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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanga

Komisijos pasiūlymu dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (FŠESD) siekiama 
pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 842/2006, kad būtų galima užtikrinti, jog iki 2050 m. šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis bus veiksmingai sumažintas 80–95 proc., palyginti su 1990 m. 
kiekiu, ir taip riboti klimato kaitą. Šis apribojimas atitinka Europos Parlamento ir Europos 
Vadovų Tarybos tikslus, nustatytus pasirašius tarptautinius Kopenhagos ir Kankuno 
susitarimus.

Ankstesniame reglamente buvo nustatytos dujų produktų bei įrangos, kuriuose yra FŠESD, 
surinkimo ir apdorojimo po to, kai jie tampa nebetinkami naudoti, priemonės, taip pat teikimo 
rinkai draudimai, o šiame reglamente dar siūloma laipsniškai mažinti fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas (VAP) didelis, teikimą rinkai 
taikant kvotų paskirstymo tvarką, naujame reglamente taip pat siūloma nustatyti papildomus 
draudimus, susijusius su įrangos, kurioje yra FŠESD, teikimu rinkai.

2. Su transportu susiję pasiūlymo aspektai

Pirma, Komisijos pasiūlymu išplečiama ankstesnio reglamento taikymo sritis, nes siūloma 
daugiau nuotėkio ribojimo priemonių, t. y. teršalų išmetimo prevencija, sandarumo 
patikrinimai, nuotėkio aptikimo sistemos, įrašų saugojimas, taip pat nustatomos priemonės, 
susijusios su izoterminių sunkvežimių ir priekabų įrangos išankstiniu pripildymu.

Antra, šiame pasiūlyme nustatyta sumažinti HFC-134, HFC-125 ir HFC 143a dujų, kurios 
grynos arba sumaišytos (pavyzdžiui, R-404A) labai plačiai naudojamos transporto sektoriuje 
kaip aušalas, teikimą rinkai, taip pat nustatytas draudimas naudoti šias medžiagas prižiūrint 
tam tikrą įrangą ar atliekant techninę priežiūrą.

3. Pranešėjo pastabos

Savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino Komisiją parengti 
pasiūlymus, kaip būtų galima greitai sumažinti hidrofluorangliavandenilių (HFC) gamybą bei 
naudojimą ir jų mažinti įvairiuose produktuose bei prietaisuose.

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas atitinka minėto raginimo reikalavimus. Vis dėlto 
jis mano, kad taikymo sritis galėtų būti platesnė, ir ragina daug dėmesio skirti galimybių 
tyrimui.

Su nuotėkio patikrinimais susijusios pasiūlymo nuostatos apima tik tam tikras transporto 
priemones, būtent didesnės nei 3,5 tonos masės sunkvežimius ir izotermines priekabas.
Pranešėjas mano, kad, atsižvelgiant į tai, kiek Sąjungoje yra transporto priemonių ir talpyklų, 
netinkama į taikymo sritį neįtraukti mažesnės nei 3,5 tonos masės sunkvežimių, furgonų ir 
izoterminių talpyklų. Be to, šis taikymo srities apribojimas gali pasirodyti diskriminacinis 
paties sektoriaus viduje.
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Pranešėjas taip pat mano, kad geležinkelių ir jūrų transporto sektoriai turėtų prisidėti prie 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Tačiau, atsižvelgiant į jūrų 
transporto sektoriaus ypatybes, ypač į tarptautinius aspektus, jam turėtų būti sukurti specialūs 
teisės aktai, kaip ir siūlo Komisija.

Kalbėdamas apie didesnės nei 3,5 tonos masės transporto priemonių oro kondicionavimo 
sistemas, pranešėjas apgailestauja, kad neturima Direktyvos 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų 
iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, peržiūros ataskaitos, kurią 
buvo numatyta paskelbti 2011 m. liepos mėn., todėl ragina Komisiją persvarstyti šią direktyvą 
siekiant į ją įtraukti didesnės nei 3,5 tonos masės transporto priemones.

Kadangi siekiama išplėsti reglamento dėl nuotėkio patikrų taikymo sritį, pranešėjas mano, kad 
ribojimas nuo 2020 m. naudoti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas techninės 
priežiūros ar aptarnavimo reikmėms transporto sektoriui nėra tinkamas, nes įmonės, kurios, 
dar nepasibaigus įrangos naudojimo laikui, būtų priverstos ją pakeisti visiškai arba iš dalies, 
patirtų pernelyg dideles išlaidas, o aplinka negautų prasmingos naudos. Atrodo, kad kitos 
priemonės, pavyzdžiui, susijusios su išankstiniu dujų pripildymu ar įrašų saugojimu, taip pat 
nėra pritaikytos transporto sektoriui.

Kalbant apie alternatyvių dujų tiekimą, transporto sektorius 2012 m. informavo apie 
problemas, susijusias su kai kuriomis dujomis, dėl kurių vėluojama įgyvendinti Direktyvą dėl 
dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių kondicionavimo sistemų. Šiuo metu 
kuriami fluorintų dujų mišiniai, kurių visuotinis atšilimo potencialas mažesnis ir kurie 
trumpuoju ar vidutiniu laikotarpiu galėtų būti tinkamas sprendimas. Taigi pranešėjas mano, 
kad pirmaisiais reglamento įgyvendinimo metais reikėtų lankstesnės darbotvarkės, ir prašo 
įvertinti reglamentą pasibaigus šiam laikotarpiui, kad prireikus galima būtų pakoreguoti 
darbotvarkę.

Galiausiai taip pat reikia atkreipti dėmesį į alternatyvių dujų saugumą ir į energijos naudojimo 
efektyvumą. Kai kurios alternatyvios dujos yra labai degios ir gali kelti didesnį pavojų eismo 
įvykio atveju. Alternatyvių dujų energijos vartojimo efektyvumas turi bent jau prilygti šiuo 
metu naudojamų dujų energijos vartojimo efektyvumui, kad nepadidėtų su padidėjusiu 
transporto priemonių skaičiumi susijęs išmetamo CO2 kiekis.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir 
tinkamumo daroma išvada, kad visiškai 
taikant dabartines reglamento nuostatas,
derinant jas su Direktyva 2006/40/EB dėl 
dujų, išmetamų iš motorinių transporto 
priemonių oro kondicionavimo sistemų 
(MAC direktyva)1, būtų galima iki 
2050 m. sureguliuoti išmetamų fluorintų 
ŠESD kiekį 27 ES valstybėse narėse su 
dabartiniu lygiu. Taigi minėtas priemones 
reikėtų išlaikyti ir paaiškinti, remiantis jas 
įgyvendinant įgyta patirtimi. Tačiau 
siekiant iki 2050 m. išmetamų dujų kiekį 
sumažinti 80–95 proc., reikia imtis naujų 
veiksmų, kaip suderinti kainą ir 
veiksmingumą. Siekiant labiau sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį kaip viena iš galimybių buvo 
numatyta išplėsti nuotėkio ribojimo ir 
surinkimo taikymo sritį ir šias priemones 
taikyti kelių transporto priemonių, 
pavyzdžiui, sunkvežimių ir priekabų, 
šaldymo sistemoms;
_______________
1OL L 161, 2006 6 14, p. 12.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti ir išsamiau paaiškinti Reglamento (EB) Nr. 842/2006 
įgyvendinimo ataskaitos išvadas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos ataskaitoje taip pat daroma 
išvada, kad mažinant Sąjungoje išmetamų 
fluorintų ŠESD kiekį galima nuveikti 
daugiau, visų pirma vengiant naudoti 
minėtas dujas, kai yra saugių ir energijos 
vartojimo požiūriu efektyvių alternatyvių 
technologijų, kurios klimatui poveikio 
nedaro arba kurių poveikis klimatui yra 

(4) Komisijos ataskaitoje taip pat daroma 
išvada, kad mažinant Sąjungoje išmetamų 
fluorintų ŠESD kiekį galima nuveikti 
daugiau, visų pirma vengiant naudoti 
minėtas dujas, kai yra saugių ir energijos 
vartojimo požiūriu efektyvių alternatyvių 
technologijų, kurios klimatui poveikio 
nedaro arba kurių poveikis klimatui yra 
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mažesnis. 2010 m. išmestų teršalų kiekio 
sumažinimas dviem trečdaliais iki 2030 m. 
yra ekonomiškai efektyviausias, nes 
daugelyje sektorių yra išbandytų 
alternatyvų;

mažesnis. Atsižvelgiant į patvirtintas 
alternatyvas, išbandytas daugelyje 
sektorių, 2010 m. išmestų teršalų kiekio 
sumažinimas dviem trečdaliais iki 2030 m. 
gali būti ekonomiškai efektyviausias ir 
kaina gali būti pagrįsta;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti šį punktą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant stebėti pažangą, kaip 
siekiama tikslų sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
reikėtų užtikrinti, kad būtų gaunami visi 
duomenys. Taigi įpareigojimas sukurti ir 
pildyti įrašus apie įrangą, kurioje yra 
tokių dujų, turėtų būti taikomas 
elektriniams skirstytuvams ir kitai įrangai, 
kuriai taikomas šis reglamentas;

Pagrindimas

Reikėtų vienoje konstatuojamojoje dalyje pabrėžti registro sukūrimo svarbą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tai, kad yra tinkamų 
alternatyvų, dabartinį draudimą naudoti 
sieros heksafluoridą magnio liejimo 
slegiant technologijoje ir perdirbant 
naudojant tokią technologiją pagamintus 
lydinius reikėtų pradėti taikyti ir 
įrenginiams, kuriuose jo sunaudojama 

(7) atsižvelgiant į tai, kad yra tinkamų 
alternatyvų, dabartinį draudimą naudoti 
sieros heksafluoridą magnio liejimo 
slegiant technologijoje ir perdirbant 
naudojant tokią technologiją pagamintus 
lydinius reikėtų pradėti taikyti ir 
įrenginiams, kuriuose jo sunaudojama 
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mažiau nei 850 kg per metus. Panašiai, 
taikant tinkamą pereinamąjį laikotarpį, 
reikėtų uždrausti naudoti aušalus, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra
labai didelis, šaldymo įrangos, kurioje 
naudojamas aušalo kiekis atitinka 5 ar 
daugiau tonų CO2, aptarnavimui ar 
techninei priežiūrai;

mažiau nei 850 kg per metus. Panašiai, 
taikant tinkamą pereinamąjį laikotarpį, 
reikėtų uždrausti naudoti aušalus, kurių 
visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra
daugiau nei 2 500, šaldymo įrangos,
kurios veikimo temperatūra yra -50 °C 
arba žemesnė ir kurioje naudojamas aušalo 
kiekis atitinka 50 ar daugiau tonų CO2, 
aptarnavimui ar techninei priežiūrai. Iki 
2030 m. sausio 1 d. ši nuostata netaikoma 
surinktoms, regeneruotoms ar 
pakartotinai naudojamoms fluorintoms 
šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, 
kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 
2 500 arba didesnis ir kurios naudojamos 
aptarnauti ir techniškai prižiūrėti šaldymo 
įrangą, jei tos dujos surinktos iš tokios 
įrangos;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija turėtų nuolat stebėti rinkai 
tiekiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio 
mažinimo poveikį, įskaitant tai, kaip 
mažinimas paveikia tiekimą prietaisams, 
kuriuose naudojant 
hidrofluorangliavandenilius išmetamų 
teršalų kiekis per prietaiso gyvavimo 
trukmę būtų mažesnis nei tuo atveju, jei 
būtų naudojama alternatyvi technologija.
Tokia stebėsena taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad būtų anksti nustatyti galimi pavojai 
sveikatai ar saugai dėl neigiamo poveikio 
vaistų prieinamumui. Prieš 2030 m. reikėtų 
tinkamu laiku atlikti išsamią peržiūrą ir 
pritaikyti reglamento nuostatas, 
atsižvelgiant į jo įgyvendinimą ir į 
pažangą, taip pat, jei tinkama, priimti 
daugiau mažinimo priemonių;

(18) Komisija turėtų nuolat stebėti rinkai 
tiekiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio 
mažinimo poveikį, įskaitant tai, kaip 
mažinimas paveikia tiekimą prietaisams, 
kuriuose naudojant 
hidrofluorangliavandenilius išmetamų 
teršalų kiekis per prietaiso gyvavimo 
trukmę būtų mažesnis nei tuo atveju, jei 
būtų naudojama alternatyvi technologija.
Tokia stebėsena taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad būtų anksti nustatyti galimi pavojai 
sveikatai ar saugai dėl neigiamo poveikio 
vaistų prieinamumui. Per penkerius metus 
po įgyvendinimo reikėtų tinkamu laiku 
atlikti išsamią peržiūrą ir pritaikyti 
reglamento nuostatas, atsižvelgiant į jo 
įgyvendinimą ir į pažangą, taip pat, jei 
tinkama, priimti daugiau mažinimo 
priemonių. Šis tyrimas turėtų būti iš naujo 
atliekamas kas penkerius metus;
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
naudojimui ES, išskyrus 2 dalyje 
nurodytus atvejus.
2. Reglamentas netaikomas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
naudojimui sveikatos priežiūros tikslais, 
elektros energijos gamybos, perdavimo ir 
paskirstymo, oro erdvės įrangos ir 
pramonių dujų gamybos srityse.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos – I priede išvardyti 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros 
heksafluoridas (SF6) ir kitos pavienės ar 
junginyje esančios fluoro turinčios 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

1) fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos – I priede išvardyti 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros 
heksafluoridas (SF6) ir kitos fluoro 
turinčios šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos arba mišiniai, kuriuose yra kurių 
nors iš šių medžiagų;



AD\937782LT.doc 9/31 PE504.125v02-00

LT

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) hidrodfluorangliavandeniliai (HFC) –
I priedo 1 skirsnyje išvardytos medžiagos 
arba mišiniai, kuriuose yra kurių nors iš 
šių medžiagų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) perfluorangliavandeniliai (PFC) –
I priedo 2 skirsnyje išvardytos medžiagos 
arba mišiniai, kuriuose yra kurių nors iš 
šių medžiagų;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) sieros heksafluoridas (SF6) – I priedo 
3 skirsnyje nurodyta medžiaga arba 
mišiniai, kuriuose yra šios medžiagos;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) operatorius – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, turintis įrangą ir sistemas, kuriems 
taikomas šis reglamentas, bei faktinę galią 

4) operatorius – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, turintis faktinius įgaliojimus 
užtikrinti įrangos ir sistemų, kurioms 
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užtikrinti jų techninį veikimą; taikomas šis reglamentas, techninį veikimą;

Pagrindimas

Dviguba šios apibrėžties formuluotė suteikia teisinio netikrumo dėl šio reglamento 
įgyvendinimo transporto sektoriuje.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei aptinkamas minėtų dujų nuotėkis, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
nedelsiant suremontuota.

Jei aptinkamas minėtų dujų nuotėkis, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
nedelsiant suremontuota prieš ją toliau 
naudojant.

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad dujų nuotėkio atveju įranga privalo būti suremontuota, prieš ją toliau 
naudojant.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiekia arba priima fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas a, b ir c 
punktuose išvardytiems darbams.

d) tiekia arba priima fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas a, b ir c 
punktuose išvardytiems darbams. Tai 
netaikoma hermetiškų statinių tiekimui 
arba priėmimui.

Pagrindimas

Tiekiant arba priimant hermetiškas statines nėra tiesioginio kontakto su FŠESD, todėl šios 
veiklos nereikia sertifikuoti.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas lygiavertis 5 tonoms 
CO2 ir kurios yra ne putplasčiuose, 
operatoriai užtikrina, kad įranga būtų 
tikrinama nuotėkiui aptikti. Tačiau įrangai, 
kurioje yra hermetiškų sistemų (jos turi 
būti paženklintos kaip hermetiškos) su 
fluorintomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas lygiavertis mažiau 
kaip 10 tonų CO2, atlikti patikrinimų dėl 
nuotėkio pagal šį straipsnį nereikia.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 dalyje numatyti patikrinimai atliekami 
tokiu dažnumu:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei 1 dalies d punkte nurodyta 
priešgaisrinės apsaugos sistema tikrinama 
pagal ISO 14520 arba EN 15004 standartus 
atitinkančią tvarką ir priešgaisrinės 
apsaugos sistema patikrinama ne rečiau 
negu nustatyta 2 dalyje, laikoma, kad tais 
patikrinimais įgyvendinami 1 dalies 
reikalavimai.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi šio straipsnio 1 dalyje numatytų 
įrangos patikrinimų dėl nuotėkio konkretūs 
reikalavimai atskirai kiekvienam toje 
dalyje išvardytam įrangos tipui, nurodant 
tas įrangos vietas, kuriose nuotėkio
tikimybė didžiausia, taip pat kuriais iš 
dalies keičiamas šio straipsnio 1 dalies 
įrangos tipų sąrašas, kad būtų įtraukti kiti 
įrangos tipai, atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir technologijų pažangą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 
3 straipsnio 2 dalyje nurodytos įrangos 
operatoriams.

Ši dalis taip pat taikoma elektrinių 
skirstytuvų, kuriuose yra SF6, ir 
3 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose
nurodytos įrangos operatoriams.

Pagrindimas

Administracinės išlaidos, susijusios su registro vedimu, nepasiteisina, jeigu kontrolė 
atliekama kas metus. Būtų tinkamiau sukurti sistemą, pagal kurią ataskaitas rengtų asmenys, 
atliekantys nuotėkio patikras.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Asmenys, kurie atlieka patikrinimus 
dėl nuotėkio, numatytus 3 straipsnio 
2 dalies a punkte, kiekvienam tikrinimui 
sukuria patikros dokumentą, kuriame turi 
būti išdėstyta ši informacija:
a) tikrinamos įrangos rūšis, jos krovos 
pajėgumas, kokiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ji užpildyta ir 
kada pradėta naudoti;
b) įrangos tikrinimo būdas ir tikrinimo 
data;
c) žalos rūšis, jeigu žala nustatyta;
d) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, kuriuo įranga papildyta, ir 
naudojamų dujų rūšis;
e) surinktų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis;
f) ar įranga buvo išmontuota; 
g) nurodomas operatorius ir, jeigu 
tikrinama įranga, nurodyta 3 straipsnio 
1 dalies e punkte, nurodoma transporto 
priemonė ar talpykla.
Patikrinimą dėl nuotėkio atliekantys 
asmenys nuolat atnaujina registrą, jį 
papildydami informacija, nurodyta 
1 pastraipoje, ir operatoriui pateikia 
patikrinimo dokumento kopiją.
Įrangos, kuriai naudojamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos, nurodytos 
3 straipsnio 2 dalies a punkte, operatoriai, 
saugo visus patikrinimo dokumentus per 
visą įrangos naudojimo laikotarpį.

Pagrindimas

Reikėtų sukurti sistemą, pagal kurią būtų pateikiamos veiksmingos kasmetinio patikrinimo 
ataskaitos. Veiksmingumo turėtų būti siekiama patikrinimus atliekamiems pareigūnams 
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vedant registrą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) asmenys, kurie 
hidrofluorangliavandeniliais užpildo 
12 straipsnio 1 dalyje išvardytą įrangą;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nustatytas draudimas 
netaikomas šiems naudojimo sektoriams:
– naudojimui sveikatos priežiūros 
sektoriuje (visų pirma įskaitant 
naudojimą medicininiais ir farmaciniais 
tikslais);
– naudojimui aviacijos ir aeronautikos 
srityje (visų pirma įskaitant gaisro 
slopinimo sistemas ir gesintuvus 
lėktuvuose);
– elektros energijos gamybai, perdavimui 
ir paskirstymui;
– kriogeniniuose įrenginiuose;
– pramoninių dujų gamybai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 20 straipsnį 3. Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
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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.

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

Pagrindimas

III priedas turi tiesioginį poveikį reglamento taikymo sričiai. Todėl, jei norima jį papildyti, 
reikia vadovautis bendro sprendimo procedūra, pagal kurią Europos Parlamentas turi
visiškai prisiimti savo teisėkūros atsakomybę. III priede nurodyti tam tikri produktai ar 
įranga gali būti išbraukiami tik laikinai, remiantis techninėmis, ekonominėmis ar saugos 
priežastimis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, prieš priimdama ankstesnėje 
dalyje nurodytą deleguotąjį aktą, kuriuo 
išbraukiama tam tikrų kategorijų įranga, 
suteikia prieigą prie informacijos ir 
sudaro galimybes visuomenės dalyvavimui 
atitinkamai pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1367/2006 6 ir 9 straipsnius.
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Pagrindimas

Komisijos, prieš jai priimant sprendimą dėl išimties, reikėtų reikalauti suteikti prieigą prie 
informacijos ir sudaryti galimybę visuomenės dalyvavimui pagal ES teisę.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Iki 2016 m. kovo 31 d. valstybės narės 
paskelbia ataskaitą apie standartus, 
nacionalinius teisės aktus ir statybos 
kodeksus, kuriais ribojamas degiųjų 
aušalų, kurie naudojami visų pirma 
šaldymo ir oro kondicionavimo 
produktuose ir įrangoje, naudojimas.
Ataskaitoje apžvelgiami apribojimai 
atsižvelgiant į technologinę pažangą nuo 
jų nustatymo ir geriausią pramonės 
sektoriaus patirtį dėl saugaus elgesio su 
degiaisiais aušalais, nustatant veiksmus, 
kuriais, jei reikia, galima papildyti šią 
patirtį, taip pat atkreipiamas dėmesys į 
naudojimo atvejus, kai būtina išlaikyti 
apribojimus dėl objektyvių saugos 
priežasčių.
Iki 2017 m. kovo 31 d. Komisija paskelbia 
apibendrinamąją ataskaitą apie valstybėse 
narėse nustatytus apribojimus ir su šiais 
apribojimais susijusius veiksmus; 
ataskaitoje apžvelgiami apribojimai, 
įtvirtinti Europos Sąjungos ir 
tarptautiniuose standartuose, ir papildomi 
veiksmai, kuriais galima suderinti juos su 
technologine pažanga ir geriausia 
pramonės sektoriaus patirtimi dėl saugaus 
elgesio su degiaisiais aušalais.

Pagrindimas

Apribojantys standartai, nacionalinės teisės aktai ir statybos kodeksai dažnai yra priežastis, 
dėl kurios kai kuriose valstybėse narėse lėtinama technologijų, turinčių žemą VAP vertę, 
sklaida ir šios technologijos lėtai įsitvirtina rinkoje. Su sauga susijusius teisės aktus reikėtų 
persvarstyti ir atnaujinti remiantis technologine pažanga ir geriausia pramonės sektoriaus 
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patirtimi.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip žaliava cheminių procesų metu 
skirtos naudoti fluorintos dujos 
privalomai ženklinamos suardymui, 
eksportui ar perpakavimui.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) putplasčio poliolio premiksai ir 
tirpikliai.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Iki 2030 m. sausio 1 d. ši nuostata 
netaikoma surinktoms ar regeneruotoms 
fluorintoms šiltnamio efektą 
sukeliančioms dujoms, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas yra 2 500 arba 
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didesnis, naudojamoms aptarnauti ir 
techniškai prižiūrėti šaldymo įrangą, jei 
tos dujos surinktos iš tokios įrangos.
Tokias surinktas ir regeneruotas dujas 
reikėtų tinkamai ženklinti pagal 
10 straipsnio 5 dalį.
Iki 2030 m. sausio 1 d. ši nuostata 
netaikoma pakartotinai naudojamoms 
fluorintoms šiltnamio efektą 
sukeliančioms dujoms, kurių visuotinio 
atšilimo potencialas yra 2 500 arba 
didesnis ir kurios naudojamos aptarnauti 
ir techniškai prižiūrėti šaldymo įrangą, jei 
tos dujos surinktos iš tokios įrangos.
Tokias pakartotinai naudojamas dujas 
gali naudoti tik įmonės, kurios jas 
surenka vykdydamos techninę priežiūrą 
ar aptarnavimą, arba įmonės, kurių 
užsakymu šios dujos buvo surinktos 
vykdant techninę priežiūrą ar 
aptarnavimą.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nustatytas draudimas 
netaikomas šiems naudojimo sektoriams:
– naudojimui sveikatos priežiūros 
sektoriuje (visų pirma įskaitant 
naudojimą medicininiais ir farmaciniais 
tikslais);
– naudojimui aviacijos ir aeronautikos 
srityje (visų pirma įskaitant gaisro 
slopinimo sistemas ir gesintuvus 
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lėktuvuose);
– elektros energijos gamybai, perdavimui 
ir paskirstymui;
– kriogeniniuose įrenginiuose;
– pramoninių dujų gamybai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymo ES rinkoje, nuo [mm/mm/dd]
[įrašyti datą, kuri yra 1 metai po šio 
reglamento įsigaliojimo] Sąjungos rinkai 
pateikiami produktai ir įranga neužpildomi 
hidrofluorangliavandeniliais, nebent
hidrofluorangliavandeniliai buvo pateikti 
Sąjungos rinkai iki [mm/mm/dd] [įrašyti 
kvotų sistemos taikymo pradžios datą] 
arba yra apskaitomi pagal 14 straipsnyje 
nurodytą hidrofluorangliavandenilių 
kvotą.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrangą numatytoje naudojimo vietoje 
užpildo pagal 8 straipsnį sertifikuoti 

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įrangą, nurodytą 3 straipsnio 1 dalies 
e punkte, valstybėje narėje, kurioje 
transporto priemonė registruota ir 
naudojama operatoriaus, užpildo pagal 
8 straipsnį sertifikuoti asmenys.

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į išankstinio pripildymo dujomis ypatybes transporto sektoriuje.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Prieš keisdama didžiausią fluorintų dujų kiekį, kurį galima teikti rinkai, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad rinkoje yra technologiškai perspektyvių, saugių ir ekonomiškai perspektyvių 
alternatyvių medžiagų.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis straipsnis netaikomas šioms 
medžiagoms:

a) hidrofluorangliavandeniliams, kurie 
importuojami į Sąjungą, kad būtų suardyti;

b) hidrofluorangliavandeniliams, kurie 
tiekiami tiesioginiam eksportui už 
Sąjungos ribų;
c) hidrofluorangliavandeniliams, kurie 
tiekiami naudoti kaip žaliavos;
d) hidrofluorangliavandeniliams, kurie 
tiekiami perpakavimui ir tolesniam 
eksportui už Sąjungos ribų;
e) hidrofluorangliavandeniliams, kurie 
pagaminti Sąjungoje arba į ją importuoti 
ir skirti naudoti medicininėms reikmėms.

Pagrindimas

Aiški išimtis dėl medicininių reikmių užtikrina naudojimo galimybę būtiniausiems tikslams.
Nereikėtų atsižvelgti į suardymui importuotus HFC ir kaip žaliava naudojamus HFC, kadangi 
tai turi tokį pat poveikį kaip ir sunaikinimas, nes medžiaga virsta kitomis medžiagomis.
Vėlesniam eksportui tiekiami HFC niekada neteikiami ES rinkai, todėl į juos nereikėtų 
atsižvelgti.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) atsižvelgiant į 
hidrofluorangliavandenilių rinkos raidą ir 
susijusių išmetamųjų teršalų kiekius, iš 
dalies keičiami V priede nustatyti didžiausi 
leidžiami kiekiai juos sumažinant, jei 
rinkoje yra saugių techniniu ir 
ekonominiu požiūriu perspektyvių 
alternatyvių medžiagų, taip pat

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija, prieš priimdama ankstesnėje 
dalyje nurodytą deleguotąjį aktą, suteikia 
prieigą prie informacijos ir sudaro 
galimybes visuomenės dalyvavimui pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 6 ir 
9 straipsnius.

Pagrindimas

Kadangi atsižvelgiant į klimato padėtį būtina imtis skubių veiksmų, reikėtų tik sumažinti 
didžiausią kiekį siekiant paspartinti perėjimą prie alternatyvių medžiagų. Prieš priimant bet 
kokį sprendimą dėl kiekio sumažinimo arba išimčių suteikimo, Komisijos reikėtų paprašyti 
suteikti prieigą prie informacijos ir sudaryti galimybes visuomenės dalyvavimui pagal ES 
įsipareigojimus.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
paskelbia rinkoje esančių saugių, 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvių 
alternatyvių medžiagų, kuriomis galima 
pakeisti dabartinius 
hidrofluorangliavandenilius, apžvalgą.

Pagrindimas

Prieš nustatydama nuo 2015 m. naudotiną hidrofluorangliavandenilių kiekį Komisija turėtų 
įvertinti, ar yra saugių, techniškai ir ekonomiškai perspektyvių alternatyvių medžiagų, kad 
būtų galima užtikrinti dabar naudojamų sistemų veikimo tęstinumą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Šis straipsnis netaikomas 
hidrofluorangliavandeniliams, 
pateiktiems ES rinkai šiems naudojimo 
sektoriams:
– naudojimui sveikatos priežiūros 
sektoriuje (visų pirma įskaitant 
naudojimą medicininiais ir farmaciniais 
tikslais);
– naudojimui aviacijos ir aeronautikos 
srityje (visų pirma įskaitant gaisro 
slopinimo sistemas ir gesintuvus 
lėktuvuose);
– elektros energijos gamybai, perdavimui 
ir paskirstymui;
– kriogeniniuose įrenginiuose;
– pramoninių dujų gamybai.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. ji 
paskelbia išsamią ataskaitą apie šio 
reglamento poveikį, kurioje pateikia ir 
hidrofluorangliavandenilių poreikio 2024, 
2027, 2030 m. ir po 2030 m. prognozę.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 2. 3 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 
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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].

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 3 straipsnio 4 
dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 7 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 7 
dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, 14 straipsnio 
6 dalyje, 17 straipsnio 5 dalyje, 18 
straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

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

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 43

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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Parlamento pakeitimas

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

2017 m.
sausio 1 d.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %

2018-20   63 % 2018-20   68 %
2021-23   45 % 2021-23   50 %

2024-26   31 % 2024-26   31 %

2027-29   24 % 2027-29   27 %
2030   21 % 2030   21 %

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrą kiekvienos Sąjungoje
pagamintos medžiagos kiekį, nurodydamas 
pagrindines medžiagos naudojimo 
kategorijas;

a) bendrą kiekvienos medžiagos, kurią jis 
pagamino Sąjungoje, kiekį, nurodydamas 
pagrindines medžiagos naudojimo 
kategorijas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti šį punktą.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 9 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

3 straipsnio 4 dalis 3 straipsnio 4 dalis
Pakeitimas

3 straipsnio 4 dalis 4 straipsnio 2 dalis

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti formalią klaidą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 10 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

3 straipsnio 5 dalis 3 straipsnio 5 dalis
Pakeitimas

3 straipsnio 5 dalis 3 straipsnio 3 dalis

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti formalią klaidą.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 12 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

3 straipsnio 7 dalis 3 straipsnio 6 dalis
Pakeitimas

3 straipsnio 7 dalis 3 straipsnio 4 dalis
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti formalią klaidą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 13 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

4 straipsnio 1 dalis 6 straipsnio 1 dalis
Pakeitimas

4 straipsnio 1 dalis 7 straipsnio 1 dalis

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti formalią klaidą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 14 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

4 straipsnio 2 dalis 6 straipsnio 3 dalis
Pakeitimas

4 straipsnio 2 dalis 7 straipsnio 3 dalis

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti formalią klaidą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

4 straipsnio 3 dalis 6 straipsnio 4 dalis
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Pakeitimas

4 straipsnio 3 dalis 7 straipsnio 4 dalis

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti formalią klaidą.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 16 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

4 straipsnio 4 dalis 6 straipsnio 5 dalis
Pakeitimas

4 straipsnio 4 dalis 7 straipsnio 3 dalis

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti formalią klaidą.
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