniedz kvotas, kas 
tam iedalītas saskaņā ar 14. panta 5. punktu 
vai nodotas saskaņā ar 16. pantu.

1. Komisija tādā mērā, kādā tirgū ir 
pieejamas drošas un tehniski un 
ekonomiski dzīvotspējīgas alternatīvas, 
kas atbilst Savienības dalībvalstu 
atšķirīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, 
nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, 
ko ražotāji un importētāji drīkst laist tirgū 
Eiropas Savienībā ik gadu, nepārsniedz 
maksimālo daudzumu, kas attiecīgajam 
gadam aprēķināts saskaņā ar V pielikumu. 
Katrs ražotājs un importētājs nodrošina, ka 
fluorogļūdeņražu daudzums, kas aprēķināts 
saskaņā ar V pielikumu un ko tas laiž tirgū, 
nepārsniedz kvotas, kas tam iedalītas 
saskaņā ar 14. panta 5. punktu vai nodotas 
saskaņā ar 16. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Jāņem vērā tirgus realitāte. Posmiem jābūt reāliem un sasniedzamiem no veselības 
aizsardzības, drošības, energoefektivitātes un ekonomikas viedokļa.

Grozījums Nr. 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo pantu nepiemēro fluorogļūdeņražiem, 
kas importēti Savienībā, lai tos iznīcinātu.

2. Šo pantu nepiemēro:

To nepiemēro uzņēmumiem, kas saražo 
vai importē mazāk nekā 1 000 tonnu 
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fluorogļūdeņražu CO2 ekvivalenta gadā.
a) fluorogļūdeņražiem, kas importēti 
Savienībā, lai tos iznīcinātu;
b) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti 
tiešam eksportam ārpus Eiropas 
Savienības;
c) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti ar 
izejvielām saistītiem lietojumiem;
d) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti 
pārfasēšanai un tālākam eksportam ārpus 
Savienības;
e) fluorogļūdeņražiem, kas ražoti vai 
importēti Savienībā medicīniskiem 
lietojumiem.

Or. en

Pamatojums

Skaidrs izņēmums attiecībā uz medicīniskiem lietojumiem nodrošina pieejamību šādām 
kritiskām vajadzībām. Nebūtu jāuzskaita iznīcināšanai importēti HFC, un HFC izmantošanai 
ar izejvielām saistītiem lietojumiem ir tāda pati ietekme kā iznīcināšanai, jo viela tiek 
pārvērsta citās vielās. HFC, ko piegādā tālākam eksportam, nekad netiek laisti ES tirgū un 
tādēļ nebūtu jāuzskaita.

Grozījums Nr. 267
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo pantu nepiemēro fluorogļūdeņražiem, 
kas importēti Savienībā, lai tos iznīcinātu.

2. Šo pantu nepiemēro:

a) fluorogļūdeņražiem, kas importēti 
Savienībā, lai tos iznīcinātu;

b) fluorogļūdeņražiem, kas laisti ES tirgū 
šādām lietošanas nozarēm:
– lietojumi veselības aprūpes nozarē 
(tostarp jo īpaši medicīniski un 
farmaceitiski lietojumi);
– lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši 
ugunsgrēka lokalizēšanas sistēmās un 
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ugunsdzēšamajos aparātos lidmašīnās);
– elektroenerģijas ražošanas un pārvades 
lietojumi;
– kriogēni lietojumi;
– rūpniecisko gāzu ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To nepiemēro uzņēmumiem, kas saražo 
vai importē mazāk nekā 1000 tonnu 
fluorogļūdeņražu CO2 ekvivalenta gadā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Paredzētais izņēmums var kļūt par būtisku nepilnību, kas pieļauj HFC importu, neievērojot 
kvotu, un tādējādi apdraud patēriņa un ražošanas samazināšanas ekoloģisko integritāti. 
Imports, neievērojot HFC kvotu, nebūtu pieļaujams.

Grozījums Nr. 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To nepiemēro uzņēmumiem, kas saražo vai 
importē mazāk nekā 1000 tonnu
fluorogļūdeņražu CO2 ekvivalenta gadā.

To nepiemēro uzņēmumiem, kas saražo vai 
importē mazāk nekā 10 tonnu
fluorogļūdeņražu CO2 ekvivalenta gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vēlākais līdz 2014. gada 
31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
to, cik lielā mērā ir tālākattīstījušās 
tehnoloģijas saistībā ar drošu, kā arī 
tehniski un saimnieciski īstenojamu, tirgū 
konkurētspējīgu produktu ražošana, kas 
varētu kalpot par alternatīvu esošajiem 
fluorogļūdeņražiem.

Or. de

Pamatojums

Nosakot ikgadējo fluorogļūdeņražu maksimālo daudzumu, Komisijai ir jāņem vērā, cik lielā 
mērā tirgū apgrozībā ir pieejami droši, kā arī tehniski un saimnieciski īstenojami alternatīvi 
produkti ar mazāku siltumnīcefekta gāzu potenciālu (SEG). 

Grozījums Nr. 271
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) groza maksimālos daudzumus, kas 
noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās 
emisijas; un

a) groza maksimālos daudzumus, kas 
noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās emisijas, 
ja un ciktāl tirgū apgrozībā ir drošas, kā 
arī tehniski un saimnieciski īstenojamas 
alternatīvas; un

Or. de

Pamatojums

Potenciāli grozot ikgadējo fluorogļūdeņražu maksimālo daudzumu, Komisijai ir jāņem vērā, 
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cik lielā mērā tirgū apgrozībā ir pieejami alternatīvi produkti ar mazāku siltumnīcefekta gāzu 
potenciālu (SEG).

Grozījums Nr. 272
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) groza maksimālos daudzumus, kas 
noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās 
emisijas; un

a) samazina maksimālos daudzumus, kas 
noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās 
emisijas; un

Or. de

Grozījums Nr. 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) groza maksimālos daudzumus, kas 
noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās 
emisijas; un

a) groza maksimālos daudzumus, kas 
noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās emisijas, 
ja tirgū parādās alternatīva, kas ir 
īstenojama, droša, tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīga un atbilst Savienības 
dalībvalstu atšķirīgajiem klimatiskajiem 
apstākļiem; un

Or. fr

Pamatojums

Acīmredzamu iemeslu dēļ ir jāpārliecinās, ka tirgū ir drošas un dzīvotspējīgas alternatīvas, 
pirms aizliedz izmantot šajā dokumentā minētos fluorogļūdeņražus.
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Grozījums Nr. 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 20. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem:

4. Komisija pēc dalībvalsts kompetentās 
iestādes pieprasījuma, pieņemot 
īstenošanas aktus, var uz laiku atbrīvot no 
1. punktā noteiktās kvotas prasības 
konkrētas produktu vai iekārtu 
kategorijas, kas uzskaitītas III pielikumā, 
ja fluorogļūdeņražu izmantošana 
nepieciešama veselības un drošības 
apsvērumu dēļ un ja citādi nav iespējams 
nodrošināt pietiekamu piegādi. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
21. pantā minēto pārbaudes procedūru.

a) groza maksimālos daudzumus, kas 
noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās 
emisijas; un
b) atbrīvo laišanu tirgū konkrētiem 
lietojumiem no kvotas prasības, kas 
noteikta 1. punktā, ja fluorogļūdeņražu 
lietošana ir vajadzīga veselības vai 
drošības apsvērumu dēļ un ja pietiekama 
piegāde citādi netiktu nodrošināta. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu noteikumi par tirgū laisto HFC maksimālo daudzumu pārskatīšanu un 
izmaiņām tiktu iekļauti pantā par pārskatīšanu (19. pants), nevis pieņemti ar deleģētajiem 
aktiem, kā arī visi atbrīvojumi no kvotas prasības tiktu iekļauti tieši regulā, nevis pieņemti 
vēlāk ar deleģētajiem aktiem. 

Grozījums Nr. 275
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Esošajiem ražotājiem vai 
importētājiem, kuri fluorogļūdeņražus jau 
laiž Eiropas Savienības tirgū, lai veiktu 
piegādes ražotājiem, kas izmanto 
fluorogļūdeņražus kā rūpniecisko gāzi 
pusvadītāju ražošanā, izslēdz no 13. panta 
1. punktā paredzēto noteikumu par 
laišanas tirgū samazināšanu 
piemērošanas, ja fluorogļūdeņražus laiž 
tirgū tikai, lai izmantotu pusvadītāju 
ražošanā, un ja šādu izmantošanu pierāda 
apliecinoši dokumenti.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Maksa par iedalītajām kvotām

1. Katrs ražotājs un importētājs pirms tam 
iedalītās kvotas vai daļas izmantošanas 
samaksā maksu par iedalītajām kvotām 
par fluorogļūdeņražu daudzumiem, kas 
tiks laisti tirgū nākamajā gadā.
2. Komisija aprēķina maksu par 
iedalītajām kvotām par gadu, nosakot 
nemainīgu likmi par vienu tonnu 
fluorogļūdeņražu CO2 ekvivalenta. Šai 
sakarā ražotāji un importētāji, kas 
izlēmuši izmantot tiem iedalīto kvotu vai 
daļu, iesniedz Komisijai adresētu 
deklarāciju, norādot fluorogļūdeņražu 
daudzumu, kas tiks izmantots nākamajā 
gadā.
3. Komisija lemj par ieņēmumu, kas gūti 
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no maksas par iedalītajām kvotām, 
izlietojumu. Pēc administratīvo izmaksu 
atskaitīšanas attiecīgos ieņēmumus 
izmanto vienam vai vairākiem no turpmāk 
minētajiem mērķiem:
a) papildu finansējuma piešķiršana 
instrumentam LIFE vismaz 60 % apmērā 
no ieņēmumiem, tādējādi ļaujot īstenot 
projektus, kas saistīti ar apstrādi pēc 
ekspluatācijas laika beigām, mācībām, 
tirgus izpēti vai alternatīvu tehnoloģiju 
apgūšanas veicināšanu, jo īpaši aptverot 
izmantošanu augstā apkārtējās vides 
temperatūrā;
b) starptautiska nolīguma par 
fluorogļūdeņražiem noslēgšanas 
veicināšana un īstenošana.
4. Komisija sniedz ziņojumu par 
ieņēmumu izlietojumu līdz [2017. gada 
1. janvārim]. Komisija publicē 
kopsavilkuma ziņojumu, kas elektroniskā 
formātā darīts pieejams sabiedrībai, lai to 
aktīvi un sistemātiski izplatītu saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1367/2006.
5. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
nosaka 3. punktā minēto ieņēmumu 
iekasēšanas un pārdales kārtību, kā arī 
4. punktā minētā paziņojuma formātu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 21. pantā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2014. gada 31. oktobrim Komisija 
ar īstenošanas lēmumiem katram ražotājam 

1. Līdz 2014. gada 31. oktobrim Komisija 
ar īstenošanas lēmumiem katram ražotājam 
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vai importētājam, kurš paziņojis datus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 842/2006 
6. pantu, nosaka atsauces vērtību, 
pamatojoties uz gada vidējo 
fluorogļūdeņražu daudzumu, par kuru 
ražotājs vai importētājs paziņoja, ka ir to 
saražojis vai importējis laikā no 
2008. gada līdz 2011. gadam. Lai noteiktu 
atsauces vērtību, neņem vērā paziņoto 
daudzumu, kas pārsniedz kvotu. Atsauces 
vērtības aprēķina saskaņā ar šīs regulas 
V pielikumu.

vai importētājam, kurš paziņojis datus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 842/2006 
6. pantu, nosaka atsauces vērtību, 
pamatojoties uz gada vidējo 
fluorogļūdeņražu daudzumu, par kuru 
ražotājs vai importētājs paziņoja, ka ir to 
laidis ES tirgū laikā no 2008. gada līdz 
2011. gadam. Lai noteiktu atsauces vērtību, 
neņem vērā paziņoto daudzumu, kas 
pārsniedz kvotu. Atsauces vērtības 
aprēķina saskaņā ar šīs regulas 
V pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Ražošana un imports nenosaka tirgū laisto daudzumu, jo netiek ņemts vērā eksports.

Grozījums Nr. 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ražotāji un importētāji, kas nav 
paziņojuši saražotos vai importētos 
daudzumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
842/2006 6. pantu attiecībā uz 1. punktā 
minēto atsauces periodu, var paziņot par 
savu nodomu ražot vai importēt 
fluorogļūdeņražus nākamajā gadā.

2. Ražotāji un importētāji, kas nav 
paziņojuši saražotos vai importētos 
daudzumus saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 6. pantu attiecībā uz 
1. punktā minēto atsauces periodu, kā arī 
fluorogļūdeņražus saturošu iekārtu 
importētāji, paziņo par savu nodomu ražot 
vai importēt fluorogļūdeņražus vai 
importēt fluorogļūdeņražus saturošus 
produktus nākamajā gadā.

Or. it

Pamatojums

Lai aizsargātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, ir būtiski kvotu pakāpeniskās 
samazināšanas un piešķiršanas mehānismā ietvert fluorogļūdeņražus saturošu iekārtu 
importētājus.
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Grozījums Nr. 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fluorogļūdeņražus saturošu iekārtu 
eksportētāji paziņo par savu nodomu 
pieprasīt kvotām atbilstošus kredītus, 
balstoties uz iepriekšējā gadā 
eksportētajiem daudzumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 280
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija iedala kvotas fluorogļūdeņražu 
laišanai tirgū katram ražotājam un 
importētājam katram gadam, sākot no 
2015. gada un piemērojot kvotu iedalīšanas 
mehānismu, kas noteikts VI pielikumā.

5. Komisija iedala kvotas fluorogļūdeņražu 
laišanai tirgū katram ražotājam un 
importētājam katram gadam, sākot no 
2015. gada un piemērojot kvotu iedalīšanas 
mehānismu, kas noteikts VI pielikumā. No 
2018. gada 1. janvāra ražotāji un 
importētāji ik gadu par iedalītajām 
kvotām maksā atbilstoši likmei, kas 
līdzvērtīga EUR 10 par vienu tonnu 
fluorogļūdeņražu CO2 ekvivalenta par 
katru iedalīto kvotas daļu. Iekasētos 
ieņēmumus izmanto, lai atbalstītu šīs 
regulas īstenošanu un lai mazinātu 
reģionu atšķirības, pievēršot īpašu 
uzmanību valstīm, kurās ir augsta 
temperatūra, saistībā ar fluorēto gāzu 
izmantošanas daudzumu uz vienu 
iedzīvotāju, aizstājējtehnoloģiju 
izmaksām, ko nosaka klimata apstākļi, 
stimulu izstrādi fluorēto siltumnīcefekta 
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gāzu atbilstīgai rekuperācijai un tirgus 
izpēti, lai cīnītos pret nelikumīgu 
tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija iedala kvotas fluorogļūdeņražu 
laišanai tirgū katram ražotājam un 
importētājam katram gadam, sākot no 
2015. gada un piemērojot kvotu iedalīšanas 
mehānismu, kas noteikts VI pielikumā.

5. Komisija iedala kvotas fluorogļūdeņražu 
laišanai tirgū katram ražotājam un 
importētājam, kā arī katram 
fluorogļūdeņražus saturošu produktu 
importētājam, katram gadam, sākot no 
2015. gada un piemērojot kvotu iedalīšanas 
mehānismu, kas noteikts VI pielikumā.

Or. it

Pamatojums

Lai aizsargātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, ir būtiski kvotu pakāpeniskās 
samazināšanas un piešķiršanas mehānismā ietvert fluorogļūdeņražus saturošu iekārtu 
importētājus.

Grozījums Nr. 282
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija līdz 2014. gada 31. augustam 
sagatavo priekšlikumu par sīki izstrādātu 
mehānismu 5. punktā minēto ieņēmumu 
iekasēšanai un pārdalei.

Or. en
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Grozījums Nr. 283
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šo pantu nepiemēro ES tirgū laistiem 
fluorogļūdeņražiem šādām lietošanas 
nozarēm:
– lietojumi veselības aprūpes nozarē 
(tostarp jo īpaši medicīniski un 
farmaceitiski lietojumi);
– lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši 
ugunsgrēka lokalizēšanas sistēmās un 
ugunsdzēšamajos aparātos lidmašīnās);
– elektroenerģijas ražošanas un pārvades 
lietojumi;
– kriogēni lietojumi;
– rūpniecisko gāzu ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroniskajā reģistrā pēc pieprasījuma
reģistrē šādu informāciju

Elektroniskajā reģistrā reģistrē šādu 
informāciju

Or. de

Grozījums Nr. 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Elektroniskajā reģistrā pēc pieprasījuma 
reģistrē šādu informāciju:

Elektroniskajā reģistrā iekļauj šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) fluorogļūdeņražus saturošu iekārtu 
vai produktu importētāji, kas paziņojuši 
par pievienošanos kvotu piešķiršanas 
mehānismam un nodomu iesniegt 
paziņojumu saskaņā ar 14. panta 
2. punktu;

Or. it

Grozījums Nr. 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) fluorogļūdeņražus saturošu iekārtu 
vai produktu eksportētāji, kas paziņojuši 
par pievienošanos kvotu piešķiršanas 
mehānismam un nodomu iesniegt 
paziņojumu saskaņā ar 14. panta 
2. punktu;

Or. it
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Grozījums Nr. 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektronisko reģistru elektroniskā veidā 
dara pieejamu sabiedrībai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1367/2006.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkurš fluorēto siltumnīcefekta gāzi 
saturošu produktu eksportētājs, kas ir 
reģistrēts 15. panta 1. punktā minētajā 
reģistrā, var atsaukties uz daudzumiem no 
piešķirtās kvotas, ko tas eksportējis no 
Savienības iepriekšējā gada laikā citam 
reģistrētam uzņēmumam Savienībā.

Or. it

Grozījums Nr. 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija kontrolē saskaņā ar 1.a daļu 
veikto darījumu un publicē ikgadēju 
ziņojumu par nodošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei sistēmas 
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darbību.

Or. it

Grozījums Nr. 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs ražotājs, importētājs un 
eksportētājs, kas iepriekšējā kalendāra 
gadā saražojis, importējis vai eksportējis 
vairāk nekā vienu metrisko tonnu vai
vairāk par 1000 tonnām CO2 ekvivalenta 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu un gāzu, kas 
uzskaitītas II pielikumā, paziņo Komisijai 
VII pielikumā norādītos datus par katru no 
šīm vielām minētajā kalendāra gadā.

1. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs uzņēmējs, kas iepriekšējā 
kalendāra gadā saražojis, importējis vai 
eksportējis vairāk par 1000 tonnām CO2
ekvivalenta fluorēto siltumnīcefekta gāzu, 
paziņo Komisijai VII pielikumā norādītos 
datus par katru no šīm vielām minētajā 
kalendāra gadā.

Or. it

Pamatojums

Lai kontrolētu pareizu pakāpeniskās samazināšanas mehānismu, kā arī tā iespējamo ietekmi 
uz ES uzņēmumiem, paziņojumā būtu jānodala ES ražotie produkti un iekārtas un importētie 
un eksportētie produkti un iekārtas.

Grozījums Nr. 292
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs ražotājs, importētājs un 
eksportētājs, kas iepriekšējā kalendāra gadā 
saražojis, importējis vai eksportējis vairāk 
nekā vienu metrisko tonnu vai vairāk par 

1. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs ražotājs, importētājs un 
eksportētājs, kas iepriekšējā kalendāra gadā 
saražojis, importējis vai eksportējis 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes un gāzes, 
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1000 tonnām CO2 ekvivalenta fluorēto
siltumnīcefekta gāzu un gāzu, kas 
uzskaitītas II pielikumā, paziņo Komisijai 
VII pielikumā norādītos datus par katru no 
šīm vielām minētajā kalendāra gadā.

kas uzskaitītas II pielikumā, paziņo 
Komisijai VII pielikumā norādītos datus 
par katru no šīm vielām minētajā kalendāra 
gadā.

Or. en

Pamatojums

Ziņošanas pienākuma tvērums būtu jāpaplašina, lai iekļautu visus ražotājus, importētājus un 
eksportētājus.

Grozījums Nr. 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs ražotājs, importētājs un 
eksportētājs, kas iepriekšējā kalendāra gadā 
saražojis, importējis vai eksportējis vairāk 
nekā vienu metrisko tonnu vai vairāk par 
1000 tonnām CO2 ekvivalenta fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu un gāzu, kas 
uzskaitītas II pielikumā, paziņo Komisijai 
VII pielikumā norādītos datus par katru no 
šīm vielām minētajā kalendāra gadā.

1. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs ražotājs, importētājs un 
eksportētājs, kas iepriekšējā kalendāra gadā 
saražojis, importējis vai eksportējis vairāk
nekā 10 tonnas CO2 ekvivalenta fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu un gāzu, kas 
uzskaitītas II pielikumā, paziņo Komisijai 
VII pielikumā norādītos datus par katru no 
šīm vielām minētajā kalendāra gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs uzņēmums, kas iepriekšējā 

2. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs uzņēmums, kas iepriekšējā 
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kalendāra gadā iznīcinājis vairāk nekā 
vienu metrisko tonnu vai vairāk par 
1000 tonnām CO2 ekvivalenta fluorēto
siltumnīcefekta gāzu un gāzu, kas 
uzskaitītas II pielikumā, paziņo Komisijai 
VII pielikumā norādītos datus par katru no 
šīm vielām minētajā kalendāra gadā.

kalendāra gadā iznīcinājis fluorētās
siltumnīcefekta gāzes un gāzes, kas 
uzskaitītas II pielikumā, paziņo Komisijai 
VII pielikumā norādītos datus par katru no 
šīm vielām minētajā kalendāra gadā.

Or. en

Pamatojums

Ziņošanas pienākuma tvērums būtu jāpaplašina, lai iekļautu visus ražotājus, importētājus un 
eksportētājus.

Grozījums Nr. 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs uzņēmums, kas iepriekšējā 
kalendāra gadā ir laidis tirgū vairāk nekā 
10 000 tonnu CO2 ekvivalenta fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu un gāzu, kas 
uzskaitītas II pielikumā un kas iekļautas 
produktos vai iekārtās, paziņo Komisijai 
VII pielikumā norādītos datus par katru no 
šīm vielām attiecīgajā kalendāra gadā.

3. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs uzņēmums, kas iepriekšējā 
kalendāra gadā ir ražojis, importējis vai 
eksportējis vairāk nekā 1 000 tonnu CO2
ekvivalenta fluorēto siltumnīcefekta gāzu, 
kuras iekļautas produktos vai iekārtās, 
paziņo Komisijai VII pielikumā norādītos 
datus par katru no šīm vielām attiecīgajā 
kalendāra gadā.

Or. it

Pamatojums

Lai kontrolētu pareizu pakāpeniskās samazināšanas mehānismu, kā arī tā iespējamo ietekmi 
uz ES uzņēmumiem, paziņojumā būtu jānodala ES ražotie produkti un iekārtas un importētie 
un eksportētie produkti un iekārtas. Uz laišanu tirgū balstīts paziņojums nesniegtu pietiekamu 
informāciju.

Grozījums Nr. 296
Jolanta Emilia Hibner
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Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Emisiju datu vākšana

1. Dalībvalstis vāc datus par fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijām.
Šim nolūkam tās attiecīgi izveido vienu no 
šādām sistēmām:
a) sistēma, ar kuru valsts līmenī tiek 
uzturēta datubāze, lai vāktu datus, kas 
reģistrēti saskaņā ar 5. panta 1. punktu;
b) sistēma, ar kuras palīdzību veic 
apsekojumus par emisijām no 
reprezentatīvas to operatoru izlases, uz 
kuriem attiecas 5. panta 1. punkta 
noteikumi, un ar kuru ekstrapolē 
rezultātus no šiem apsekojumiem.
2. Saskaņā ar 1. punktu savāktos datus 
pēc pieprasījuma dara pieejamus 
Komisijai. Komisija var izplatīt šo 
informāciju citām dalībvalstīm.
3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem paredz prasības datu vākšanas 
sistēmām, kas minētas šā panta 1. punkta 
otrajā daļā, un ar kuriem nosaka to, vai 
konkrētām nozarēm tiks izstrādāta 
sistēma saskaņā ar šā panta 1. punkta 
otrās daļas a) vai b) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
18. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Emisiju datu vākšana

1. Dalībvalstis vāc datus par fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijām.
Šim nolūkam tās attiecīgi izveido vienu no 
šādām sistēmām:
a) sistēma, ar kuru valsts līmenī tiek 
uzturēta datubāze, lai vāktu datus, kas 
reģistrēti saskaņā ar 5. panta 1. punktu;
b) sistēma, ar kuras palīdzību veic 
apsekojumus par emisijām no 
reprezentatīvas to operatoru izlases, uz 
kuriem attiecas 5. panta 1. punkta 
noteikumi, un ar kuru ekstrapolē 
rezultātus no šiem apsekojumiem.
2. Saskaņā ar 1. punktu savāktos datus
pēc pieprasījuma dara pieejamus 
Komisijai. Komisija var izplatīt šo 
informāciju citām dalībvalstīm.
3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem paredz prasības datu vākšanas 
sistēmām, kas minētas šā panta 1. punkta 
otrajā daļā, un ar kuriem nosaka to, vai 
konkrētām nozarēm tiks izstrādāta 
sistēma saskaņā ar šā panta 1. punkta 
otrās daļas a) vai b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo pantu tiek izveidotas divas ziņošanas sistēmas, kas radītu nevajadzīgu administratīvu 
slogu. Attiecīgi jāgroza 19. panta 3. punkts, lai svītrotu atsauci uz 18. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 298
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Emisiju datu vākšana

1. Dalībvalstis vāc datus par fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijām.
Šim nolūkam tās attiecīgi izveido vienu no 
šādām sistēmām:
a) sistēma, ar kuru valsts līmenī tiek 
uzturēta datubāze, lai vāktu datus, kas 
reģistrēti saskaņā ar 5. panta 1. punktu;
b) sistēma, ar kuras palīdzību veic 
apsekojumus par emisijām no 
reprezentatīvas to operatoru izlases, uz 
kuriem attiecas 5. panta 1. punkta 
noteikumi, un ar kuru ekstrapolē 
rezultātus no šiem apsekojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Emisiju datu vākšana

Eiropas Vides aģentūra vāc datus, lai 
noteiktu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
daudzumu atmosfērā, un publicē tos.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Theodoros Skylakakis
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Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 1. punktu savāktos datus 
pēc pieprasījuma dara pieejamus 
Komisijai. Komisija var izplatīt šo 
informāciju citām dalībvalstīm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 301
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem paredz prasības datu vākšanas 
sistēmām, kas minētas šā panta 1. punkta 
otrajā daļā, un ar kuriem nosaka to, vai 
konkrētām nozarēm tiks izstrādāta 
sistēma saskaņā ar šā panta 1. punkta 
otrās daļas a) vai b) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 302
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Emisiju datu vākšana

Dalībvalstīm būtu jāizveido sistēma vai 
jāizmanto esoša sistēma, ja tāda ir 
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pieejama, kas ļautu uzraudzīt fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu izmantošanu un 
faktiskās emisijas nozarēs, uz kurām 
attiecas šī regula. Šāda sistēma var ietvert 
iekārtu operatoru reģistrēto datu vākšanu 
un analīzi, kā noteikts 5. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī
Komisija publicē ziņojumu par 
fluorogļūdeņražu pieejamību Savienības 
tirgū, jo īpaši medicīniskiem lietojumiem.

Ne vēlāk kā sešus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija publicē ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu un to, kādā 
mērā dažādām attiecīgajām nozarēm
Savienības tirgū ir pieejami 
fluorogļūdeņraži. Ziņojumā tiek analizēti 
pirmie pieci īstenošanas gadi un novērtēts 
V pielikumā uzskaitīto fluorogļūdeņražu 
daudzums laikposmam no 2021. līdz 
2030. gadam.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 304
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī Ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī 
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Komisija publicē ziņojumu par 
fluorogļūdeņražu pieejamību Savienības 
tirgū, jo īpaši medicīniskiem lietojumiem.

Komisija publicē ziņojumu par 
fluorogļūdeņražu pieejamību Savienības 
tirgū, jo īpaši medicīniskiem lietojumiem, 
un par putu, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, laišanas tirgū 
samazināšanas plāna īstenošanas 
iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz informāciju par laišanu 
tirgū, kas paziņota saskaņā ar 17. pantu, un 
informāciju par fluorēto siltumnīcefekta 
gāzu emisijām, kas darīta pieejama 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu, Komisija 
uzrauga šīs regulas piemērošanu un 
ietekmi. 

3. Pamatojoties uz informāciju par laišanu 
tirgū, kas paziņota saskaņā ar 17. pantu, 
Komisija uzrauga šīs regulas piemērošanu 
un ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar grozījumu, ar ko ierosināts svītrot 18. pantu, un tādēļ uzskatāms par 
izrietošu grozījumu.

Grozījums Nr. 306
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2024. gada 31. decembrī tā
publicē visaptverošu ziņojumu par šīs 
regulas ietekmi, tostarp prognozes par 

Ne vēlāk kā vienpadsmit gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisija publicē 
izsmeļošu visaptverošu ziņojumu par šīs 
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turpmāko fluorogļūdeņražu pieprasījumu 
pēc 2030. gada.

regulas ietekmi tās pirmajos desmit 
īstenošanas gados, tostarp prognozes par 
turpmāko fluorogļūdeņražu pieprasījumu 
pēc 2030. gada.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu, ka reizi piecos gados tiek ziņots par regulas 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 307
Jo Leinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2024. gada 31. decembrī tā 
publicē visaptverošu ziņojumu par šīs 
regulas ietekmi, tostarp prognozes par 
turpmāko fluorogļūdeņražu pieprasījumu 
pēc 2030. gada.

Ne vēlāk kā 2022. gada 31. decembrī tā 
publicē visaptverošu ziņojumu par šīs 
regulas ietekmi, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 308
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) prognozes par fluorogļūdeņražu 
turpmāko pieprasījumu 2024., 2027. un 
2030. gadā, kā arī pēc 2030. gada;

Or. en
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Grozījums Nr. 309
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) novērtējumu par iespējamo 
fluorogļūdeņražu laišanas tirgū 
samazināšanu līdz 2030. gadam vai drīz 
pēc tam, tostarp par izņēmumiem un 
citiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai 
atbalstītu šādu priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārskatu par Eiropas un 
starptautiskiem standartiem, dalībvalstu 
tiesību aktiem drošības jomā un 
būvnormatīviem, kas paredz pāreju uz 
ugunsnedrošiem aukstumaģentiem, 
tostarp ogļūdeņražiem;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārskatu par tehniski realizējamu un 
izmaksu ziņā efektīvu alternatīvu 
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pieejamību produktiem un iekārtām, kas 
satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, 
izmantojot III pielikumā neuzskaitītus 
produktus un iekārtas un ņemot vērā 
energoefektivitātes apsvērumu;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim 
publicē ziņojumu par fluorogļūdeņražu 
pieejamību Eiropas Savienības tirgū un ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 20. pantu, lai grozītu 
V pielikumā noteiktos maksimālos 
daudzumus, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās 
emisijas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu noteiktumi par tirgū laisto HFC maksimālo daudzumu pārskatīšanu un 
grozīšanu tiek iekļauti pārskatīšanas noteikumos, nevis pieņemti ar deleģētajiem aktiem 
saskaņā ar 13. pantu.

Grozījums Nr. 313
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim publicē ziņojumu, kurā 



PE508.081v01-00 74/77 AM\931885LV.doc

LV

izvērtētas šīs regulas radītās 
administratīvās un saimnieciskās 
izmaksas uzņēmumiem, tostarp iekļauti
priekšlikumi šo izmaksu samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 3. panta 4. punktā, 7. panta 2. 
punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 3. 
punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta 5. 
punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 5. 
punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 1. 
un 2. punktā, piešķir Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot no [dd/mm/gggg] 
[ievietot datumu, kurā šī regulas stājas 
spēkā].

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 3. panta 4. punktā, 7. panta 
2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 
3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta 
4. punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 
5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 
1. un 2. punktā, piešķir Komisijai uz piecu 
gadu laikposmu, sākot no [dd/mm/gggg] 
[ievietot datumu, kurā šī regulas stājas 
spēkā]. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.

Or. fr

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā. Turklāt ir 
vēlams, lai pilnvaras būtu deleģētas uz noteiktu laiku un lai būtu pieejams ziņojums par 
attiecīgi deleģēto pilnvaru īstenošanu.

Grozījums Nr. 315
Gilles Pargneaux
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Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 4. punktā, 7. 
panta 2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 
3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta 
5. punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 
5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 
1. un 2. punktā minētās deleģētās pilnvaras. 
Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē 
neviena jau spēkā esoša deleģētā akta 
derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 4. punktā, 7. 
panta 2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 
3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta 
4. punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 
5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 
1. un 2. punktā minētās deleģētās pilnvaras. 
Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē 
neviena jau spēkā esoša deleģētā akta 
derīgumu.

Or. fr

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 316
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 7. panta 
2. punktu, 8. panta 7. punktu, 9. panta 
3. punktu, 10. panta 7. punktu, 13. panta 
5. punktu, 14. panta 6. punktu, 17. panta 
5. punktu, 18. panta 3. punktu un 19. panta 
1. un 2. punktu pieņemtais deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

5. Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 7. panta 
2. punktu, 8. panta 7. punktu, 9. panta 
3. punktu, 10. panta 7. punktu, 13. panta 
4. punktu, 14. panta 6. punktu, 17. panta 
5. punktu, 18. panta 3. punktu un 19. panta 
1. un 2. punktu pieņemtais deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 



PE508.081v01-00 76/77 AM\931885LV.doc

LV

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. fr

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
23. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču Komisijas Regula (EK) 
Nr. 1497/2007, Regula (EK) 
Nr. 1516/2007, Regula (EK) Nr. 303/2008, 
Regula (EK) Nr. 304/2008, Regula (EK) 
Nr. 305/2008, Regula (EK) Nr. 306/2008, 
Regula (EK) Nr. 307/2008 un Regula 
(EK) Nr. 3084/2008 paliek spēkā, un 
minētās regulas turpina piemērot, ja vien 
tās neatceļ un kamēr tās neatceļ Komisija 
ar [deleģētajiem aktiem vai] īstenošanas 
aktiem saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka paliek spēkā esošās Komisijas īstenošanas regulas, kas 
attiecas uz mācībām un sertifikāciju, ja vien tās neatceļ un kamēr tās neatceļ Komisija.

Grozījums Nr. 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. daļa



AM\931885LV.doc 77/77 PE508.081v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā 
ar atbilstības tabulu VIII pielikumā.

Atsauces uz atcelto Regulu (EK) 
Nr. 842/2006 uzskata par atsaucēm uz šo 
regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstību 
tabulu VIII pielikumā. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka paliek spēkā esošās Komisijas īstenošanas regulas, kas 
attiecas uz mācībām un sertifikāciju, ja vien tās neatceļ un kamēr tās neatceļ Komisija.

Grozījums Nr. 319
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. To piemēro no [...]1

__________________
1 Ievietot datumu — nākamā gada 
1. janvāris pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. it


