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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų
(COM(2012) 0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0643),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0370/2012),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą bei 
Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

 Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento 
(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines nuotėkio ribojimo 

(3) Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento 
(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines nuotėkio ribojimo 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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priemones, išmetamų fluorintų ŠESD kiekį 
galima sumažinti. Taigi minėtas priemones 
reikėtų išlaikyti ir paaiškinti, remiantis jas 
įgyvendinant įgyta patirtimi. Be to, tam 
tikrų priemonių taikymo sritį reikėtų 
išplėsti, kad jos apimtų kitus prietaisus, 
kuriuose naudojami dideli fluorintų ŠESD 
kiekiai, kaip antai izoterminius 
sunkvežimius ir priekabas. Įpareigojimas 
sukurti ir pildyti įrašus apie įrangą, kurioje 
yra tokių dujų, turėtų būti taikomas ir 
elektriniams skirstytuvams;

priemones, išmetamą fluorintų ŠESD kiekį 
galima sumažinti. Taigi minėtas priemones 
reikėtų išlaikyti ir paaiškinti, remiantis jas 
įgyvendinant įgyta patirtimi, taip pat kartu 
nustatyti su surinkimo sistemomis 
susijusius reikalavimus. Be to, tam tikrų 
priemonių taikymo sritį reikėtų išplėsti, 
kad jos apimtų kitus prietaisus, kuriuose 
naudojami dideli fluorintų ŠESD kiekiai, 
kaip antai izoterminius sunkvežimius ir 
priekabas. Įpareigojimas sukurti ir pildyti 
įrašus apie įrangą, kurioje yra tokių dujų, 
turėtų būti taikomas ir elektriniams 
skirstytuvams;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

naudoti atitinkamas alternatyvias 
medžiagas;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) tokie draudimai turėtų būti nustatomi 
tik tais atvejais, kai dėl jų sumažėtų 
bendras išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, visų pirma dėl 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
nuotėkio ir dėl išmetamo CO2 kiekio, 
susijusio su energijos vartojimu.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nustatyta, kad laipsniškas 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo rinkai 
mažinimas yra veiksmingiausias ir 

(11) hidrofluorangliavandeniliams 
reguliuoti taip pat turėtų būti naudojamas 
Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 ir 
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ekonomiškai efektyvus išmetamo minėtų 
medžiagų kiekio mažinimo ilguoju 
laikotarpiu būdas; 

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų1 numatytas 
reguliavimo būdas, taikomas ozono 
sluoksnį ardančioms medžiagoms. 
Nustatyta, kad, be draudimų rinkai 
pateikti iš hidrofluorangliavandenilių 
pagamintą įrangą, nuotėkio ribojimo 
priemonės, surinkimo reikalavimai ir 
laipsniškas hidrofluorangliavandenilių 
tiekimo rinkai mažinimas yra 
veiksmingiausias ir ekonomiškai efektyvus 
išmetamo minėtų medžiagų kiekio 
mažinimo ilguoju laikotarpiu būdas; 

________________
1 OL L 286, 2009 10 31, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekdama įgyvendinti laipsnišką 
hidrofluorangliavandenilių tiekimo rinkai 
mažinimą, Komisija turėtų skirti jų tiekimo 
rinkai kvotas atskiriems gamintojams ir 
importuotojams, kad nebūtų viršyta bendra 
kiekybinė hidrofluorangliavandenilių 
tiekimo Sąjungos rinkai riba. Nuo 2018 m. 
sausio 1 d. kvotų naudojimui turėtų būti 
taikomas mokestis, kurį turėtų rinkti 
Komisija ir kuris turėtų būti 
perskirstomas, siekiant regionų skirtumus 
šalinti šį reglamentą įgyvendinant 
Sąjungoje;

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) gaminant kai kurias fluorintas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas, 
gamybos proceso metu gali susidaryti 
dideli kitų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų šalutinių produktų 
išmetamųjų teršalų kiekiai. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų nagrinėjamas viso 
gyvavimo ciklo poveikis klimatui, šių 
šalutinių produktų išmetamųjų teršalų 
pašalinimas turėtų būti sąlyga norint 
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas pateikti rinkai;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 16 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) techninis aerozolis – aerozolio 
balionėlis, naudojamas techninei 
priežiūrai atlikti, taisyti, valyti, tikrinti, 
kenksmingiems vabzdžiams naikinti, 
gaminti, įrengti ir kitais tikslais, kuriems 
reikalingas nedegus mišinys;

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, operatoriai imasi 
atsargumo priemonių, kad išvengtų 
netyčinio dujų išleidimo į atmosferą (toliau 
– nuotėkis).

2. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, operatoriai imasi 
atsargumo priemonių, kad išvengtų 
netyčinio dujų išleidimo į atmosferą (toliau 
– nuotėkis). Nepažeisdami įsipareigojimo 
imtis atsargumo priemonių, kad išvengtų 
nuotėkio, operatoriai užtikrina, kad 
nebūtų viršijamas didžiausias nuotėkio 
mastas.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos 2 dalyje nurodytos 
būtiniausios atsargumo priemonės ir 
kiekvieno įrangos tipo didžiausias 
nuotėkio mastas remiantis geriausia 
valstybių narių praktika ir patirtimi. Šios 
taisyklės priimamos ne vėliau kaip 
[2015 m. sausio 1 d.]. 

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stacionarią šaldymo įrangą; (a) stacionarios ir kilnojamosios šaldymo 
įrangos;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) stacionarią oro kondicionavimo 
įrangą;

(b) stacionarios ir kilnojamosios oro 
kondicionavimo įrangos;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) izoterminius sunkvežimius ir
izotermines priekabas.

(e) izoterminių sunkvežimių, izoterminių 
priekabų ir izoterminių furgonų.

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, kuriuo įranga papildyta, ir 
papildymo priežastys. Šaldymo įrangos 
aptarnavimo ar techninės priežiūros pagal 
11 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą 
atveju taip pat pateikiama informacija 
apie tai, ar medžiaga buvo pakartotinai 
panaudota arba regeneruota, bei įmonės, 
kuri ją pakartotinai panaudojo arba 
regeneravo, pavadinimas ir adresas;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyti įrašai įrašomi į 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
sukurtą duomenų bazę. Komisija 
valstybėms narėms teikia veiklos gaires ir 
techninę pagalbą duomenų bazės kūrimo 
ir priežiūros klausimais. Valstybės narės 
užtikrina, kad visuomenei būtų 
suteikiama galimybė susipažinti su 
duomenų bazėje pateikiama atitinkama 
informacija pagal 2003 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką1.
_____________
1 OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei 1 dalyje nurodyti įrašai nėra įrašyti į 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos sukurtą duomenų bazę, 
1 dalies e punkte nurodytą veiklą 
operatorių užsakymu vykdantys asmenys 
ar įmonės įrašų kopijas saugo bent 
penkerius metus. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrašai pateikiami kompetentingai 
institucijai arba Komisijai, joms 
paprašius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–1a. Nepažeidžiant 9 straipsnio 1 dalies, 
gamintojams ir importuotojams 
draudžiama rinkai pateikti I ir 
II prieduose išvardytas fluorintas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jeigu 
gamybos procesu, įskaitant pramonės 
žaliavų ir technologijos agentų gamybos 
procesus, nesuardomos visos kaip 
šalutinis produktas susidariusios 
fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos.

Or. en

Pagrindimas

HFC dažnai gaminami trečiosiose šalyse, kuriose šalutinių produktų išmetamiesiems 
teršalams (pvz., HFC-23 išmetamiesiems teršalams) netaikomi jokie apribojimai. Todėl 
Komisijos pasiūlymas galėtų nenumatytai didinti visame pasaulyje išmetamą FŠESD kiekį, 
jeigu nebus nustatytas draudimas rinkai pateikti visas FŠESD, kurių gamybos procesu 
susidarę šalutinių produktų išmetamieji teršalai nesuardomi.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti gamintojo atsakomybę, visose valstybėse narėse reikėtų nustatyti surinkimo 
sistemas, pagal kurias būtų užtikrinama, kad FŠESD būtų pakartotinai panaudotos, 
regeneruotos ar suardytos.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės priima konkrečias 
priemones dėl gamintojo atsakomybės už 
putplasčiuose esančių fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti gamintojo atsakomybę, visose valstybėse narėse reikėtų nustatyti surinkimo 
sistemas, pagal kurias būtų užtikrinama, kad FŠESD būtų pakartotinai panaudotos, 
regeneruotos ar suardytos.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas 1 dalyje pateiktas įrangos 
sąrašas, kad įtrauktų kitas įrangos rūšis, dėl 
komercinės plėtros ar technologijų 
pažangos tapusias aktualiomis.

2. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiamas 1 dalyje pateiktas įrangos 
sąrašas, kad įtrauktų kitas įrangos rūšis, dėl 
komercinės plėtros ar technologijų 
pažangos tapusias aktualiomis, ir 
patvirtintų išsamias taisykles dėl 1a dalyje 
nurodytų surinkimo sistemų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti gamintojo atsakomybę, visose valstybėse narėse reikėtų nustatyti surinkimo 
sistemas, pagal kurias būtų užtikrinama, kad FŠESD būtų pakartotinai panaudotos, 
regeneruotos ar suardytos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
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Dėl šios nuostatos galėtų atsirasti spraga ir sumažėti apibrėžtumas rinkoje, kurį kitu atveju 
būtų galima užtikrinti nustatant draudimus. Įrangos, kurios veikimas priklauso nuo HFC, ir 
įrangos, kurios veikimas priklauso nuo gamtinių aušalų, energijos vartojimo efektyvumas 
labai skiriasi. Todėl FŠESD reglamento vertė galbūt galėtų būti sumenkinama atrenkant 
konkrečią įrangą, siekiant palyginti HFC naudojančios ir HFC nenaudojančios įrangos 
energijos vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (c) nuo 2017 m. sausio 1 d. – produkte 
arba įrangoje esančių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išreikštas masės 
vienetais ir CO2 ekvivalentu.

(c) nuo 2017 m. sausio 1 d. – produkte arba 
įrangoje esančių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išreikštas masės 
vienetais ir CO2 ekvivalentu bei VAP.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų talpyklos, kurių VAP yra 2150 arba 
didesnis ir kurios naudojamos siekiant 
pagal 11 straipsnio 3 dalies trečią 
pastraipą aptarnauti ar techniškai 
prižiūrėti šaldymo įrangą, ženklinamos 
etiketėmis, kuriose pateikiama 
informacija apie tai, ar medžiaga buvo 
pakartotinai panaudota arba regeneruota, 
bei įmonės, kuri ją pakartotinai 
panaudojo arba regeneravo, pavadinimas 
ir adresas. 

Or. en

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2020 m. sausio 1 d. SF6 draudžiama 
naudoti vidutinės įtampos antriniuose 
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skirstytuvuose.

Or. en

Pagrindimas

SF6 – tai šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra iki 
22 800 kartų didesnis nei anglies dioksido (CO2), o išlikimo atmosferoje laikotarpis ilgesnis 
kaip 3 000 metų. Šiuo metu Europoje veikia beveik 3 mln. vidutinės įtampos įrenginių, 
kuriuose yra SF6. Dabar rinkoje jau pateikiamos konkurencingos vidutinės įtampos antrinių 
skirstytuvų alternatyvos (susijusios su maža įtampa), kuriose SF6 nenaudojamas, ir šias 
alternatyvas gamina daug gamintojų. Todėl išmetamas SF6 kiekis turėtų būti laikomas 
paprasčiausiai neatsakingu veiksmu.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. draudžiama 
naudoti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių visuotinis atšilimo 
potencialas yra 2150 arba didesnis, arba 
mišinius, kuriuose yra tokių dujų, šaldymo 
įrangos, kurios veikimo temperatūra yra -
50 °C arba aukštesnė, aptarnavimui arba 
techninei priežiūrai, jei užpildo kiekis yra 
lygiavertis 40 tonų CO2 arba daugiau.

Or. en

Pagrindimas

Iš neseniai vykdytos veiklos ir įgytos patirties, susijusių su Europos prekybos centruose 
pateikiamais užpildais, matyti, kad išmetamą HFC kiekį jau nuo 2015 m. galima reikšmingai 
ir ekonomiškai efektyviai sumažinti taikant draudimus aptarnauti. Todėl anksčiau taikomas 
draudimas aptarnauti yra labai naudingas aplinkai ir teikia didelę ekonominę naudą. 
Draudimo aptarnauti netaikant apytiksliai 80 proc. sistemų mažame pramonės sektoriuje, 
ribinę vertę padidinant nuo 5 iki 40 tonų CO2 ekvivalento nauda aplinkai sumažėtų tik 8 proc. 
arba mažiau. Draudimas netaikomas ir žemesnėje kaip -50 °C temperatūroje veikiančiai 
šaldymo įrangai.
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Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nuo 2017 m. sausio 1 d. fluorintos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių 
VAP yra 2150 arba didesnis, naudojamos 
tik pirmoje pastraipoje nenurodytai 
šaldymo įrangai aptarnauti ar atlikti jos 
techninę priežiūrą, jei šios dujos buvo 
surinktos iš kitos Sąjungoje esančios 
įrangos.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, siekdama 
leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą 
(prireikus nustatytą laikotarpį) tam tikram 
SF6 naudojimui, kai dėl techninių, 
ekonominių ar saugos priežasčių 
negalima naudoti alternatyvų.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis netaikomas gamintojams ar 
importuotojams, kurie 
hidrofluorangliavandenilių per metus

Jis netaikomas gamintojams ar 
importuotojams, kurie 
hidrofluorangliavandenilių per metus 



PR\928287LT.doc 21/40 PE506.101v01-00

LT

pagamina ar importuoja mažiau kaip 
1000 tonų CO2 ekvivalento.

pagamina ar importuoja mažiau kaip 
500 tonų CO2 ekvivalento.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija, taikydama VI priede nustatytą 
paskirstymo mechanizmą, kiekvienam 
gamintojui ir importuotojui kiekvieniems 
metams nuo 2015 m. paskirsto 
hidrofluorangliavandenilių pateikimo 
rinkai kvotas. Nuo 2018 m. sausio 1 d. 
gamintojai ir importuotojai už bet kurią 
naudojamos ir perduodamos 
hidrofluorangliavandenilių kvotos dalį 
kasmet moka paskirstymo mokestį, kuris 
sudaro maždaug 30 EUR už CO2 toną 
ekvivalento. Surinktos įplaukos 
naudojamos šio reglamento 
įgyvendinimui remti ir regionų 
skirtumams, susijusiems su alternatyvių 
technologijų sąnaudomis dėl klimato 
sąlygų, šalinti.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme HFC kvotos numatomos nemokamai, o tai pažeidžia principą „teršėjas 
moka“. Todėl pateikiamas paskirstymo mokestis, kuris taikomas siekiant naudoti HFC kvotas, 
sudaro 30 EUR už CO2 toną ekvivalento – manyta, kad toks CO2 kainos vidurkis buvo 
trečiuoju ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos etapu, kai buvo priimama ŠESD 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyva. Taip bus užtikrinama, kad įplaukos 
būtų naudojamos dėl klimato sąlygų regionų patiriamų sąnaudų skirtumams mažinti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais ji 
nustato pamatinių verčių perskaičiavimo 
pagal 3 dalį mechanizmą ir iš dalies keičia 
arba papildo VI priede nustatytą kvotų 
paskirstymo mechanizmą.

6. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais ji 
nustato pamatinių verčių perskaičiavimo 
pagal 3 dalį mechanizmą ir iš dalies keičia 
arba papildo VI priede nustatytą kvotų 
paskirstymo mechanizmą, taip pat pateikia 
išsamią informaciją apie įplaukų 
paskirstymo pagal 5 dalį mechanizmą.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavus prašymą, elektroniniame registre 
registruojami:

Elektroniniame registre pateikiama:

Or. en
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekvienas gamintojas, importuotojas ir 
eksportuotojas, ankstesniais kalendoriniais 
metais pagaminęs, importavęs ar 
eksportavęs daugiau kaip vieną metrinę 
toną arba 500 tonų CO2 ekvivalento 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
ir II priede išvardytų dujų, Komisijai 
praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Iki 2014 m. kovo 31 d. ir po to kasmet 
kiekviena įmonė, ankstesniais 
kalendoriniais metais suardžiusi daugiau 
kaip vieną metrinę toną arba 500 tonų CO2
ekvivalento fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, 
Komisijai praneša VII priede nurodytus tų 
kalendorinių metų duomenis apie 
kiekvieną iš tų medžiagų.

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu jos įdiegia atitinkamą vieną iš 
toliau išvardytų sistemų:

Tuo tikslu jos įdiegia atitinkamą sistemą, 
pagal kurią nacionaliniu lygmeniu 
sukuriama duomenų bazė, skirta pagal 
5 straipsnio 1 dalį užregistruotiems 
duomenims rinkti.

a) sistema, pagal kurią nacionaliniu 
lygmeniu sukuriama duomenų bazė, skirta 
pagal 5 straipsnio 1 dalį užregistruotiems 
duomenims rinkti;

b) sistema, pagal kurią atliekamas 
operatorių, kuriems taikomos 5 straipsnio 
1 dalies nuostatos, reprezentatyvios imties 
išmetamųjų teršalų tyrimas ir jo rezultatai 
ekstrapoliuojami.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 9 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9a. Techniniai aerozoliai 2020 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Tvarios alternatyvos yra ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant reikšmingai sumažinamas 
išmetamas HFC kiekis (2030 m. apie 3,6 Mt/CO2 ekvivalento per metus).

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
 III PRIEDO lentelės 10 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

10. Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai, 
kuriuose yra HFC, kurių VAP yra 150 
arba didesnis

2015 m. sausio 1 d.
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Pakeitimas

10. Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai, 
kuriuose yra HFC 

2015 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 10 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10a. Šaldymo įranga, kurioje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, kurių VAP yra 2150 arba didesnis 

2015 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 11 straipsnio 3 dalį nuo 2015 m. fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurių 
VAP yra 2150 arba didesnis, draudžiama naudoti šaldymo įrangai aptarnauti arba jos 
techninei priežiūrai atlikti. Siekiant laikytis šio draudimo aptarnauti, nuo tų pačių metų taip 
pat reikėtų uždrausti rinkai pateikti naują šaldymo įrangą, kurioje yra FŠESD, kurių VAP yra 
2150 arba didesnis.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 10 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas
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Pakeitimas

10b. Stacionari šaldymo įranga, kurioje 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų

2020 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu šiame sektoriuje yra didžiausia išmetamo HFC kiekio dalis. Tvarios alternatyvos 
yra ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant reikšmingai sumažinamas išmetamas HFC kiekis 
(2030 m. apie 15,3 Mt/CO2 ekvivalento per metus) – į šiuos skaičius neįtrauktas taupant 
energiją reikšmingai sumažinamas išmetamas ŠESD kiekis. 2020 m. tvarių alternatyvų 
patekimo į rinką dalis gali siekti 100 proc. patekimo į rinką dalies.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 10 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10c. Kilnojamoji šaldymo įranga, išskyrus 
žvejybos laivus, kurioje yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

2025 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Tvarios alternatyvos yra ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant sumažinamas išmetamųjų 
teršalų kiekis (2030 m. apie 0,7 Mt/CO2 ekvivalento per metus). 2025 m. tvarių alternatyvų 
patekimo į rinką dalis gali siekti 100 proc. patekimo į rinką dalies arba netoli to.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 11 eilutės antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas

11. Šaldytuvai ir šaldikliai 
produktams laikyti, 
demonstruoti ar išduoti 
mažmeninės prekybos ir 
maisto paslaugų srityje 
(„komercinės paskirities“) 
– hermetiškos sistemos 

jei juose yra HFC, kurių 
VAP yra 2500 arba 
didesnis

2017 m. sausio 1 d.

Pakeitimas

11. Šaldytuvai ir šaldikliai 
produktams laikyti, 
demonstruoti ar išduoti 
mažmeninės prekybos ir 
maisto paslaugų srityje 
(„komercinės paskirties“) 
– hermetiškos sistemos 

jei juose yra HFC, kurių 
VAP yra 2150 arba 
didesnis

2015 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 11 eilutės antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas

11. Šaldytuvai ir šaldikliai 
produktams laikyti, 
demonstruoti ar išduoti 
mažmeninės prekybos ir 
maisto paslaugų srityje 
(„komercinės paskirities“) 
– hermetiškos sistemos 

jei juose yra HFC, kurių 
VAP yra 150 arba 
didesnis

2020 m. sausio 1 d. 



PR\928287LT.doc 29/40 PE506.101v01-00

LT

Pakeitimas

11. Šaldytuvai ir šaldikliai 
produktams laikyti, 
demonstruoti ar išduoti 
mažmeninės prekybos ir 
maisto paslaugų srityje 
(„komercinės paskirties“) 
– hermetiškos sistemos 

jei juose yra HFC 2018 m. sausio 1 d. 

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 12 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

12. Kilnojamosios patalpų oro 
kondicionavimo sistemos (hermetiškos 
sistemos, kurias galutinis naudotojas gali 
perkelti iš vienos patalpos į kitą), kuriose 
yra HFC, kurių VAP yra 150 arba 
didesnis

2020 m. sausio 1 d.

Pakeitimas

12. Kilnojamosios patalpų oro 
kondicionavimo sistemos (hermetiškos 
sistemos, kurias galutinis naudotojas gali 
perkelti iš vienos patalpos į kitą), kuriose 
yra HFC 

2020 m. sausio 1 d.

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 12 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12a. Stacionari oro kondicionavimo 
įranga, išskyrus centrifuginius 
aušintuvus, kurioje yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

2020 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Šiame sektoriuje yra didelė išmetamo HFC kiekio dalis ir šis sektorius yra greičiausiai 
didėjantis išmetamųjų teršalų šaltinis. Tvarios alternatyvos yra ekonomiškai efektyvios ir jas 
naudojant reikšmingai sumažinamas išmetamas HFC kiekis (2030 m. apie 29 Mt/CO2
ekvivalento per metus). 2020 m. tvarių alternatyvų patekimo į rinką dalis gali siekti 100 proc. 
patekimo į rinką dalies arba netoli to.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 12 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12b. Centrifuginiai aušintuvai, kuriuose 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų

2027 m. sausio 1 d.

Or. en
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Pagrindimas

Tvarios alternatyvos yra ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant bus sumažinamas 
išmetamųjų teršalų kiekis (2030 m. apie 9 kt/ CO2 ekvivalento per metus). 2027 m. tvarių 
alternatyvų patekimo į rinką dalis gali siekti 100 proc. patekimo į rinką dalies.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 12 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12c. Oro kondicionavimo įranga 
krovininiuose laivuose, kurioje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų

2020 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Tvarios alternatyvos yra ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant bus sumažinamas 
išmetamųjų teršalų kiekis (2030 m. apie 232 kt/ CO2 ekvivalento per metus). 2020 m. tvarių 
alternatyvų patekimo į rinką dalis gali siekti 100 proc. patekimo į rinką dalies.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO lentelės 12 d eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12d. Putplasčiai, kuriuose yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų

2015 m. sausio 1 d.
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Or. en

Pagrindimas

Putplasčių gyvavimo laikotarpis gali būti ilgas – iki penkiasdešimties metų. Be to, brangiai 
kainuoja iš putplasčio produktų surinkti pūtimo dujas. Jeigu valstybės nesiimtų priemonių 
dabar, išmetamųjų teršalų kiekis ateinančiais dešimtmečiais didėtų. Tvarios alternatyvos yra 
ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant reikšmingai sumažinamas išmetamas HFC kiekis 
(2030 m. apie 3,9 Mt/CO2 ekvivalento per metus). 2015 m. tvarių alternatyvų patekimo į rinką 
dalis gali siekti 100 proc. patekimo į rinką dalies.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
V PRIEDO įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 1 dalyje nurodytas didžiausias 
leidžiamas kiekis apskaičiuojamas 
vidutiniam metiniam 2008–2011 m.
Sąjungoje pagamintų ir į Sąjungą 
importuotų hidrofluorangliavandenilių 
kiekiui pritaikant toliau nurodytus 
procentinius dydžius.

13 straipsnio 1 dalyje nurodytas didžiausias 
leidžiamas kiekis apskaičiuojamas 
vidutiniam metiniam 2009–2012 m.
Sąjungoje pagamintų ir į Sąjungą 
importuotų hidrofluorangliavandenilių 
kiekiui pritaikant toliau nurodytus 
procentinius dydžius.

Or. en

Pagrindimas

2012 m. duomenys bus netrukus pateikti, todėl atskaitos taškui apskaičiuoti reikėtų naudoti 
naujausius duomenis, t. y., imant 2009–2012m. vidurkį.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
 V PRIEDO lentelės antra eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

2016–2017 m. 93 %
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Pakeitimas

2016–2017 m. 83 %

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
 V PRIEDO lentelės penkta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

2024–2026 m. 31 %

Pakeitimas

2024–2026 m. 25 %

Or. en

Pagrindimas

Savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino imtis veiksmų dėl 
„greito hidrofluorangliavandenilių (HFC) gamybos ir naudojimo nutraukimo“ Europos 
Sąjungoje. Būtina sugriežtinti esamą laipsniško mažinimo grafiką, siekiant užtikrinti, kad 
perėjimas prie tvarių alternatyvų būtų techniškai įgyvendinamas ir ekonomiškai efektyvus, ir 
išvengti per didelio HFC skyrimo. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl laipsniško 
mažinimo grafiko neatsižvelgdama į 11 straipsnyje numatytą draudimą aptarnauti. Taikant 
draudimą aptarnauti bus reikšmingai sumažinama HFC paklausa, todėl laipsniško mažinimo 
veiksmai, konkrečiai iki 2018 m. ir po 2023 m., turėtų būti platesnio užmojo.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
 V PRIEDO lentelės šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

2027–29 24 %
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Pakeitimas

2027–29 19 %

Or. en

Pagrindimas

Savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino imtis veiksmų dėl 
„greito hidrofluorangliavandenilių (HFC) gamybos ir naudojimo nutraukimo“ Europos 
Sąjungoje. Būtina sugriežtinti esamą laipsniško nutraukimo grafiką, siekiant užtikrinti, kad 
perėjimas prie tvarių alternatyvų būtų techniškai įgyvendinamas ir ekonomiškai efektyvus, ir 
išvengti per didelio HFC skyrimo. Komisija pateikė pasiūlymą dėl laipsniško mažinimo 
grafiko neatsižvelgdama į 11 straipsnyje numatytą draudimą aptarnauti. Taikant draudimą 
aptarnauti bus reikšmingai sumažinama HFC paklausa, todėl laipsniško mažinimo veiksmai,
konkrečiai iki 2018 m. ir po 2023 m., turėtų būti platesnio užmojo;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
V PRIEDO lentelės septinta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

2030 21 %

Pakeitimas

2030 16 %

Or. en

Pagrindimas

Savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino imtis veiksmų dėl 
„greito hidrofluorangliavandenilių (HFC) gamybos ir naudojimo nutraukimo“ Europos 
Sąjungoje. Būtina sugriežtinti esamą laipsniško nutraukimo grafiką, siekiant užtikrinti, kad 
perėjimas prie tvarių alternatyvų būtų techniškai įgyvendinamas ir ekonomiškai efektyvus, ir 
išvengti per didelio HFC skyrimo. Komisija pateikė pasiūlymą dėl laipsniško mažinimo 
grafiko neatsižvelgdama į 11 straipsnyje numatytą draudimą aptarnauti. Taikant draudimą 
aptarnauti bus reikšmingai sumažinama HFC paklausa, todėl laipsniško mažinimo veiksmai, 
konkrečiai iki 2018 m. ir po 2023 m., turėtų būti platesnio užmojo;
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AIŠKINAMOJI DALIS

BENDROSIOS APLINKYBĖS

Monrealio protokolu, kuris laikomas sėkmingiausiu tarptautiniu aplinkos apsaugos susitarimu, 
pasiekta, kad pasauliniu mastu būtų laipsniškai nutraukiamas ir sumažinamas labiausiai ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų, įskaitant chlorfluorangliavandenilius (CFC) ir 
hidrochlorfluorangliavandenilius (HCFC), naudojimas. Pastaruoju metu 
hidrofluorangliavandenilius (HFC) pradėta naudoti kaip CFC ir HCFC pakaitalus, tačiau 
klimato požiūriu jie yra labai aktyvūs. Be to, kitų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(FŠESD), įskaitant perfluorangliavandenilius (PFC) ir sieros heksafluoridą (SF6), visuotinio 
atšilimo potencialas (VAP) yra iki 23 000 kartų didesnis nei anglies dioksido ir atmosferoje 
šios dujos gali išlikti tūkstančius metų. Būtina imtis veiksmų.

Europos Sąjunga (ES) ragino išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį iki 
2050 m. sumažinti 80–95 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Remiantis Europos Komisijos 
parengtu Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 
2050 m. planu, norint pasiekti šį tikslą, išmetamą ne CO2 teršalų (įskaitant fluorintas ŠESD) 
kiekį iki 2030 m. būtina sumažinti 72–73 proc. Tačiau, nors visų kitų ŠESD išmetamas kiekis 
sumažėjo, išmetamas FŠESD kiekis ES nuo 1990 m. padidėjo 60 proc. Iš HFC pagamintų 
produktų ir įrangos gyvavimo laikotarpis gali būti ilgas – iki penkiasdešimties metų. Todėl 
papildomus teisės aktus būtina priimti dabar, siekiant neleisti išmetamam dujų kiekiui didėti 
kelis ateinančius dešimtmečius.

Laimei, šiuo metu rinkoje jau pateikiamos ir naudojamos tvarios alternatyvos, kurios, kaip 
paaiškėjo, yra saugios, ekonomiškos ir efektyviai vartojančios energiją. Šios tvarios 
alternatyvos gali pakeisti beveik visą naują iš HFC pagamintą įrangą dabar ir artimiausioje 
ateityje. Laipsniškai nutraukiant HFC naudojimą bus didinamas tvarus augimas, skatinama 
diegti inovacijas ir atlyginama į ekologiškas technologijas investavusioms Europos įmonėms. 
Danijos patirtis yra tinkamiausias pavyzdys. Šioje šalyje draudimai naudoti FŠESD buvo 
nustatyti dar prieš dešimtmetį ir tai paskatino investuoti ir diegti inovacijas bei buvo naudinga 
daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios dabar subrendo ir savo veiklą toliau plečia už 
Danijos ribų. Imdamasi plataus užmojo vadovaujamo vaidmens pasaulyje, Europa gali išlikti 
konkurencinga inovacinių šaldymo, aušinimo ir šildymo technologijų srityje atlikdama 
aplinkos prižiūrėtojo pareigas.

PRANEŠĖJO PASIŪLYMAS

Pranešėjas pritaria daugeliui Komisijos pasiūlymo aspektų. Kiekybiniai HFC kiekio, kurį 
galima pateikti Sąjungos rinkai, apribojimai (kiekio mažinimas) – tai žingsnis tinkama 
linkme; taip pat reikia uždrausti ir hermetišką bei iš anksto dujomis pripildytą įrangą. Siekiant 
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naudoti tvarias alternatyvas, svarbūs mokymai ir sertifikavimas. Taikant draudimą aptarnauti 
ir techniškai prižiūrėti esamą šaldymo įrangą, kurios HFC ir jų mišiniai daro didelį poveikį 
klimatui, sumažės išmetamųjų teršalų kiekis ir bus taupoma energija. Be to, pranešėjas pritaria 
draudimui HFC naudoti tam tikroje įrangoje, pvz., buitiniuose šaldytuvuose ir šaldikliuose, 
kuriuos galima pakeisti šiuo metu rinkoje pateikiamomis mažiau kenksmingomis 
alternatyvomis. Tačiau apskritai pasiūlyme daugiau paramos būtų galima skirti tvarioms 
alternatyvoms ir jas gaminančioms mažesnėms Europos įmonėms. Todėl pranešėjas mano, 
kad Komisijos pasiūlymą galima patobulinti keletu toliau aptariamų būdų.

Draudimai pateikti rinkai ir draudimai naudoti

Šiuo metu Europoje jau esama įrangos, kurioje yra HFC, tvarių alternatyvų. Pranešėjas mano, 
kad draudimus pateikti rinkai tinkama taikyti tuo atveju, kai šios tvarios alternatyvos gali 
patenkinti naujos įrangos paklausą tam tikrame pasektoriuje. Draudimai pateikti rinkai taip 
pat padeda užkirsti kelią HFC naudojimui sektoriuose, kuriuose esama natūralių aušalų, taip 
užtikrinant, kad laipsniškas sumažinimas būtų ekonomiškas, ir išlaikant nedideles HFC kvotas 
tiems sektoriams, kuriems iš tiesų jų reikia. Be to, draudimais pateikti rinkai ir draudimais 
naudoti rinkoje aiškiai sudaroma padėtis, kurios reikėjo mažesnėms tvarias alternatyvas 
kuriančioms Europos įmonėms, ir jais užtikrinama skaidri, stabili ir numatoma investicijų 
aplinka. 

Todėl pranešėjas draudimus pateikti rinkai ir draudimus naudoti numato tuo atveju, kai tvarių 
alternatyvų patekimo į rinką dalis gali siekti 100 proc.1 patekimo į rinką dalies arba arti to, 
visų pirma:

 putplasčiams. Draudimas pateikti rinkai 2015 m. Putplasčių gyvavimo laikotarpis gali 
būti ilgas – iki penkiasdešimties metų. Be to, brangiai kainuoja iš putplasčio produktų 
surinkti pūtimo dujas. Jeigu valstybės nesiimtų priemonių dabar, išmetamųjų teršalų 
kiekis ateinančiais dešimtmečiais didėtų. Tvarios alternatyvos yra ekonomiškai 
efektyvios ir jas naudojant reikšmingai sumažinamas išmetamas HFC kiekis (2030 m. 
apie 3,6 Mt/CO2 ekvivalento per metus);

 techniniams aerozoliams. Draudimas pateikti rinkai 2020 m. Tvarios alternatyvos yra 
ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant reikšmingai sumažinamas išmetamas HFC 
kiekis (2030 m. apie 3,6 Mt/CO2 ekvivalento per metus); 

 šaldymo priemonėms. Draudimas pateikti rinkai stacionarią šaldymo įrangą 2015 m. 
Šiuo metu šiame sektoriuje yra didžiausia išmetamo HFC kiekio dalis. Tvarios 
alternatyvos yra ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant reikšmingai sumažinamas 
išmetamas HFC kiekis (2030 m. apie 15,3 Mt/CO2 ekvivalento per metus) – į šiuos 
skaičius neįtrauktas taupant energiją reikšmingai sumažinamas išmetamas ŠESD 

                                               
1 Patekimo į rinką dalis apibrėžiama kaip didžiausias mažinimo būdų, kuriais tam tikrame sektoriuje siekiama 
pakeisti naujus produktus ir įrangą, kurių veikimas priklauso nuo HFC, potencialas rinkoje. 100 proc. pateikimo į 
rinką dalis 2015 m. reiškia, kad 100 proc. naujų HFC naudojančių įrenginių, įdiegtų 2015 m., būtų galima 
pakeisti alternatyvių technologijų įrenginiais.
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kiekis. Draudimas pateikti rinkai kilnojamąją šaldymo įrangą, išskyrus žvejybos 
laivus, 2025 m. Tvarios alternatyvos yra ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant 
sumažinamas išmetamųjų teršalų kiekis (2030 m. apie 0,7 Mt/CO2 ekvivalento per 
metus);

 oro kondicionavimo įrangai. Draudimas pateikti rinkai stacionarią oro kondicionavimo 
įrangą ir krovininius laivus 2020 m. Šiame sektoriuje yra didelė išmetamo HFC kiekio 
dalis ir šis sektorius yra greičiausiai didėjantis išmetamųjų teršalų šaltinis. Tvarios 
alternatyvos yra ekonomiškai efektyvios ir jas naudojant reikšmingai sumažinamas 
išmetamas HFC kiekis (2030 m. apie 29 Mt/CO2 ekvivalento per metus). Draudimas 
pateikti rinkai centrifuginius aušintuvus 2027 m. Tvarios alternatyvos yra ekonomiškai 
efektyvios ir jas naudojant bus sumažinamas išmetamųjų teršalų kiekis (2030 m. apie 
9 kt/CO2 ekvivalento per metus).

Be to, pranešėjas pateikia draudimą 2020 m. SF6 naudoti kaip izoliacinę medžiagą ir 
pakeičiant terpę vidutinės įtampos skirstytuvuose. SF6 – tai šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra iki 22 800 kartų didesnis nei anglies dioksido 
(CO2), o išlikimo atmosferoje laikotarpis ilgesnis kaip 3 000 metų. Dabar rinkoje jau 
pateikiamos konkurencingos SF6 nenaudojančios alternatyvos, todėl bet koks išmetamas SF6 
kiekis turėtų būti laikomas paprasčiausiai neatsakingu veiksmu. 

Laipsniškas mažinimas

2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl visapusiško požiūrio į įtakos 
klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus primygtinai raginama imtis veiksmų dėl 
„greito hidrofluorangliavandenilių (HFC) gamybos ir naudojimo nutraukimo“ Europos 
Sąjungoje. Tai ne tik skatins naudoti alternatyvas, kol bus nustatyti draudimai pateikti rinkai ir 
draudimai naudoti, bet taip pat ragins taikyti griežtesnes sistemas ir atlyginti už regeneravimą 
ir pakartotinį panaudojimą.

Todėl pranešėjas pateikia priemones, skirtas per dideliam HFC skyrimui pašalinti ir užtikrinti, 
kad laipsniško mažinimo grafikas būtų techniškai įgyvendinamas ir ekonomiškai efektyvus, 
visų pirma:

 griežtesnį laipsniško mažinimo grafiką. Būtina sugriežtinti dabartinį laipsniško 
mažinimo grafiką, siekiant užtikrinti, kad perėjimas prie tvarių alternatyvų būtų 
techniškai įgyvendinamas ir ekonomiškai efektyvus. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
laipsniško mažinimo grafiko neatsižvelgdama į 11 straipsnyje numatytą draudimą 
aptarnauti. Taikant draudimą aptarnauti bus reikšmingai sumažinama HFC paklausa, 
todėl laipsniško mažinimo veiksmai, konkrečiai iki 2018 m. ir po 2023 m., turėtų būti 
platesnio užmojo; 

 paskirstymo mokestį. Pateikiamas paskirstymo mokestis, kuris taikomas siekiant 
naudoti HFC kvotas, sudaro 30 EUR už CO2 toną ekvivalento – manyta, kad toks CO2
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kainos vidurkis buvo trečiuoju ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
etapu, kai buvo priimama ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
direktyva. Taip bus užtikrinama, kad įplaukos būtų naudojamos dėl klimato sąlygų 
regionų patiriamų sąnaudų skirtumams mažinti;

 patikslintą atskaitos tašką. Komisijos siūlomu laipsniško mažinimo grafiko atskaitos 
tašku imamas metinis 2008–2011 m. ES pagaminto ir į ES importuoto kiekio vidurkis. 
Kadangi 2012 m. duomenys bus netrukus pateikti, atskaitos taškui nustatyti reikėtų 
naudoti naujausius duomenis, t. y., imti 2009–2012m. vidurkį.

Draudimas dėl šalutinių produktų išmetamųjų teršalų

Komisijos pasiūlymas galėtų nenumatytai didinti visame pasaulyje išmetamą FŠESD kiekį ir 
toliau trukdyti tarptautiniu lygmeniu daryti pažangą klimato srityje, jeigu šalutinių produktų 
išmetamieji teršalai nebus nagrinėjami iš esmės. Taip yra dėl to, kad HFC dažnai gaminami 
trečiosiose šalyse, kuriose jokie apribojimai netaikomi šalutinių produktų išmetamiesiems 
teršalams (pvz., HFC-23 išmetamiesiems teršalams) arba nėra privalomų įpareigojimų 
sumažinti išmetamą ŠESD kiekį. Todėl pranešėjas numato draudimą rinkai pateikti visas I ir 
II prieduose išvardytas FŠESD, jeigu gamybos procesu nesuardomi šalutinių produktų 
išmetamieji teršalai. Atsižvelgiant į vertikaliąją integraciją ir nedidelį gamintojų skaičių šiame 
sektoriuje, vykdymo užtikrinimas neturėtų kelti rūpesčių.

Surinkimas

Būtina nustatyti aiškius įpareigojimus surinkti, kad būtų įveikti rekordiškai žemi atitikties 
rodikliai ir neekonomiškumas.

Todėl pranešėjas pateikia pakeitimų, siekiant apriboti nuotėkį ir skatinti surinkimą, visų 
pirma:

 draudimas aptarnauti. Reikėtų tobulinti pasiūlymą uždrausti aptarnauti ir techniškai 
prižiūrėti dabartinę šaldymo įrangą, kurioje yra HFC, kurių VAP didelis. Iš neseniai 
vykdytos veiklos ir įgytos patirties, susijusių su Europos prekybos centruose 
pateikiamais užpildais, matyti, kad išmetamą HFC kiekį jau nuo 2015 m. galima 
reikšmingai ir ekonomiškai efektyviai sumažinti taikant šią priemonę. Todėl anksčiau 
taikomas draudimas aptarnauti yra labai naudingas aplinkai ir teikia didelę ekonominę 
naudą. Draudimo aptarnauti netaikant apytiksliai 80 proc. sistemų mažame pramonės 
sektoriuje, ribinę vertę padidinant nuo 5 iki 40 tonų CO2 ekvivalento, nauda aplinkai 
sumažėtų tik 8 proc. arba mažiau. Šis draudimas netaikomas ir žemesnėje kaip -50 °C 
temperatūroje veikiančiai šaldymo įrangai. Siekiant skatinti pakartotinį panaudojimą, 
šiuose sektoriuose tebebus leidžiama naudoti surinktas HFC, kurių VAP didelis;

 surinkimo sistemos. Siekiant užtikrinti surinkimą ir skatinti gamintojo atsakomybę, 
visose valstybėse narėse reikėtų nustatyti surinkimo sistemas, pagal kurias būtų 
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užtikrinama, kad FŠESD būtų pakartotinai panaudotos, regeneruotos ar suardytos;

 būtiniausios atsargumo priemonės. Iš operatorių turėtų būti reikalaujama imtis 
būtiniausių atsargumo priemonių, kad nuotėkio būtų išvengta prieš jam įvykstant, 
remiantis geriausia valstybių narių pramonės sektoriaus praktika ir patirtimi;

 didžiausias nuotėkio mastas. Reikėtų nustatyti kiekvieno įrangos tipo didžiausią 
nuotėkio mastą, siekiant didinti atitiktį ir vykdymo užtikrinimą, remiantis geriausia 
pramonės sektoriaus praktika, valstybių narių patirtimi ir nacionaliniais bei Europos 
standartais;

 išplėsta taikymo sritis. Įpareigojimų surinkti išplėtimas juos taikant visai kilnojamai 
įrangai yra ekonomiškai veiksmingas ir taip reikšmingai sumažinamas išmetamųjų 
teršalų kiekis (apie 2,4 Mt/CO2 ekvivalento per metus).


