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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0643),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0370/2012),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas [..] atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas [..] atzinumu2,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka pašreizējiem 
lokalizācijas pasākumiem, ja tos piemēro 
pilnībā, ir vajadzīgais potenciāls, lai 

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka pašreizējiem 
lokalizācijas pasākumiem, ja tos piemēro 
pilnībā, ir vajadzīgais potenciāls, lai 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāsaglabā un jāprecizē, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta to īstenošanā. Daži 
pasākumi būtu jāattiecina arī uz citām 
ierīcēm, kurās izmanto ievērojamu 
daudzumu fluorēto siltumnīcefekta gāzu, 
piemēram, kravas automobiļiem un 
piekabēm, kas aprīkotas ar dzesēšanas 
iekārtām. Pienākumam noteikt un uzturēt 
datus par iekārtām, kuras satur šādas gāzes, 
būtu jāattiecas arī uz elektrības sadales 
iekārtām.

samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu
emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāsaglabā un jāprecizē, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta to īstenošanā, un būtu 
jāpapildina ar prasībām attiecībā uz 
rekuperācijas shēmām. Daži pasākumi 
būtu jāattiecina arī uz citām ierīcēm, kurās 
izmanto ievērojamu daudzumu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu, piemēram, kravas 
automobiļiem un piekabēm, kas aprīkotas 
ar dzesēšanas iekārtām. Pienākumam 
noteikt un uzturēt datus par iekārtām, kuras 
satur šādas gāzes, būtu jāattiecas arī uz 
elektrības sadales iekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Šādi aizliegumi būtu jāievieš tikai tad, 
ja rezultātā samazināsies kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši gan 
no fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūdes, 
gan no CO2 emisijām, kas saistītas ar 
energopatēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Reglamentējošā pieeja, kuru izmanto 
attiecībā uz ozona slāni noārdošām vielām 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 16. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām 
vielām1, būtu jāizmanto arī 
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fluorogļūdeņražu lietošanas 
reglamentēšanai. Papildus aizliegumiem 
laist tirgū iekārtas, kurās ir 
fluorogļūdenraži, lokalizācijas 
pasākumiem un prasībām attiecībā uz 
rekuperāciju pakāpeniska 
fluorogļūdeņražu laišanas tirgū 
samazināšana ir noteikta kā efektīvākais, 
izmaksu ziņā izdevīgākais veids, kā 
samazināt šo vielu emisijas ilgtermiņā.

________________
1 OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Lai īstenotu fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū pakāpenisku samazināšanu, Komisijai 
būtu jāiedala kvotas individuāliem 
ražotājiem un importētājiem šo vielu 
laišanai tirgū ar mērķi nepārsniegt 
vispārējos kvantitatīvos ierobežojumus 
fluorogļūdeņražu laišanai Eiropas 
Savienības tirgū. No 2018. gada 1. janvāra 
par kvotu izmantošanu būtu jānosaka 
maksa, kura Komisijai būtu jāiekasē un 
jāpārdala tā, lai novērstu reģionālās 
atšķirības regulas īstenošanā Savienības 
teritorijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
ražošanas procesā var rasties ievērojamas 
blakusproduktu — citu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu — emisijas. Šādu 
blakusproduktu emisiju novēršana būtu 
jānosaka par priekšnoteikumu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu laišanai tirgū, lai 
tādējādi nodrošinātu, ka tiek ņemta vērā 
to ietekme uz klimatu visa dzīves cikla 
laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) “tehniskais aerosols” ir aerosola 
izsmidzinātājs, ko izmanto tehniskās 
apkopes, remontēšanas, tīrīšanas, 
pārbaudes, dezinsekcijas, ražošanas, 
uzstādīšanas vai citos nolūkos situācijās, 
kad ir vajadzīgs neuzliesmojošs preparāts.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošo 
iekārtu operatori veic piesardzības 

2. Fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošo 
iekārtu operatori veic piesardzības 
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pasākumus, lai novērstu to nejaušu 
izlaišanu (turpmāk “noplūde”).

pasākumus, lai novērstu to nejaušu 
izlaišanu (turpmāk “noplūde”). Neskarot 
pienākumu veikt piesardzības pasākumus, 
lai novērstu noplūdes, operatori 
nodrošina, lai netiktu pārsniegtas 
maksimālās pieļaujamās noplūdes 
normas.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros
nosaka 2. punktā minētos obligātos 
piesardzības pasākumus un maksimālās 
pieļaujamās noplūdes normas, 
pamatojoties uz labāko praksi un pieredzi, 
kas dalībvalstīs gūta attiecībā uz katru 
iekārtu veidu. Šos noteikumus pieņem līdz 
[2015. gada 1. janvārim].

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) stacionāras gaisa kondicionēšanas 
iekārtas;

b) Stacionāras un mobilas gaisa 
kondicionēšanas iekārtas;

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ar dzesēšanas iekārtu aprīkoti kravas 
automobiļi un piekabes.

e) ar dzesēšanas iekārtu aprīkoti kravas 
automobiļi, piekabes un autofurgoni.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
daudzums un pievienošanas iemesls;

b) pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
daudzums un pievienošanas iemesls; ja 
dzesēšanas iekārtas tiek apkalpotas vai 
tehniski apkoptas atbilstoši 11. panta 
3. punkta trešajai daļai, arī norādes par 
to, vai viela ir atkārtoti pārstrādāta vai 
reģenerēta, kā arī tā uzņēmuma 
nosaukums un adrese, kas veicis pārstrādi 
vai reģenerēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. 1. punktā minēto informāciju reģistrē 
datubāzē, ko izveidojušas dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Komisija 
dalībvalstīm nodrošina darbības 
pamatnostādnes un sniedz tehnisku 
palīdzību datubāzes izveidē un 
uzturēšanā. Dalībvalstis nodrošina 
datubāzē esošās attiecīgās informācijas 
pieejamību sabiedrībai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai1.
_____________
1 OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 1. punktā minēto informāciju 
nereģistrē datubāzē, ko izveidojušas 
dalībvalstu kompetentās iestādes, 
personas vai uzņēmumi, kas veic 1. 
punkta e) apakšpunktā minētās darbības, 
operatoru vajadzībām glabā ziņojumu 
kopijas vismaz piecus gadus. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos datus pēc pieprasījuma dara 
pieejamus kompetentajai iestādei vai 
Komisijai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Neskarot 9. panta 1. punktu, 
ražotājiem un importētājiem ir aizliegts 
laist tirgū fluorētās siltumnīcefekta gāzes, 
kas uzskaitītas I un II pielikumā, ja netiek 
iznīcinātas visas fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, kas radušās kā blakusprodukti 
ražošanas procesā, tostarp to izejvielu un 
reaģentu ražošanas procesā.
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Or. en

Pamatojums

HFC ražošana bieži vien notiek trešās valstīs, kurās nav ierobežojumu attiecībā uz 
blakusproduktu emisijām (piemēram, HFC-23 emisijām). Tādējādi Komisijas priekšlikums 
netīši varētu palielināt F-gāzu emisiju apjomu pasaulē, ja vien netiek ieviests aizliegums laist 
tirgū tādas F-gāzes, kuru ražošanas laikā radušies blakusprodukti netiek iznīcināti.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Nolūkā sekmēt ražotāju atbildību rekuperācijas shēmas būtu jāizveido visās dalībvalstīs, lai 
nodrošinātu F-gāzu atkārtotu pārstrādi, reģenerēšanu vai iznīcināšanu.
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis pieņem īpašus pasākumus 
attiecībā uz ražotāju atbildību par putu 
sastāvā esošo fluorēto siltumnīcefekta 
gāzu rekuperāciju.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā sekmēt ražotāju atbildību rekuperācijas shēmas būtu jāizveido visās dalībvalstīs, lai 
nodrošinātu F-gāzu atkārtotu pārstrādi, reģenerēšanu vai iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza 1. punktā minēto iekārtu 
sarakstu, lai iekļautu citus iekārtu veidus, 
ņemot vērā to arvien pieaugošo 
nozīmīgumu tirdzniecības vai tehnikas 
attīstības rezultātā.

2. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza 1. punktā minēto iekārtu 
sarakstu, lai iekļautu citus iekārtu veidus, 
ņemot vērā to arvien pieaugošo 
nozīmīgumu tirdzniecības vai tehnikas 
attīstības rezultātā, un pieņemt detalizētus 
noteikumus attiecībā uz 1.a punktā 
minētajām rekuperācijas shēmām.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā sekmēt ražotāju atbildību rekuperācijas shēmas būtu jāizveido visās dalībvalstīs, lai 
nodrošinātu F-gāzu atkārtotu pārstrādi, reģenerēšanu vai iznīcināšanu.



PE506.101v01-00 16/38 PR\928287LV.doc

LV

Grozījums Nr. 22

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

Pamatojums

Šis nosacījums varētu radīt tiesību akta nepilnības un mazināt noteiktību tirgū, ko citādi 
varētu nodrošināt ar aizliegumu palīdzību. Iekārtu, kurās izmanto HFC, kā arī iekārtu, kurās 
izmanto dabīgus aukstumnesējus, energoefektivitātes rādītāji ir ļoti atšķirīgi. F-gāzu 
regulējuma ietekme tādējādi, iespējams, varētu tikt mazināta, atlasot īpašas iekārtas nolūkā 
salīdzināt iekārtu, kurās neizmanto HFC, un iekārtu, kurās to izmanto, energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 23

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 

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 
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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.

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

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) no 2017. gada 1. janvāra — produktā vai 
iekārtā esošo siltumnīcefekta gāzu 
daudzumu, kas izteikts ar masu un CO2
ekvivalentu.

c) no 2017. gada 1. janvāra — produktā vai 
iekārtā esošo siltumnīcefekta gāzu 
daudzumu, kas izteikts ar masu un CO2
ekvivalentu un GSP.

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tvertnes fluorētām siltumnīcefekta 
gāzēm, kuru GSP ir 2150 vai lielāks un 
kuras izmanto dzesēšanas iekārtu 
apkalpošanai vai tehniskai apkopei 
atbilstoši 11. panta 3. punkta trešajai 
daļai, marķē, norādot, vai viela ir atkārtoti 
pārstrādāta vai reģenerēta, kā arī tā 
uzņēmuma nosaukumu un adresi, kas 
veicis pārstrādi vai reģenerēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot SF6 vidēja sprieguma 
sekundārās elektrības sadales iekārtās.

Or. en

Pamatojums

SF6 ir siltumnīcefekta gāze, kuras globālās sasilšanas potenciāls ir 22 800 reižu lielāks nekā 
oglekļa dioksīdam (CO2) un noturība atmosfērā pārsniedz 3000 gadus. Eiropā patlaban tiek 
izmantoti gandrīz 3 miljoni vidēja sprieguma iekārtu, kas satur SF6. Jau tagad tirgū ir 
pieejamas konkurētspējīgas alternatīvas vidēja sprieguma elektrības sadales iekārtas, kas 
nesatur SF6, un tās ražo plašs ražotāju loks. Tādēļ visas SF6 emisijas būtu uzskatāmas par 
vienkāršu bezatbildību.

Grozījums Nr. 27

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 
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

Pamatojums

Jaunākie pasākumi un pieredze saistībā ar Eiropas lielveikalos piedāvāto atkārtoto 
uzpildīšanu liecina, ka ievērojamu un rentablu HFC emisiju samazināšanu var panākt, jau 
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2015. gadā aizliedzot apkalpošanu. Tādējādi pēc iespējas agrāk ieviests apkalpošanas 
aizliegums sniedz milzīgu labumu gan vides, gan izmaksu ziņā. Palielinot CO2 ekvivalenta 
robežvērtību no 5 uz 40 tonnām un tādējādi izslēdzot no apkalpošanas aizlieguma apmēram 
80 % mazās uzņēmējdarbības nozarē izmantoto sistēmu, ieguvumi vides jomā samazinātos 
tikai par 8 % vai pat mazāk. Aizliegums neattiecas arī uz dzesēšanas iekārtām, kas darbojas 
temperatūrās zem –50 °C.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a No 2017. gada 1. janvāra fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru GSP ir 2150 
vai lielāks, pirmajā daļā neminētu 
dzesēšanas iekārtu apkalpošanai vai 
tehniskai apkopei izmanto tikai tad, ja tās 
ir rekuperētas no citām iekārtām 
Savienības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
vajadzības gadījumā uz noteiktu laiku 
piešķirtu atkāpi attiecībā uz SF6
izmantošanu situācijās, kad tehnisku, 
ekonomisku vai drošības apsvērumu dēļ 
nav pieejamas alternatīvas vielas.

Or. en
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Grozījums Nr. 30

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 500 tonnu
fluorogļūdeņražu CO2 ekvivalenta gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 31

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. en

Grozījums Nr. 32

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 30 par vienu tonnu 
fluorogļūdeņražu CO2 ekvivalenta par 
katru izmantoto vai nodoto kvotu daļu. 
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Gūtos ieņēmumus izmanto, lai atbalstītu 
šīs regulas īstenošanu un novērstu 
reģionālās atšķirības, kas saistītas ar 
aizstājtehnoloģiju izmaksām klimatisko 
apstākļu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā tiesības iegūt HFC kvotas tiek piešķirtas bez maksas, tādējādi 
pārkāpjot principu „piesārņotājs maksā”. Tādēļ tiek ieviesta maksa par HFC kvotu 
izmantošanu EUR 30 apmērā par vienu tonnu CO2 ekvivalenta, kas ETS direktīvas 
pieņemšanas laikā bija paredzamā vidējā CO2 cena trešajā ETS fāzē. Tādējādi tiek 
nodrošināti ieņēmumi, kurus var izmantot nolūkā sabalansēt reģionālās izmaksu atšķirības, 
kas radušās klimatisko apstākļu dēļ.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka mehānismu, lai pārrēķinātu 
atsauces vērtības saskaņā ar 3. punktu, un 
groza vai papildina kvotu iedalīšanas 
mehānismu, kas noteikts VI pielikumā.

6. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka mehānismu, lai pārrēķinātu 
atsauces vērtības saskaņā ar 3. punktu, un 
groza vai papildina kvotu iedalīšanas 
mehānismu, kas noteikts VI pielikumā, kā 
arī sīki apraksta mehānismu ieņēmumu 
piešķiršanai saskaņā ar 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroniskajā reģistrā pēc pieprasījuma 
reģistrē šādu informāciju:

Elektroniskajā reģistrā ietver šādu 
informāciju:
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Or. en

Grozījums Nr. 35

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 vienu metrisko tonnu vai vairāk par 
500 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.

Or. en

Grozījums Nr. 36

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 
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.

2. Līdz 2014. gada 31. martam un pēc tam 
ik gadu katrs uzņēmums, kas iepriekšējā 
kalendāra gadā iznīcinājis vairāk nekā 
vienu metrisko tonnu vai vairāk par 
500 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam tās attiecīgi izveido vienu no 
šādām sistēmām:

Šim nolūkam tās izveido sistēmu, ar kuru 
valsts līmenī tiek uzturēta datubāze, lai 
vāktu datus, kas reģistrēti saskaņā ar 
5. panta 1. punktu.

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. 38

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 
5. punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 
5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 
1. un 2. punktā, piešķir Komisijai uz 
pieciem gadiem, sākot no ...1. 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 
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pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
_______________________
1 Lūgums ievietot datumu, kurā stājas 
spēkā šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 9.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.a Tehniskie aerosoli 2020. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas, un ar to palīdzību var panākt ievērojamu HFC emisiju 
apjoma samazināšanos (2030. gadā ~3,6 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā).

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 10. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

10. Mājsaimniecības ledusskapji un 
saldētāji, kas satur HFC, kuru GSP ir 150 
vai lielāks

2015. gada 1. janvāris
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Grozījums

10. Mājsaimniecības ledusskapji un 
saldētāji, kas satur HFC

2015. gada 1. janvāris

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 10.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.a Dzesēšanas iekārtas, kas satur 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru GSP 
ir 2150 vai lielāks

2015. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

11. panta 3. punktā ir aizliegts no 2015. gada izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru 
GSP ir 2150 vai lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas iekārtas. Lai 
nodrošinātu atbilstību šim apkalpošanas aizliegumam, no šā paša gada būtu jāaizliedz arī 
jaunu dzesēšanas iekārtu, kas satur F-gāzes, kuru GSP ir 2150 vai lielāks, laišana tirgū.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 10.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts
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Grozījums

10.b Stacionāras dzesēšanas iekārtas, kas 
satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes

2020. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Šī nozare patlaban rada vislielāko daļu HFC emisiju. Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas un 
ar to palīdzību var panākt ievērojamu HFC emisiju apjoma samazināšanos (2030. gadā 
~15,3 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā) — šajos skaitļos neietilpst būtiskie siltumnīcefekta 
gāzu emisiju apjoma samazinājumi, kas panākti enerģijas taupīšanas rezultātā. Ilgtspējīgu 
alternatīvu izplatība tirgū 2020. gadā var sasniegt 100 %.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 10.c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.c Mobilas dzesēšanas iekārtas, izņemot 
zvejas kuģus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes

2025. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas, un ar to palīdzību var panākt emisiju apjoma 
samazināšanos (2030. gadā ~0,7 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā). Ilgtspējīgu alternatīvu 
izplatība tirgū 2025. gadā var sasniegt 100 % vai tuvu tam.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 11. rinda – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

11. Ledusskapji un 
saldētāji produktu 
glabāšanai, izvietošanai 
vitrīnā vai izplatīšanai 
mazumtirdzniecībā un 
ēdināšanas sektorā 
(“komerciāls 
lietojums”) — hermētiski 
noslēgtās sistēmās

kas satur HFC, kuru GSP 
ir 2500 vai lielāks

2017. gada 1. janvāris

Grozījums

11. Ledusskapji un 
saldētāji produktu 
glabāšanai, izvietošanai 
vitrīnā vai izplatīšanai 
mazumtirdzniecībā un 
ēdināšanas sektorā 
(“komerciāls 
lietojums”) — hermētiski 
noslēgtās sistēmās

kas satur HFC, kuru GSP 
ir 2150 vai lielāks

2015. gada 1. janvāris

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 11. rinda – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

11. Ledusskapji un 
saldētāji produktu 
glabāšanai, izvietošanai 
vitrīnā vai izplatīšanai 
mazumtirdzniecībā un 
ēdināšanas sektorā 
(“komerciāls 

kas satur HFC, kuru GSP 
ir 150 vai lielāks

2020. gada 1. janvāris
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lietojums”) — hermētiski 
noslēgtās sistēmās

Grozījums

11. Ledusskapji un 
saldētāji produktu 
glabāšanai, izvietošanai 
vitrīnā vai izplatīšanai 
mazumtirdzniecībā un 
ēdināšanas sektorā 
(“komerciāls 
lietojums”) — hermētiski 
noslēgtās sistēmās

kas satur HFC 2018. gada 1. janvāris

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 12. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

12. Pārvietojamas telpu gaisa 
kondicionēšanas ierīces (hermētiski 
noslēgtas iekārtas, ko galalietotājs var 
pārvietot no vienas telpas uz otru), kas 
satur HFC, kuru GSP ir 150 vai lielāks

2020. gada 1. janvāris

Grozījums

12. Pārvietojamas telpu gaisa 
kondicionēšanas ierīces (hermētiski 
noslēgtas iekārtas, ko galalietotājs var 
pārvietot no vienas telpas uz otru), kas 
satur HFC

2020. gada 1. janvāris

Or. en
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 12.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.a Stacionāras gaisa kondicionēšanas 
iekārtas, izņemot centrbēdzes dzesēšanas 
iekārtas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes

2020. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Šī nozare rada lielu daļu HFC emisiju un ir visstraujāk augošais emisiju avots. Ilgtspējīgas 
alternatīvas ir rentablas, un ar to palīdzību var panākt ievērojamu HFC emisiju apjoma 
samazināšanos (2030. gadā ~29 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā). Ilgtspējīgu alternatīvu 
izplatība tirgū 2020. gadā var sasniegt 100 % vai tuvu tam.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 12.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.b Centrbēdzes dzesēšanas iekārtas, kas 
satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes

2027. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas un nodrošinās emisiju apjoma samazināšanos 
(2030. gadā ~9 kilotonnas CO2 ekvivalenta gadā). Ilgtspējīgu alternatīvu izplatība tirgū 
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2027. gadā var sasniegt 100 %.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 12.c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.c Kravas kuģos esošas gaisa 
kondicionēšanas iekārtas, kas satur 
fluorētās siltumnīcefekta gāzes

2020. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas un nodrošinās emisiju apjoma samazināšanos 
(2030. gadā ~232 kilotonnas CO2 ekvivalenta gadā). Ilgtspējīgu alternatīvu izplatība tirgū 
2020. gadā var sasniegt 100 %.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – tabula – 12.d rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.d Putas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes

2015. gada 1. janvāris

Or. en



PR\928287LV.doc 31/38 PE506.101v01-00

LV

Pamatojums

Putu dzīves cikls var būt ļoti ilgs — līdz pat 50 gadiem. Turklāt no putu produktiem 
noplūdušo gāzu rekuperācija ir dārga. Bez tūlītējas iejaukšanās tas var novest pie lielāka 
emisiju apjoma nākamajās desmitgadēs. Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas, un ar to 
palīdzību var panākt ievērojamu HFC emisiju apjoma samazināšanos (2030. gadā 
~3,9 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā). Ilgtspējīgu alternatīvu izplatība tirgū 2015. gadā 
var sasniegt 100 %.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
V PIELIKUMS – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālo daudzumu, kas minēts 
13. panta 1. punktā, aprēķina, piemērojot 
šādus procentuālos daudzumus gada 
vidējam kopējam daudzumam, kas saražots 
un importēts Savienībā laikposmā no 
2008. gada līdz 2011. gadam.

Maksimālo daudzumu, kas minēts 
13. panta 1. punktā, aprēķina, piemērojot 
šādus procentuālos daudzumus gada 
vidējam kopējam daudzumam, kas saražots 
un importēts Savienībā laikposmā no 
2009. gada līdz 2012. gadam.

Or. en

Pamatojums

Drīzumā būs pieejami dati par 2012. gadu, un tādēļ šie jaunākie dati būtu jāizmanto, lai 
aprēķinātu pamatrādītājus, proti, ņemot vērā vidējos rādītājus laikposmā no 2009. līdz 
2012. gadam.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
V PIELIKUMS – tabula – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

2016–17 93 %

Grozījums

2016–17 83 %
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Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
V PIELIKUMS – tabula – 5. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

2024–26 31 %

Grozījums

2024–26 25 %

Or. en

Pamatojums

EP savā 2011. gada 14. septembra rezolūcijā aicināja „strauji samazināt fluorogļūdeņražu 
ražošanu un patēriņu” Eiropas Savienībā. Pašreizējais pakāpeniskās samazināšanas grafiks 
ir jāpadara stingrāks, lai nodrošinātu tehniski iespējamu un rentablu pāreju uz ilgtspējīgu 
alternatīvu izmantošanu un lai izvairītos no pārmērīgi lielu HFC kvotu piešķiršanas. Eiropas 
Komisija ir iesniegusi pakāpeniskās samazināšanas grafika priekšlikumu, neņemot vērā 
11. pantā minēto apkalpošanas aizliegumu. Apkalpošanas aizliegums ievērojami samazinās 
pieprasījumu pēc HFC, un tādēļ pakāpeniskās samazināšanas pasākumiem ir jābūt 
vērienīgākiem, jo īpaši pirms 2018. gada un pēc 2023. gada.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
V PIELIKUMS – tabula – 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

2027–29 24 %

Grozījums

2027–29 19 %

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Parlaments savā 2011. gada 14. septembra rezolūcijā aicināja „strauji samazināt 
fluorogļūdeņražu ražošanu un patēriņu” Eiropas Savienībā. Pašreizējais pakāpeniskās 
samazināšanas grafiks ir jāpadara stingrāks, lai nodrošinātu tehniski iespējamu un rentablu 
pāreju uz ilgtspējīgu alternatīvu izmantošanu un lai izvairītos no pārmērīgi lielu HFC kvotu 
piešķiršanas. Komisija ir iesniegusi pakāpeniskās samazināšanas grafika priekšlikumu, 
neņemot vērā 11. pantā minēto apkalpošanas aizliegumu. Apkalpošanas aizliegums 
ievērojami samazinās pieprasījumu pēc HFC, un tādēļ pakāpeniskās samazināšanas 
pasākumiem ir jābūt vērienīgākiem, jo īpaši pirms 2018. gada un pēc 2023. gada.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
V PIELIKUMS – tabula – 7. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

2030 21 %

Grozījums

2030 16 %

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments savā 2011. gada 14. septembra rezolūcijā aicināja „strauji samazināt 
fluorogļūdeņražu ražošanu un patēriņu” Eiropas Savienībā. Pašreizējais pakāpeniskās 
samazināšanas grafiks ir jāpadara stingrāks, lai nodrošinātu tehniski iespējamu un rentablu 
pāreju uz ilgtspējīgu alternatīvu izmantošanu un lai izvairītos no pārmērīgi lielu HFC kvotu 
piešķiršanas. Komisija ir iesniegusi pakāpeniskās samazināšanas grafika priekšlikumu, 
neņemot vērā 11. pantā minēto apkalpošanas aizliegumu. Apkalpošanas aizliegums 
ievērojami samazinās pieprasījumu pēc HFC, un tādēļ pakāpeniskās samazināšanas 
pasākumiem ir jābūt vērienīgākiem, jo īpaši pirms 2018. gada un pēc 2023. gada.
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PASKAIDROJUMS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ar Monreālas Protokola palīdzību, kas tiek uzskatīts par visveiksmīgāko starptautisko 
nolīgumu vides jomā, ir panākta ozona slāni visvairāk noārdošo vielu, tostarp 
hlorfluorogļūdeņražu (CFC) un hidrohlorfluorogļūdeņražu (HCFC), lietošanas pakāpeniska 
samazināšana un izskaušana. Ar hidrofluorogļūdeņražiem (HFC) nesen sāka aizstāt CFC un 
HCFC, taču tie ir klimatiskā ziņā ļoti aktīvi. Turklāt citu fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-
gāzu), tostarp perfluorogļūdeņražu (PFC) un sēra heksafluorīdu (SF6), globālās sasilšanas 
potenciāls (GSP) ir līdz pat 23 000 reižu lielāks nekā oglekļa dioksīdam, un tās var saglabāties 
atmosfērā tūkstošiem gadu. Ir jārīkojas.

Eiropas Savienība (ES) ir aicinājusi līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 80–95 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Saskaņā ar Eiropas Komisijas Zema oglekļa 
dioksīda līmeņa ceļvedi nolūkā sasniegt šo mērķi ar CO2 emisijām nesaistīto emisiju (tostarp 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu) samazinājumu 72–73 % apmērā ir jāpanāk līdz 2030. gadam. 
Taču, lai gan visu citu siltumnīcefekta gāzu emisijas ir samazinājušās, F-gāzu emisijas ES 
kopš 1990. gada ir palielinājušās par 60 %. Produktiem un iekārtām, kuras satur HFC, var būt 
ļoti ilgs dzīves cikls — līdz pat 50 gadiem. Tādēļ ir vajadzīgi papildu tiesību akti, lai novērstu 
emisiju palielināšanos vairāku turpmāko gadu desmitu laikā.

Par laimi, ilgtspējīgas alternatīvas, kuru drošība, rentabilitāte un energoefektivitāte ir 
pierādīta, jau šodien ir pieejamas tirgū un tiek izmantotas. Šīs ilgtspējīgās alternatīvas jau 
tagad un tuvākajā nākotnē var aizstāt gandrīz visas jaunās iekārtas, kas satur HFC. HFC
izmantošanas pakāpeniska samazināšana palielinās ilgtspējīgu izaugsmi, sekmēs inovāciju un 
sniegs gandarījumu Eiropas uzņēmumiem, kas ir ieguldījuši videi nekaitīgās tehnoloģijās. 
Dānijas pieredze ir lielisks piemērs. Tur F-gāzu aizliegumi tika ieviesti pirms desmit gadiem, 
sekmējot ieguldījumu veikšanu un inovāciju un sniedzot labumu daudziem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, kas tagad jau ir nobrieduši un turpina paplašināties ārpus Dānijas 
robežām. Uzņemoties vadošo lomu pasaulē, Eiropa var saglabāt savu konkurētspēju inovatīvu 
saldēšanas, dzesēšanas un apkures tehnoloģiju jomā atbilstoši videi nekaitīgas pārvaldības 
principiem.

REFERENTA PRIEKŠLIKUMS

Referents atbalsta daudzus Komisijas priekšlikuma elementus. Kvantitatīvi ierobežojumi 
attiecībā uz HFC apjomu, ko var laist tirgū („pakāpeniska samazināšana”), ir solis pareizajā 
virzienā, un šā mērķa sasniegšanai ir vajadzīgi hermētiski noslēgtu un iepriekš uzpildītu 
iekārtu aizliegumi. Svarīga ir apmācība darbā ar ilgtspējīgām alternatīvām un to sertifikācija. 
Aizliegums apkalpot un tehniski apkopt esošās dzesēšanas iekārtas, kas satur HFC un dažādu 
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vielu maisījumus ar lielu klimata ietekmēšanas potenciālu, samazinās emisiju apjomu un 
nodrošinās enerģijas ietaupījumus. Referents arī atbalsta aizliegumu izmantot HFC noteikta 
veida iekārtās, piemēram, mājsaimniecību ledusskapjos un saldētavās, kurām tirgū jau šodien 
ir pieejamas mazāk kaitīgas alternatīvas iekārtas. Taču kopumā priekšlikumā varētu vairāk 
atbalstīt ilgtspējīgu alternatīvu izmantošanu un mazos Eiropas uzņēmumus, kas tās ražo. 
Tādēļ referents uzskata, ka Komisijas priekšlikumu var uzlabot vairākos turpmāk tekstā 
izklāstītajos veidos.

Aizliegumi laist tirgū un izmantošanas aizliegumi

Eiropā pašreiz jau ir pieejamas ilgtspējīgas alternatīvas iekārtām, kas satur HFC. Referents 
uzskata, ka aizliegumi laist tirgū ir piemēroti situācijās, kad šīs ilgtspējīgās alternatīvas spēj 
apmierināt pieprasījumu pēc jauna aprīkojuma kādā noteiktā apakšnozarē. Aizliegumi laist 
tirgū palīdz arī novērst HFC izmantošanu nozarēs, kurās ir pieejami dabīgi aukstumnesēji, 
tādējādi nodrošinot pakāpeniskas izmantošanas samazināšanas rentabilitāti un saglabājot 
ierobežotu HFC kvotu daudzumu tām nozarēm, kurās šīs vielas patiesi ir vajadzīgas. Turklāt, 
aizliegumi laist tirgū un izmantošanas aizliegumi kalpo kā skaidrs tirgus signāls, ko pieprasa 
mazie Eiropas uzņēmumi, kuri ražo ilgtspējīgus alternatīvos risinājumus, un nodrošina 
pārredzamu, stabilu un viegli prognozējamu investīciju vidi.

Tādēļ referents iesaka ieviest aizliegumus laist tirgū un izmantošanas aizliegumus situācijās, 
kad ilgtspējīgu alternatīvu izplatība tirgū var sasniegt 100 %1 vai tuvu tam, jo īpaši attiecībā 
uz šādiem aspektiem:

 Putas: aizliegums laist tirgū stājas spēkā no 2015. gada. Putu dzīves cikls var būt ļoti 
ilgs — līdz pat 50 gadiem. Turklāt no putu produktiem noplūdušo gāzu rekuperācija ir 
dārga. Bez tūlītējas iejaukšanās tas var novest pie lielāka emisiju apjoma nākamajās 
desmitgadēs. Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas, un ar to palīdzību var panākt 
ievērojamu HFC emisiju apjoma samazināšanos (2030. gadā ~3,9 miljoni tonnu CO2
ekvivalenta gadā).

 Tehniskie aerosoli: aizliegums laist tirgū stājas spēkā no 2020. gada. Ilgtspējīgas 
alternatīvas ir rentablas, un ar to palīdzību var panākt ievērojamu HFC emisiju apjoma 
samazināšanos (2030. gadā ~3,6 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā).

 Dzesēšana: aizliegums laist tirgū stacionāras dzesēšanas iekārtas stājas spēkā no 
2020. gada. Šī nozare patlaban rada vislielāko daļu HFC emisiju. Ilgtspējīgas 
alternatīvas ir rentablas, un ar to palīdzību var panākt ievērojamu HFC emisiju apjoma 
samazināšanos (2030. gadā ~15,3 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā) — šajos 
skaitļos neietilpst būtiskie siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma samazinājumi, kas 
panākti enerģijas taupīšanas rezultātā. Aizliegums laist tirgū mobilas dzesēšanas 
iekārtas, izņemot zvejas kuģus, stājas spēkā no 2025. gada. Ilgtspējīgas alternatīvas ir 

                                               
1 Izplatības rādītājs ir definēts kā tirgus maksimālā spēja aizstāt jaunus produktus vai iekārtas, kas satur HFC, 
kādā noteiktā nozarē. Izplatības rādītājs 100 % apmērā 2015. gadā nozīmē, ka 100 % jauno, HFC saturošo 
iekārtu, kas uzstādītas 2015. gadā, var aizstāt ar alternatīvu tehnoloģiju iekārtām.



PE506.101v01-00 36/38 PR\928287LV.doc

LV

rentablas, un ar to palīdzību var panākt emisiju apjoma samazināšanos (2030. gadā 
~0,7 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā).

 Gaisa kondicionēšana: aizliegums laist tirgū stacionāras gaisa kondicionēšanas 
iekārtas un uz kravas kuģiem esošas gaisa kondicionēšanas iekārtas stājas spēkā no 
2020. gada. Šī nozare rada lielu daļu HFC emisiju un ir visstraujāk augošais emisiju 
avots. Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas, un ar to palīdzību var panākt ievērojamu 
HFC emisiju apjoma samazināšanos (2030. gadā ~29 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā). Aizliegums laist tirgū centrbēdzes dzesēšanas iekārtas stājas spēkā 2027. gadā. 
Ilgtspējīgas alternatīvas ir rentablas un nodrošinās emisiju apjoma samazināšanos 
(2030. gadā ~9 kilotonnas CO2 ekvivalenta gadā).

Turklāt referents iesaka 2020. gadā ieviest aizliegumu izmantot SF6 kā izolācijas un strāvas 
pārslēgšanas materiālu vidēja sprieguma elektrības sadales iekārtās. SF6 ir siltumnīcefekta 
gāze, kuras globālās sasilšanas potenciāls ir 22 800 reižu lielāks nekā oglekļa dioksīdam 
(CO2) un noturība atmosfērā pārsniedz 3000 gadus. Jau patlaban tirgū ir pieejamas 
konkurētspējīgas alternatīvas, kas nesatur SF6, un tāpēc visas SF6 emisijas būtu uzskatāmas 
par vienkāršu bezatbildību.

Pakāpeniska samazināšana

Eiropas Parlamenta 2011. gada 14. septembra rezolūcijā par visaptverošu pieeju ar CO2
nesaistītām klimatu ietekmējošām antropogēnajām emisijām tika aicināts „strauji samazināt 
fluorogļūdeņražu ražošanu un patēriņu” Eiropas Savienībā. Tas ne vien veicinās alternatīvu 
iespēju izmantošanu vēl pirms aizliegumu laist tirgū un izmantošanas aizliegumu ieviešanas, 
bet arī sekmēs stingrāku sistēmu izveidi un reģenerēšanas un atkārtotas pārstādes pienācīgu 
novērtēšanu.

Tādēļ referents iesaka ieviest pasākumus, kas izstrādāti nolūkā novērst pārmērīgi lielu HFC
kvotu piešķiršanu un nodrošināt tehniski iespējamu un rentablu pakāpeniskas samazināšanas 
grafiku, jo īpaši attiecībā uz šādiem aspektiem:

 Stingrāks pakāpeniskās samazināšanas grafiks. Pašreizējais pakāpeniskās 
samazināšanas grafiks ir jāpadara stingrāks, lai nodrošinātu tehniski iespējamu un 
rentablu pāreju uz ilgtspējīgu alternatīvu izmantošanu. Komisija ir iesniegusi 
pakāpeniskās samazināšanas grafika priekšlikumu, neņemot vērā 11. pantā minēto 
apkalpošanas aizliegumu. Apkalpošanas aizliegums ievērojami samazinās 
pieprasījumu pēc HFC, un tādēļ pakāpeniskās samazināšanas pasākumiem ir jābūt 
vērienīgākiem, jo īpaši pirms 2018. gada un pēc 2023. gada.

 Maksa par iedalītajām kvotām. Tiek ieviesta maksa par HFC kvotu izmantošanu 
EUR 30 apmērā par vienu tonnu CO2 ekvivalenta, kas ETS direktīvas pieņemšanas 
laikā bija paredzamā vidējā CO2 cena trešajā ETS fāzē. Tādējādi tiek nodrošināti 
ieņēmumi, kurus var izmantot nolūkā sabalansēt reģionālās izmaksu atšķirības, kas 
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radušās klimatisko apstākļu dēļ.

 Koriģēti pamatrādītāji. Komisijas ierosinātā pakāpeniskas samazināšanas grafika 
pamatā ir ES teritorijā ik gadu saražotā un importētā daudzuma vidējais apjoms 
laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam. Tā kā drīzumā būs pieejami dati par 
2012. gadu, šie jaunākie dati būtu jāizmanto, lai aprēķinātu pamatrādītājus, proti, 
ņemot vērā vidējos rādītājus laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam.

Blakusproduktu emisiju aizliegums

Komisijas priekšlikums netīši varētu palielināt F-gāzu emisiju apjomu pasaulē un vēl vairāk 
sarežģīt klimata jautājumu risināšanu starptautiskā līmenī, ja vien netiek pievērsta pienācīga 
uzmanība jautājumam par blakusproduktu emisijām. Šādas situācijas iemesls ir tas, ka HFC
ražošana bieži vien notiek trešās valstīs, kurās nav ierobežojumu attiecībā uz blakusproduktu 
emisijām (piemēram, HFC-23 emisijām) vai saistošu pienākumu samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju apjomu. Tādēļ referents iesaka ieviest aizliegumu laist tirgū visas F-gāzes, kas 
uzskaitītas I un II pielikumā, ja netiek iznīcināti visi blakusprodukti, kas radušies ražošanas 
procesā. Ņemot vērā vertikālo integrāciju un ierobežoto ražotāju skaitu šajā nozarē, 
noteikumu īstenošanai nevajadzētu radīt nekādas problēmas.

Lokalizācija un rekuperācija

Ir skaidri jānosaka lokalizācijas un rekuperācijas pienākumi, lai pārvarētu vēsturiski zemos 
atbilstības rādītājus un rentabilitātes trūkumu.

Tādēļ referents iesaka veikt grozījumus, lai ierobežotu noplūdes un sekmētu rekuperāciju, jo 
īpaši attiecībā uz šādiem aspektiem:

 Apkalpošanas aizliegums. Ir jāuzlabo priekšlikums aizliegt esošo dzesēšanas iekārtu, 
kas satur HFC ar augstu GSP, apkalpošanu un tehnisko apkopi. Jaunākie pasākumi un 
pieredze saistībā ar Eiropas lielveikalos piedāvāto atkārtoto uzpildīšanu liecina, ka ar 
šā pasākuma palīdzību var panākt ievērojamu un rentablu HFC emisiju samazināšanos 
jau 2015. gadā. Tādējādi pēc iespējas agrāk ieviests apkalpošanas aizliegums sniedz 
milzīgu labumu gan vides, gan izmaksu ziņā. Palielinot CO2 ekvivalenta robežvērtību 
no 5 uz 40 tonnām un tādējādi izslēdzot no apkalpošanas aizlieguma apmēram 80 % 
mazās uzņēmējdarbības nozarē izmantoto sistēmu, ieguvumi vides jomā samazinātos 
tikai par 8 % vai pat mazāk. Aizliegums neattiecas arī uz dzesēšanas iekārtām, kas 
darbojas temperatūrās zem –50 °C. Šajā nozarēs rekuperētu HFC ar augstu GSP 
izmantošana vēl aizvien būs atļauta nolūkā sekmēt atkārtotu pārstrādi.

 Rekuperācijas shēmas. Nolūkā nodrošināt rekuperāciju un sekmēt ražotāju atbildību 
rekuperācijas shēmas būtu jāizveido visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu F-gāzu 
atkārtotu pārstrādi, reģenerēšanu vai iznīcināšanu.
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 Minimālie piesardzības pasākumi. Operatoriem būtu jānosaka pienākums veikt 
obligātos piesardzības pasākumus, lai novērstu noplūdes vēl pirms to rašanās, 
pamatojoties uz nozares labāko praksi un pieredzi dalībvalstīs.

 Maksimālās pieļaujamās noplūdes normas. Katram iekārtu veidam būtu jānosaka 
maksimālās pieļaujamās noplūdes normas, lai uzlabotu atbilstību noteikumiem un to 
īstenošanu, pamatojoties uz nozares labāko praksi un pieredzi dalībvalstīs un 
starptautiskajiem un Eiropas standartiem.

 Paplašināta darbības joma. Lokalizācijas pienākumu paplašināšana, attiecinot tos uz 
visām mobilajām iekārtām, ir rentabla, un ar tās palīdzību var panākt ievērojamu 
emisiju apjoma samazināšanos (~2,4 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta gadā).


