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Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 18
1 nurodomoji dalis

- atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir 95 
straipsnį kartu su 7, 8 ir 9 straipsniais,

- atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

Or. de
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyto ir Parlamento pirmu svarstymu patvirtinto teisių ir pareigų grąžinimo 
teisinis pagrindas.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Pakeitimas 19
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir 95 
straipsnį kartu su 7, 8 ir 9 straipsniais,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, reglamentas turi turėti vieną teisinį pagrindą. Jis turi būti 
grindžiamas 95 straipsniu, kadangi į gaminius orientuotas reglamentas, grindžiamas 175 
straipsniu, gali pakenkti vidaus rinkai. Savaime suprantama, 95 straipsniu grindžiamame 
reglamente turi būti vadovaujamasi aukščiausiais aplinkos ir aplinkos apsaugos standartais.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 20
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3 a) Fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos, kurioms taikomas Kioto 
protokolas ir šis reglamentas, yra stiprios 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kai 
kurios iš jų iki 23 900 kartų 
kenksmingesnės už CO2 ir išlieka 
atmosferoje iki 50 000 metų. 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 21
5 konstatuojamoji dalis

(5) Pagrindinis šio reglamento tikslas –
sumažinti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto 
protokolas, išmetamus kiekius, ir tokiu būdu 
apsaugoti aplinką. Todėl teisinis pagrindas 
turėtu būti Sutarties 175 straipsnio 1 dalis.

(5) Pagrindinis šio reglamento tikslas –
išvengti ir sumažinti fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas 
Kioto protokolas, išmetamus kiekius, ir 
tokiu būdu apsaugoti aplinką. Todėl teisinis 
pagrindas turėtu būti Sutarties 175 straipsnio 
1 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų jau yra techniškai įmanomų, ekonomiškai efektyvių ir aplinkos apsaugos 
požiūriu priimtinesnių hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC) ir 
sieros heksafluorido (SF6) pakaitų. Kovojant su klimato kaita turi būti taikomos inovacijos ir 
skatinamas aktyvesnis perėjimas prie ekologiškesnių alternatyvų ir technologijų. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 22
6 konstatuojamoji dalis

(6) Tačiau tikslinga imtis priemonių 
Bendrijos lygiu pagal Sutarties 95 straipsnį, 
siekiant suderinti reikalavimus fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
naudojimui, prekybai fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų turinčiais produktais 
ir įrenginiais bei tokių produktų ir įrenginių 
ženklinimui. Laikoma, kad prekybos ir 
naudojimo apribojimai, taikomi tam tikriems 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(6) Tikslinga imtis priemonių Bendrijos 
lygiu, siekiant suderinti būtiniausius 
reikalavimus fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų naudojimui, prekybai 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
turinčiais produktais ir įrenginiais bei tokių 
produktų ir įrenginių ženklinimui. Laikoma, 
kad prekybos ir naudojimo apribojimai, 
taikomi tam tikriems fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų turintiems 
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turintiems įrenginiams, yra tinkami tais 
atvejais, kai yra prieinamos tinkamos 
alternatyvos ir nėra įmanoma pagerinti 
ribojimą ir utilizavimą. Todėl reikėtų taip 
pat atsižvelgti į savanoriškas iniciatyvas, 
kurių imamasi kai kuriuose pramonės 
sektoriuose, ir į tai, kad alternatyvos vis dar
kuriamos.

įrenginiams, yra tinkami tais atvejais, kai yra 
prieinamos saugios ir aplinkos apsaugos 
požiūriu priimtinos alternatyvos. Turi būti 
skatinamas naujų alternatyvų kūrimas ir 
perėjimas prie jau egzistuojančių 
alternatyvų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, ir kadangi reglamento tikslas ir turinys yra aiškiai susiję su 
aplinkos apsauga, visas reglamentas turi būti grindžiamas 175 straipsniu. Daugeliu atvejų 
jau yra techniškai įmanomų, ekonomiškai efektyvių ir aplinkos apsaugos požiūriu 
priimtinesnių hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC) ir sieros 
heksafluorido (SF6) pakaitų. Tačiau rinkoje egzistuojanti inercija neleidžia sparčiau 
panaudoti alternatyvų. Turi būti aktyviau skatinamos inovacijos ir perėjimas prie 
ekologiškesnių alternatyvų. 

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Pakeitimas 23
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6 a) Šis reglamentas neturėtų valstybėms 
narėms drausti ir toliau naudoti griežtesnes 
apsaugos priemones ar jų naujai įsivesti. 
Kad valstybės narės galėtų ir toliau naudoti 
griežtesnes priemones ar įsivesti naujų, 
reikalauja valstybėse narėse egzistuojantys 
skirtumai dėl jose taikomų praktinių 
priemonių, ribojančių tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
naudojimą. Tai yra būtina, siekiant laikytis 
Sutarties nuostatų, kurios numato aukštą 
aplinkos apsaugos lygį, pagal Sutarties 174 
straipsnio 2 dalies ir 95 straipsnio 3 dalies 
nuostatas. Be to, tai yra būtina siekiant 
užtikrinti galimybę valstybėms narėms 
įgyvendinti savo planus mažinant fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pagal 
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Kioto protokolą, naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Jei reglamentas bus vykdomas be tokių aplinkos apsaugos garantijų, kai kurių valstybių narių 
apsaugos lygis bus žemesnis nei šiandien, ir jos susidurs su sunkumais vykdant planuotą f-
dujų emisijos mažinimą, kaip tai yra numatyta pagal Kioto protokolą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 24
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6 a) Kadangi daugeliu atvejų 
hidrofluorangliavandeniliams (HFC), 
perfluorangliavandeniliams (PFC) ir sieros 
heksafluoridui (SF6) jau yra mažiau 
kenksmingų alternatyvų, yra teisėta 
apriboti produktų ir įrenginių, kuriuose yra 
šių dujų, naudojimą ir pateikimą į rinką, 
kai nėra saugesnių ir ekologiškesnių 
alternatyvų.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų jau yra techniškai įmanomų, ekonomiškai efektyvių ir aplinkos apsaugos 
požiūriu priimtinesnių hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC) ir 
sieros heksafluorido (SF6) pakaitų. Tačiau rinkoje egzistuojanti inercija neleidžia sparčiau 
panaudoti alternatyvų, ir tai iš dalies lemia akivaizdūs ir teisėti galingos anglies fluoridų 
pramonės interesai dėl CFC, HCFC, o dabar ir (HFC). Tuo metu, kai kitų dujų, kurioms 
taikomas Kioto protokolas, pvz., CO2, metano ir N2O, emisijų lygis Europoje yra pastovus 
arba šiek tiek kyla, hidrofluorangliavandenilių (HFC) emisijos auga labai greitai. 
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 25
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6 a) Sutarties 95 straipsnio 3 dalis 
reikalauja iš Komisijos savo pasiūlymuose 
dėmesį kreipti į aukšto lygio aplinkos 
apsaugą, ypač atsižvelgiant į mokslo faktais 
pagrįstas naujoves.

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 26
1 straipsnio 1 dalis

Šio reglamento tikslas - sumažinti išmetamų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurioms taikomas Kioto protokolas, 
emisijas. Jis taikomas minėto protokolo A 
priede išvardytoms fluorintoms šiltnamio 
efektą sukeliančioms dujoms. Šio 
reglamento I priede pateikiamas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms 
šiuo metu taikomas šis reglamentas, sąrašas 
ir jų sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas. Atsižvelgiant į Kioto protokolo 
5 straipsnio 3 dalyje numatytus 
patikslinimus, kuriems pritarė Bendrija ir 
valstybės narės, I priedą galima peržiūrėti ir 
prireikus patikslinti.

Šio reglamento tikslas – išvengti ir 
sumažinti išmetamų fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas 
Kioto protokolas, emisijas. Jis taikomas 
minėto protokolo A priede išvardytoms 
fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms. Šio reglamento I priede pateikiamas 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurioms šiuo metu taikomas šis reglamentas, 
sąrašas ir jų sukeliamo globalinio klimato 
atšilimo potencialas. Atsižvelgiant į Kioto 
protokolo 5 straipsnio 3 dalyje numatytus 
patikslinimus, kuriems pritarė Bendrija ir 
valstybės narės, I priedą galima peržiūrėti ir 
prireikus patikslinti.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų jau yra techniškai įmanomų, ekonomiškai efektyvių ir aplinkos apsaugos 
požiūriu priimtinesnių hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC) ir 
sieros heksafluorido (SF6) pakaitų. Pakeitimu norima pabrėžti, kad šiuo reglamentu siekiama 
ne tik apriboti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, bet ir pakeisti jas 
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ekologiškesnėmis alternatyvomis. Aktyvesnis perėjimas prie šių alternatyvų ne tik padės 
kovoti su klimato pokyčiais, bet ir skatins technologijų inovacijas.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Pakeitimas 27
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Šis reglamentas neturėtų valstybėms 
narėms drausti ir toliau naudoti griežtesnes 
apsaugos priemones ar jų naujai įsivesti.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniai valstybėse narėse egzistuojantys skirtumai dėl jose taikomos praktikos ribojant 
tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo reikalauja, kad valstybės 
narės galėtų ir toliau naudoti griežtesnes priemones ar įsivesti naujų. Tai yra daroma siekiant 
užtikrinti Sutarties, numatančios aukštą apsaugos lygį aplinkos apsaugos srityje pagal 95 
straipsnio 3 dalies ir 174 straipsnio 2 dalies nuostatas, vykdymą.
Be to, tai padėtų užtikrinti galimybę valstybėms narėms įgyvendinti planus dėl f-dujų emisijos 
mažinimo, kurį numato Kioto protokolas.
Jei reglamentas bus vykdomas be tokios aplinkos apsaugos garantijų, kai kurių valstybių 
narių apsaugos lygis bus žemesnis nei šiandien, ir jos susidurs su sunkumais vykdant 
planuotą f-dujų emisijos mažinimą, kaip tai yra numatyta pagal Kioto protokolą. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 28
1 straipsnio 2 dalis

Šis reglamentas reglamentuoja I priede 
išvardytų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ribojimą, naudojimą, 
utilizavimą ir sunaikinimą; šių dujų turinčių 
produktų ir įrenginių ženklinimą; 
informacijos apie šias dujas pateikimą; 8 
straipsnyje nurodytus naudojimo būdus ir 9 
straipsnyje nurodytų produktų ir įrenginių 
pateikimą į rinką; ir personalo, dirbančio 
šiame reglamente numatytą darbą, mokymą 

Reglamentas reglamentuoja I priede 
išvardytų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ribojimą, naudojimą, 
utilizavimą ir sunaikinimą; šių dujų turinčių 
produktų ir įrenginių ženklinimą; 
informacijos apie šias dujas pateikimą; 8 
straipsnyje nurodytų naudojimo būdų 
kontrolę ir 9 straipsnyje ir II priede
nurodytų produktų ir įrenginių pateikimo į 
rinką ribojimą; ir personalo, dirbančio šiame 
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ir sertifikavimą. reglamente numatytą darbą, mokymą ir 
sertifikavimą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai paaiškina 8, 9 straipsnių ir II priedo turinį.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 29
1 straipsnio 2 dalis

Šis reglamentas reglamentuoja I priede 
išvardytų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ribojimą, naudojimą, 
utilizavimą ir sunaikinimą; šių dujų turinčių 
produktų ir įrenginių ženklinimą; 
informacijos apie šias dujas pateikimą; 8 
straipsnyje nurodytus naudojimo būdus ir 9 
straipsnyje nurodytų produktų ir įrenginių 
pateikimą į rinką; ir personalo, dirbančio 
šiame reglamente numatytą darbą, mokymą 
ir sertifikavimą.

Šis reglamentas reglamentuoja I priede 
išvardytų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ribojimą, naudojimą, 
utilizavimą ir sunaikinimą; šių dujų turinčių 
produktų ir įrenginių ženklinimą; 
informacijos apie šias dujas pateikimą; 8 
straipsnyje nurodytus naudojimo būdus ir 9 
straipsnyje nurodytų produktų ir įrenginių 
pateikimą į rinką; ir personalo, taip pat 
įmonių, dirbančių šiame reglamente 
numatytą darbą, mokymą ir sertifikavimą.

Or. en

Pagrindimas

Papildymas žodžiais „taip pat įmonės“ po žodžio „personalo“ yra būtinas siekiant suderinti 
su 5 straipsnio formuluote. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 30
2 straipsnio 7 punktas
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7) „pateikimas i rinką“ – tai pirmą kartą 
Europos Sąjungoje gamintojo arba 
importuotojo vykdomas produktų ir 
įrenginių, kurių sudėtyje yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurių 
veikimas priklauso nuo šių dujų, teikimas į 
rinką arba pateikimas tretiesiems asmenims 
už užmokestį arba nemokamai;

7) „pateikimas i rinką“ – tai pirmą kartą 
Europos Sąjungoje gamintojo, gamintojo 
įgaliotojo atstovo Bendrijoje arba 
importuotojo vykdomas produktų ir 
įrenginių, kurių sudėtyje yra fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurių 
veikimas priklauso nuo šių dujų, teikimas į 
rinką arba pateikimas tretiesiems asmenims 
už užmokestį arba nemokamai platinti arba 
naudoti Bendrijoje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti „pateikimo į rinką“ apibrėžimą su „Direktyvų 
įgyvendinimo gairėmis, pagrįstomis nauju globaliu požiūriu“. Pateikimas į rinką nėra 
numatytas, jei produktas yra gaminamas valstybėje narėje siekiant eksportuoti jį į trečiąją 
šalį.
Vadovaujantis šiomis Gairėmis tinkamiau sakyti „gamintojas arba įgaliotasis atstovas“, o ne 
„gamintojas“.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 31
2 straipsnio 11 punktas

11) „hermetiška sistema“ – tai sistema, 
kurioje visos aušalo turinčios dalys 
užsandarinamos suvirinant, sulituojant 
kietuoju lydmetaliu arba sujungiant panašia 
nuolatine jungtimi;

11) „hermetiška sistema“ – tai sistema, 
kurioje visos aušalo turinčios dalys 
užsandarinamos suvirinant, sulituojant 
kietuoju lydmetaliu arba sujungiant panašia 
nuolatine jungtimi, kuri apima 
užsandarintus arba apsaugotus priėjimo 
taškus, reikalingus atlikti remontą arba 
pašalinti;

Or. en

Pagrindimas

Net užsandarintoms sistemoms gali būti reikalingi priėjimo taškai siekiant užtikrinti 
reikalingą remontą arba pašalinti. Šis pakeitimas palengvina ekologišką aušalo pašalinimą iš 
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sistemos, kaip tai numatyta 4 straipsnyje (Surinkimas). 
Tokie priėjimo taškai nėra sulituoti kietuoju lydmetaliu ar suvirinti, tačiau apsaugotos nuo 
netinkamo naudojimo, specialiai jas uždengiant, naudojant joms atidaryti specialius įrankius, 
dedant plombas ir kt.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 32
2 straipsnio 17 a punktas (naujas)

17 a) „stacionarusis“ įtaisas arba įrenginys 
– tai įtaisas arba įrenginys, kuris įprastai 
eksploatacijos metu nėra vežiojamas.

Or. en

Pagrindimas

Stacionariosios sistemos yra nemobiliosios sistemos. Tai ne tik fiksuoti tam tikroje vietoje 
pastatomi arba surenkami įrenginiai, bet ir nešiojami įrenginiai, kuriuos galutinis vartotojas 
gali naudoti įvairiose vietose. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels, Avril Doyle

Pakeitimas 33
3 straipsnio 1 skirsnio įžanginė dalis

1. I priede išvardytų fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų turinčių šaldymo, 
oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo 
įrenginių bei priešgaisrinių sistemų 
operatoriai, naudodamiesi visomis techniniu 
požiūriu įmanomomis ir pernelyg didelių 
sąnaudų nereikalaujančiomis priemonėmis:

1. I priede išvardytų fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų turinčių šaldymo, 
oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo 
grandinių bei priešgaisrinių sistemų 
operatoriai, naudodamiesi visomis techniniu 
požiūriu įmanomomis ir pernelyg didelių 
sąnaudų nereikalaujančiomis priemonėmis:

Or. en



AM\580037LT.doc 11/36 PE 362.664v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Įranga gali reikšti įvairias grandines. Žodis „įranga“ yra per bendras ir gali būti šioje 
situacijoje neteisingai suvoktas. Žodis „grandinės“ nekelia jokių dviprasmiškumų.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels, Avril Doyle

Pakeitimas 34
3 straipsnio 2 dalies a punktas

a) įrenginiai, turintys ne mažiau kaip 3 kg 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
tikrinami ne rečiau kaip kartą per 12 
mėnesių laikotarpį; šis reikalavimas 
netaikomas hermetiškos sistemos 
įrenginiams, kurie tokiais yra paženklinti ir 
turi mažiau kaip 6 kg fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų;

a) įrenginiai, turintys ne mažiau kaip 3 kg 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
tikrinami ne rečiau kaip kartą per 12 
mėnesių laikotarpį; šis reikalavimas 
netaikomas hermetiškos sistemos 
grandinėms, kurios tokiomis yra 
paženklintos ir turi mažiau kaip 6 kg 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

Or. en

Pagrindimas

Įranga gali reikšti įvairias grandines. Žodis „įranga“ yra per bendras ir gali būti šioje 
situacijoje neteisingai suvoktas. Žodis „grandinės“ nekelia jokių dviprasmiškumų.

Pakeitimą pateikė John Bowis, Avril Doyle

Pakeitimas 35
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Šioje dalyje sąvoka „tikrinami dėl galimo 
nuotėkio“ reiškia, kad įrenginiai arba 
sistema pirmiausia tikrinami dėl nuotėkio 
naudojant tiesioginius arba netiesioginius 
matavimo metodus, pagrindinį dėmesį 
sutelkiant į tas įrenginių arba sistemos 
dalis, iš kurių nuotėkio tikimybė yra 
didžiausia.

Šioje dalyje sąvoka „kontroliuojami dėl 
galimo nuotėkio“ reiškia, kad įrenginiai arba 
sistema tikrinami dėl nuotėkio naudojant 
tiesioginius matavimo metodus – pagrindinį 
dėmesį sutelkiant į tas sistemos dalis, iš 
kurių yra nuotėkio galimybė – arba 
netiesioginius matavimo metodus –
pagrindinį dėmesį sutelkiant į sistemoje 
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esantį fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnis tinka įvairiems fluorintų dujų naudojimo atvejams. Visi sektoriai ir dujos dėl šios 
priežasties turi būti traktuojami vienodai.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 36
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Šioje dalyje sąvoka „tikrinami dėl galimo 
nuotėkio“ reiškia, kad įrenginiai arba 
sistema pirmiausia tikrinami dėl nuotėkio 
naudojant tiesioginius arba netiesioginius
matavimo metodus, pagrindinį dėmesį 
sutelkiant į tas įrenginių arba sistemos 
dalis, iš kurių nuotėkio tikimybė yra 
didžiausia.

Šioje dalyje sąvoka „kontroliuojami dėl 
galimo nuotėkio“ reiškia, kad įrenginiai arba 
sistema tikrinami dėl nuotėkio naudojant 
tiesioginius matavimo metodus – pagrindinį 
dėmesį sutelkiant į tas sistemos dalis, iš 
kurių yra nuotėkio galimybė – arba 
naudojant netiesioginius matavimo 
metodus – pagrindinį dėmesį sutelkiant į 
sistemoje esantį fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti sąvoką „kontroliuojami dėl galimo nuotėkio“.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 37
3 straipsnio 3 dalis

3. 1 dalyje nurodytų įrenginių, turinčių ne 
mažiau kaip 300 kg fluorintų šiltnamio 

3. 1 dalyje nurodytų įrenginių, turinčių ne 
mažiau kaip 300 kg fluorintų šiltnamio 
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efektą sukeliančiu dujų, operatoriai įrengia 
nuotėkio nustatymo sistemas. Siekiant 
užtikrinti tinkamą nuotėkio nustatymo 
sistemų veikimą, sistemos tikrinamos ne 
rečiau kaip kartą per dvylikos mėnesių 
laikotarpį.

efektą sukeliančiu dujų, operatoriai įrengia 
nuotėkio nustatymo sistemas. Siekiant 
užtikrinti tinkamą nuotėkio nustatymo 
sistemų veikimą, sistemos tikrinamos ne 
rečiau kaip kartą per dvylikos mėnesių 
laikotarpį. Gaisro apsaugos sistemose 
atveju šios nuostatos gali būti taikomos tik 
naujoms sistemoms, kurios įdiegtos po šio 
reglamentas įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Hidrofluorangliavandeniliniai (HFC) gaisro apsaugos cilindrai turi spaudimo matuoklius, 
rodančius bet kokį nutekėjimą. Aliarmo montavimas į jau egzistuojančią sistemą reikštų, kad 
operatorius visą minėtą laikotarpį lieka be apsaugos nuo gaisro ir be draudimo. Kad būtų 
toks laikas ir išlaidos, reikalingos įmontuoti į gaisro apsaugos sistemas aliarmo sistemas, taip 
pat iš to kylanti rizika ir trukdymai, yra nepateisinama.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 38
3 straipsnio 3 dalis

3. 1 dalyje nurodytų įrenginių, turinčių ne 
mažiau kaip 300 kg fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančiu dujų, operatoriai įrengia 
nuotėkio nustatymo sistemas. Siekiant 
užtikrinti tinkamą nuotėkio nustatymo 
sistemų veikimą, sistemos tikrinamos ne 
rečiau kaip kartą per dvylikos mėnesių 
laikotarpį.

3. 1 dalyje nurodytų įrenginių, turinčių ne 
mažiau kaip 300 kg fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančiu dujų, operatoriai įrengia 
nuotėkio nustatymo sistemas. Siekiant 
užtikrinti tinkamą nuotėkio nustatymo 
sistemų veikimą, sistemos tikrinamos ne 
rečiau kaip kartą per dvylikos mėnesių 
laikotarpį. Gaisro apsaugos sistemose 
atveju šios nuostatos gali būti taikomos tik 
naujoms sistemoms, kurios įdiegtos po šio 
reglamentas įsigaliojimo.

Or. en



PE 362.664v01-00 14/36 AM\580037LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Hidrofluorangliavandeniliniai (HFC) gaisro apsaugos cilindrai turi spaudimo matuoklius, 
rodančius bet kokį nutekėjimą. Aliarmo montavimas į jau egzistuojančią sistemą reikštų, kad 
operatorius visą minėtą laikotarpį lieka be apsaugos nuo gaisro ir be draudimo. Kad būtų 
toks laikas ir išlaidos, reikalingos įmontuoti į gaisro apsaugos sistemas aliarmo sistemas, taip 
pat iš to kylanti rizika ir trukdymai, yra nepateisinama.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 39
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3 a. Valstybės narės palengvina surinktų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
gabenimą per sieną sunaikinimo arba 
utilizavimo ES ribose tikslais, leisdamos 
kompetentingai paskirties šalies institucijai 
suteikti fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas renkančioms įmonėms 
išankstinį sutikimą. Išankstinis sutikimas 
gali būti suteikiamas ribotam laikui ir 
kompetentingų institucijų bet kuriuo metu 
atšauktas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojai atsakingai aplinkos 
apsaugos požiūriu tvarkytų atliekas ir produktus, valstybės narės turėtų skatinti jų surinkimą. 
Pašalinus administracines kliūtis atliekų gabenimui per sieną ES viduje, surinkimas būtų 
patrauklesnis ir ekonomiškai pagrįstesnis. Atliekos (medžiagos ir produktai) po to gali būti 
veiksmingai perdirbamos į vertingas, pakartotinai naudojamas medžiagas ir nebūtinai 
šalinamos kaip atliekos. 
Leidimas paskirties valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikti išankstinį sutikimą 
įmonėms, surenkančioms f-dujas, užtikrintų, kad f-dujos naudojimo pabaigoje būtų tvarkomos 
ekologiškai. Išankstinių sutikimų sistema buvo numatyta Atliekų gabenimo reglamente (nuo 
1993 m. reglamento įgyvendinimo). Išankstinis sutikimas f-dujų regeneracijai būtų teikiamas 
individualioms surinkimo vietoms, ribotam laikui ir galėtų būti bet kuriuo metu 
kompetentingų institucijų atšauktas. Jei kiltų problemų dėl operatoriaus atliekų perdirbimo, 
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išankstinis sutikimas galėtų būti panaikinamas. 
Surinkimą, pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą vykdantiems gamintojams paskirties 
valstybės narės išduotas išankstinis sutikimas yra būtinas siekiant užtikrinti f-dujų surinkimo 
operacijų ekonominį efektyvumą. 

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 40
5 straipsnio 1 dalis

1. Iki ... * Komisija, remdamasi iš valstybių 
narių gauta informacija ir konsultuodamasi 
su atitinkamų sektorių specialistais, 
laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos, nustato atitinkamo personalo ir 
įmonių bei jų personalo, dalyvaujančio 3 ir 
4 straipsniuose numatytoje veikloje, 
mokymo programų ir sertifikavimo 
būtiniausius reikalavimus ir abipusio 
pripažinimo sąlygas.

1. Iki ... * Komisija, remdamasi iš valstybių 
narių gauta informacija ir konsultuodamasi 
su atitinkamų sektorių specialistais, 
laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos, nustato tiek įmonių, tiek viso 
atitinkamo personalo, dalyvaujančio 3 ir 4 
straipsniuose numatytoje veikloje, mokymo 
programų ir sertifikavimo būtiniausius 
reikalavimus ir abipusio pripažinimo 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotės patikslinimas. Siekiant užtikrinti, kad f-dujų ribojimo patikrinimai ir kontrolė 
būtų visapusiški, būtina atlikti tiek įmonių, tiek jų darbuotojų, nesvarbu, ar jie dirba pagal 
sutartį, ar yra pačios įmonės darbuotojai, sertifikavimą. Neturėtų būti leidžiama pasirinkti 
atlikti vieną, o ne kitą sertifikavimą.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 41
5 straipsnio 1 dalis

1. Iki ... * Komisija, remdamasi iš valstybių 
narių gauta informacija ir konsultuodamasi 
su atitinkamų sektorių specialistais, 
laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos, nustato atitinkamo personalo ir 
įmonių bei jų personalo, dalyvaujančio 3 ir 4 

1. Iki ... * Komisija, remdamasi iš valstybių 
narių gauta informacija ir konsultuodamasi 
su atitinkamų sektorių specialistais, 
laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos, nustato tiek įmonių, tiek jų 
atitinkamo personalo, dalyvaujančio 3 ir 4 
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straipsniuose numatytoje veikloje, mokymo 
programų ir sertifikavimo būtiniausius 
reikalavimus ir abipusio pripažinimo 
sąlygas.

straipsniuose numatytoje veikloje, mokymo 
programų ir sertifikavimo būtiniausius 
reikalavimus ir abipusio pripažinimo 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pirmąjį svarstymą. Esant tokiai formuluotei mokymo ir sertifikavimo 
programos yra privalomos tiek įmonėms, tiek jų atitinkamam personalui, kurie dalyvauja 
diegiant, prižiūrint, aptarnaujant ir kontroliuojant įrangą, apie kurią kalbama reglamente. 
Tik taip reglamentu galima užtikrinti:
1. geresnius rezultatus emisijos mažinimo srityje;
2. geresnę viso sektoriuje dirbančio personalo padėtį.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 42
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Kasmet iki kovo 31 d., pradedant 
pirmaisiais kalendoriniais metais po šio 
reglamento įsigaliojimo, kiekvienas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
gamintojas, importuotojas ir eksportuotojas, 
pateikdamas ataskaitą, perduoda Komisijai 
šiuos praėjusių kalendorinių metų duomenis, 
tą pačią informaciją persiųsdamas ir 
atitinkamos valstybės narės kompetentingai 
institucijai:

1. Kasmet iki kovo 31 d., pradedant 
pirmaisiais kalendoriniais metais po šio 
reglamento įsigaliojimo, kiekvienas fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
gamintojas, importuotojas, eksportuotojas ir 
savininkas, pateikdamas ataskaitą, perduoda 
Komisijai šiuos praėjusių kalendorinių metų 
duomenis, tą pačią informaciją persiųsdamas 
ir atitinkamos valstybės narės 
kompetentingai institucijai:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas numato taip pat ir didžiųjų f-dujų įrenginių savininkų įsipareigojimus teikti 
ataskaitas.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 43
6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

c a) Kiekvienas stacionaraus įtaiso 
savininkas, nurodytas 3 straipsnio 2 dalies 
b ir c punktuose, turėtų iš kompetentingos 
institucijos kiekvienai įmontuotai sistemai 
gauti registracijos numerį. 

Or. en

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje nėra aiškaus ryšio tarp apribojimo ir pranešimo nuostatų. Didelių 
įrenginių, kuriuose telpa ne mažiau kaip 30 kg, registravimas leistų kompetentingai 
institucijai žinoti, kur šios sistemos yra faktiškai sumontuotos, kas jas valdo ir kas vyksta su 
fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, esančiomis šioje sistemoje.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 44
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4 a. 1 dalis neturėtų būti taikoma įmonėms, 
kurios gamina produktus arba įrangą, 
naudojančią SF 6 dujas. 

Or. en

Pagrindimas

Toms įmonėms, kurios eksportuoja arba importuoja sieros heksafluoridą (SF6) skirstomuosiuose 
įrenginiuose ir pakartotinai užpildomuose konteineriuose vieninteliam tikslui – užpildyti 
skirstomuosius įrenginius jų naudojimo aikštelėje, neturėtų būti taikomi 6 straipsnio pirmoje dalyje 
numatyti reikalavimai.
Toks išaiškinimas suderina Reglamentą su jau egzistuojančiomis nacionalinėmis nuostatomis, pvz., 
Vokietijos įstatymu dėl aplinkos apsaugos statistikos.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 45
7 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 
67/548/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/45/EB nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų ir preparatų ženklinimo, 
2 dalyje išvardyti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų turintys produktai ir 
įrenginiai į rinką nepateikiami, jeigu ant 
produktų ir įrenginių, greta fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų pripildymo 
arba utilizavimo paslaugų punktų arba ant 
tos produkto arba įrenginio dalies, kurioje 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, aiškiai ir neištrinamai nenurodomas 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
cheminis pavadinimas naudojant pripažintą 
cheminių medžiagų nomenklatūrą, aiškiai 
nurodant, kad produkto sudėtyje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
Hermetiškos sistemos turėtų būti 
paženklintos kaip tokios.

1. Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 
67/548/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/45/EB nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų ir preparatų ženklinimo, 
2 dalyje išvardyti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų turintys produktai ir 
įrenginiai į rinką nepateikiami, jeigu ant 
produktų ir įrenginių, greta fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų pripildymo 
arba utilizavimo paslaugų punktų arba ant 
tos produkto arba įrenginio dalies, kurioje 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, aiškiai ir neištrinamai nenurodomas 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
cheminis pavadinimas naudojant pripažintą 
cheminių medžiagų nomenklatūrą, aiškiai 
nurodant, kad produkto sudėtyje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
nurodyti jų globalinio klimato atšilimo 
potencialą. Tokia etiketė yra įtaiso arba 
įrenginio priekyje arba viršuje ir yra aiškiai 
matoma ir nepaslėpta. Jei ši etiketė nėra 
greta fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų pripildymo arba utilizavimo paslaugų 
punktų arba ant tos produkto arba įrenginio 
dalies, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, prie šio punkto arba šios 
dalies yra antroji etiketė. Hermetiškos 
sistemos turėtų būti paženklintos kaip tokios.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje įrenginių priežiūros punktai ir dalys, kuriose yra fluorintų dujų, nėra matomi 
vartotojams. Šis pakeitimas užtikrina, kad vartotojai yra informuojami, kad produkto sudėtyje 
yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų, taip pat apie šių dujų globalinio klimato atšilimo 
potencialą. 
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 46
7 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 
67/548/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/45/EB nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų ir preparatų ženklinimo, 
2 dalyje išvardyti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų turintys produktai ir 
įrenginiai į rinką nepateikiami, jeigu ant 
produktų ir įrenginių, greta fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų pripildymo 
arba utilizavimo paslaugų punktų arba ant 
tos produkto arba įrenginio dalies, kurioje 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, aiškiai ir neištrinamai nenurodomas 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
cheminis pavadinimas naudojant pripažintą 
cheminių medžiagų nomenklatūrą, aiškiai 
nurodant, kad produkto sudėtyje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
Hermetiškos sistemos turėtų būti 
paženklintos kaip tokios.

1. Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 
67/548/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/45/EB nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų ir preparatų ženklinimo, 
2 dalyje išvardyti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų turintys produktai ir 
įrenginiai į rinką nepateikiami, jeigu 
nenurodomas fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų cheminis pavadinimas 
naudojant pripažintą cheminių medžiagų 
nomenklatūrą, aiškiai nurodant, kad 
produkto sudėtyje yra fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir jų globalinio 
klimato atšilimo potencialą. Plataus 
vartojimo gaminių ar įrenginių atveju tokia 
etiketė yra įtaiso arba įrenginio priekyje 
arba viršuje ir yra aiškiai matoma ir niekuo 
neuždengta. Jei ši etiketė nėra greta 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
pripildymo arba utilizavimo paslaugų punktų 
arba ant tos produkto arba įrenginio dalies, 
kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, šalia tokio punkto arba 
tokios dalies turi būti kita etiketė. 
Hermetiškos sistemos turėtų būti 
paženklintos kaip tokios.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje įrenginių priežiūros punktai ir dalys, kuriose yra fluorintų dujų, nėra matomi 
vartotojams. Šis pakeitimas užtikrina, kad vartotojai yra informuojami, kad produkto sudėtyje 
yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų, taip pat apie šių dujų globalinio klimato atšilimo 
potencialą. 
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 47
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos yra naudojamos tik ten, 
kur neegzistuoja kitų saugių, techniškai 
įmanomų ir aplinkos apsaugos požiūriu 
priimtinų alternatyvų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, a) kad greitai turėtų atsirasti inovacijos – alternatyvios aplinkai 
nekenkiančios priemonės be fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kad prie jų turėtų 
būti pereinama, b) kad jau yra prisikaupę dideli kiekiai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (pvz., putplasčiuose, šaldymo įrenginiuose, oro kondicionavimo įrenginiuose ar 
apsaugos nuo gaisro sistemose), kurie gali turėti įtakos mūsų klimato pokyčiams, kadangi 
kiekvienas jų kilogramas galiausiai gali patekti į atmosferą.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 48
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Hidrofluorangliavandeniliai (HFC) gali 
būti naudojami ten, kur neegzistuoja kitų 
saugių, techniškai įmanomų ir aplinkos 
apsaugos požiūriu priimtinų alternatyvų. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka pirmąjį skaitymą.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 49
10 straipsnio 1 dalis

1. Remdamasi pažanga, daroma potencialiai 
apribojant arba pakeičiant fluorintas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas oro 
kondicionavimo sistemose, išskyrus 
įmontuotas pagal 1970 m. vasario 6 d. 
Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų tipo 
patvirtinimą, suderinimo nurodytose 
motorinėse transporto priemonėse, ir 
transporto rūšyse esančiose šaldymo 
sistemose, Komisija peržiūri šį reglamentą ir 
ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 31 d. 
paskelbia ataskaitą. Prireikus ji taip pat 
pateikia teisės aktų pasiūlymus dėl 3 
straipsnio nuostatų taikymo oro 
kondicionavimo sistemoms, išskyrus 
įmontuotas Direktyvoje 70/156/EEB 
nurodytose motorinėse transporto 
priemonėse, ir transporto rūšyse esančioms 
šaldymo sistemoms.

1. Remdamasi pažanga, daroma realiai 
apribojant arba pakeičiant fluorintas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas aplinkos 
apsaugos požiūriu priimtinomis 
alternatyvomis visiems šiame reglamente 
apibūdinamiems įtaisams, išskyrus oro 
kondicionavimo sistemas, įmontuotas pagal 
1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 
70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, 
suderinimo nurodytose motorinėse 
transporto priemonėse, Komisija peržiūri šį 
reglamentą ir ne vėliau kaip iki 2007 m. 
gruodžio 31 d. paskelbia ataskaitą. 

Or. en

Pagrindimas

Peržiūros procesas ir Komisijos pranešimas turėtų apimti visus, o ne tik specifinius įtaisus.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 50
10 straipsnio 2 dalies e punktas

e) įvertinamas pagal 3 straipsnį operatorių 
vykdomų ribojimo priemonių efektyvumas ir 
įvertinama, ar galima nustatyti didžiausius 
nutekančių dujų iš įrenginių kiekius;

e) įvertinamas pagal 3 straipsnį operatorių 
vykdomų ribojimo priemonių efektyvumas ir 
įvertinama, ar galima nustatyti didžiausius 
nutekančių dujų iš įrenginių kiekius, 
atsižvelgiant į rodmenis, surinktus iš 
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valstybių narių operatorių; 

Or. en

Pagrindimas

Užtikrina, kad Komisija savo vertinime atsižvelgia į duomenis, užfiksuotus, kaip tai numatyta 
pagal 6 straipsnio nuostatas.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 51
10 straipsnio 2 dalies j punktas

j) įvertinama, ar yra techniškai įmanoma ir 
ekonomiškai efektyvu į II priedą įtraukti 
papildomus fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų turinčius produktus ir 
įrenginius, ir, jei reikia, siūloma iš dalies 
pakeisti II priedą, siekiant įtraukti tokius 
produktus ir įrenginius;

j) įvertinama, ar yra techniškai įmanoma, 
energetiniu požiūriu ir ekonomiškai 
efektyvu į II priedą įtraukti papildomus 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
turinčius produktus ir įrenginius, ir, jei 
reikia, siūloma iš dalies pakeisti II priedą, 
siekiant įtraukti tokius produktus ir 
įrenginius;

Or. en

Pagrindimas

Aušalo ir įrangos dizaino pasirinkimas gali lemti energijos efektyvumą, energijos suvartojimą 
ir įrenginio kainą. Tad aušalo pasirinkimas gali turėti įtakos energijos suvartojimo 
priemonių, skirtų stacionariam šaldymui ir oro kondicionavimui, ekonominiam efektyvumui. 
Svarbu užtikrinti, kad į šiuos faktorius būtų atsižvelgiama sprendžiant dėl papildomų 
priemonių.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 52
10 straipsnio 3 dalis

3. Jei būtina, Komisija pateikia atitinkamus 3. Komisija pateikia atitinkamus pasiūlymus 
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pasiūlymus dėl šio reglamento nuostatų 
patikslinimo.

dėl šio reglamento ir jo priedų nuostatų 
patikslinimo iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir 
po to, jei reikia, – kas dvejus metus.

Or. en

Pagrindimas

Teisinė peržiūra turėtų atitikti Komisijos ataskaitos proceso tvarkaraštį, kuris bus paskelbtas 
iki 2007 m. gruodžio 31 d. Tolesnės galimos peržiūros turės būti vykdomos reguliariai.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 53
10 a straipsnis (naujas)

10 a straipsnis
Alternatyvų skatinimas

1. Nepažeidžiant Sutarties ir ypač jos 87 
straipsnio nuostatų, valstybės narės 
stengiasi skatinti gaminių arba įrenginių, 
turinčių fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių globalinio klimato 
atšilimo potencialas yra ne mažesnis nei 50, 
pateikimą į rinką, pritaikant finansines ir 
kitokias lengvatas.
2. 1 dalies nuostatos taikomos šioms 
produktų ir įrenginių rūšims:
a) šaldymo produktams ir įrenginiams;
b) oro kondicionavimo produktams ir 
įrenginiams (tiems, kurie nėra naudojami 
transporto priemonėse);
c) putplasčiams.

Or. en
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Pagrindimas

Daugelyje įrenginių priežiūros punktai ir dalys, kuriose yra fluorintų dujų, nėra matomi 
vartotojams. Šis pakeitimas užtikrina, kad vartotojai yra informuojami, kad produkto sudėtyje 
yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų, taip pat apie šių dujų globalinio klimato atšilimo 
potencialą. 

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pakeitimas 54
II priedo 3 a eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Priešgaisrinės sistemos ir 
gesintuvai*

Praėjus dvejiems metams 
nuo įsigaliojimo dienos

* Išskyrus naudojimą karo tikslams skirtuose įrenginiuose ir kritiniais atvejais 
(kuriuos apibrėžia 11 straipsnyje nurodytas Komitetas).

Or. en

Pagrindimas

Galimos komercinės alternatyvos, kurios leidžia gerokai sumažinti bendrą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją. Daugelis alternatyvų netgi sumažina energijos suvartojimą.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 55
II priedo 3 a eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Stacionarios priešgaisrinės 
sistemos ir gesintuvai 
(išskyrus kai kuriuos 
kritinius naudojimo 

atvejus)

Įsigaliojimo diena

Or. en
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Pagrindimas

Daugelis priešgaisrinių įtaisų turi lengvai prieinamų alternatyvų. Naudojimo kai kuriais 
kritiniais atvejais išimtis gali apibrėžti reglamento 10 straipsnyje numatytas komitetas, kaip 
tai šiuo metu yra numatyta pagal Reglamentą 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių 
medžiagų.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pakeitimas 56
II priedo 8 a eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Elastingų poliuretatinių 
putplasčių gamyba

Praėjus dvejiems metams 
nuo įsigaliojimo dienos

Or. en

Pagrindimas

Galimos komercinės alternatyvos, kurios leidžia gerokai sumažinti bendrą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją. Daugelis alternatyvų netgi sumažina energijos suvartojimą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 57
II priedo 8 a eilutė (nauja)

Fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Ne vieno komponento 
putplasčiai, išskyrus, kai 

reikalaujama laikytis 
saugos reikalavimų

2009 m. sausio 1 d.

Or. en
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Pagrindimas

Daugybė gamintojų vietoje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų putplasčių jau naudoja 
alternatyvius oro srovės agentus. Toks pakeitimas skatina sektoriaus technologijų inovacijas 
Europoje, kurios yra reikšmingas postūmis ir visai pasaulio rinkai.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 58
II priedo 8 a eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai 
ir perfluorangliavandeniliai

Ne vieno komponento 
putplasčiai, išskyrus, kai 

reikalaujama laikytis 
saugos reikalavimų

2009 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Pasisakoma už tai, kad būtina keisti teisinį pagrindą pagal Sutarties 95 straipsnį, siekiant 
užtikrinti saugią pramonės plėtrą visoje Europos rinkoje. Klimato atšilimo problema yra 
pasaulinė problema ir todėl būtina imtis priemonių ne atskirose valstybėse, bet bent jau 
Europos mastu. Teisinio pagrindo pakeitimas reiškia, kad valstybės narės tik ypatingais 
atvejais galės nukrypti nuo direktyvos reikalavimų. Todėl turi būti keliami griežtesni 
reikalavimai, nei numatyta bendrojoje pozicijoje. Teisinga palaipsniui atsisakyti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaldymo įrenginiuose, juolab, kad per metus parduodama 
beveik 15 milijonai šaldytuvų, pagamintų, naudojant angliavandenilius.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 59
II priedo 8 a eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Minkštų putplasčių 
gamyba

2006 m. sausio 1 d.
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Or. en

Pagrindimas

Minkštų putplasčių gamybai yra alternatyvų, pvz., naudoti angliavandenilius.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pakeitimas 60
II priedo 9 a eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Aerozoliai **** Praėjus dvejiems metams 
nuo įsigaliojimo dienos

**** Išskyrus naudojimą medicinos poreikiams ir naudojimą ribotame plote, kur 
priešgaisrinės saugos standartai neleidžia naudoti degių suslėgtų dujų arba kur jų 
naudojimas yra numatytas elektrinių arba elektroninių komponentų aptarnavimui.

Or. en

Pagrindimas

Galimos komercinės alternatyvos, kurios leidžia gerokai sumažinti bendrą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją. Daugelis alternatyvų netgi sumažina energijos suvartojimą.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 61
II priedo 9 a eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Aerozoliai (išskyrus 
dozuotuojamuose 
inhaliatoriuose ir 

elektroninių komponentų 
valymui ir kur saugumo 
reikalavimai draudžia 

alternatyvas)

2006 m. sausio 1 d.
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Or. en

Pagrindimas

Galimos komercinės alternatyvos, kurios leidžia gerokai sumažinti bendrą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją. Daugelis alternatyvų netgi sumažina energijos suvartojimą.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 62
II priedo 9 b eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Šaldymo sistemos, 
kuriuose yra mažiau negu 

150 g pradinės aušalo 
medžiagos

Praėjus ketveriems metams 
nuo įsigaliojimo dienos

Or. en

Pagrindimas

Galima pritarti principui baigti naudoti hidrofluorangliavandenilius mažais kiekiais ir 
buitiniuose šaldytuvuose, tačiau gamintojams besivystančiose valstybėse, eksportuojantiems 
savo produkciją į ES, turėtų būti duota daugiau laiko pereiti prie naujų reikalavimų.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 63
II priedo 9 b eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Buitinio naudojimo 
šaldymo įrenginiai, 

išskyrus, kai to 
reikalaujama pagal saugos 

standartus

Praėjus vieneriems 
metamas nuo įsigaliojimo 

dienos

Or. en
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Pagrindimas

Pasisakoma už tai, kad būtina keisti teisinį pagrindą pagal Sutarties 95 straipsnį, siekiant 
užtikrinti saugią pramonės plėtrą visoje Europos rinkoje. Klimato atšilimo problema yra 
pasaulinė problema ir todėl būtina imtis priemonių ne atskirose valstybėse, bet bent jau 
Europos mastu. Teisinio pagrindo pakeitimas reiškia, kad valstybės narės tik ypatingais 
atvejais galės nukrypti nuo direktyvos reikalavimų. Todėl turi būti keliami griežtesni 
reikalavimai, nei numatyta bendrojoje pozicijoje. Teisinga palaipsniui atsisakyti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaldymo įrenginiuose, juolab, kad per metus parduodama 
beveik 15 milijonai šaldytuvų, pagamintų, naudojant angliavandenilius.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 64
II priedo 9 b eilutė (nauja)

Fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Vienetiniai įrenginiai, 
jungiami į elektros tinklą, 
kuriuose yra mažiau negu 

300 g pradinės aušalo
medžiagos

2008 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelę įvairių gamintojų modelių įvairovę visoje Europoje, kur naudojamos 
alternatyvios technologijos, ankstyvajame jų vystymosi etape nėra pagrindo neriboti 
hidrofluorangliavandenilių (HFC) naudojimo buitinio naudojimo šaldymo įrenginiuose. 
Įrenginiams, kuriuose yra mažiau kaip 300 g hidrofluorangliavandenilių (HFC) (t. y. tai 
atitinka 120–150 g angliavandenilių), egzistuoja angliavandeniliniai jų pakaitai, bet jie yra 
nėra labai paplitę, todėl reikia šiek tiek daugiau laiko siekiant leisti komponentams patekti į 
rinką. Todėl pakeitimu siūloma ne ankstesnė kaip 2008 m. data siekiant palaipsniui uždrausti 
pateikti į rinką mažuose įrenginiuose esančias f-dujas.
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pakeitimas 65
II priedo 9 c eilutė (nauja)

Fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Stacionarūs šaldymo 
įrenginiai, oro 

kondicionieriai, šilumos 
siurbliai ir drėgmės 
šalinimo įrenginiai, 

kuriuose yra ne daugiau 
kaip 10 kg pradinės 

medžiagos**

Praėjus dvejiems metams 
nuo įsigaliojimo dienos

** Išskyrus atvejus, kai saugumo reikalavimai draudžia alternatyvų naudojimą arba 
kai jų naudojimas nesudaro neproporcingai didelių gamybos išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Galimos komercinės alternatyvos, kurios leidžia gerokai sumažinti bendrą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją. Daugelis alternatyvų netgi sumažina energijos suvartojimą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 66
II priedo 9 c eilutė (nauja)

Fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Komerciniai ir 
pramoniniai šaldymo 

įrenginiai, išskyrus, kai 
reikalaujama laikytis 

saugos standartų

2010 m. sausio 1 d.

Or. en
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Pagrindimas

Daugybė gamintojų vietoje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų komerciniam šaldymui 
jau naudoja alternatyvius aušalus. Toks pakeitimas skatina sektoriaus technologijų inovacijas 
Europoje, kurios yra reikšmingas postūmis ir visai pasaulio rinkai.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 67
II priedo 9 c eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Komerciniai ir 
pramoniniai šaldymo 

įrenginiai, išskyrus, kai 
reikalaujama laikytis 

saugos standartų

2010 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Pasisakoma už tai, kad būtina keisti teisinį pagrindą pagal Sutarties 95 straipsnį, siekiant 
užtikrinti saugią pramonės plėtrą visoje Europos rinkoje. Klimato atšilimo problema yra 
pasaulinė problema ir todėl būtina imtis priemonių ne atskirose valstybėse, bet bent jau 
Europos mastu. Teisinio pagrindo pakeitimas reiškia, kad valstybės narės tik ypatingais 
atvejais galės nukrypti nuo direktyvos reikalavimų. Todėl turi būti keliami griežtesni 
reikalavimai, nei numatyta bendrojoje pozicijoje. Teisinga palaipsniui atsisakyti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaldymo įrenginiuose, juolab, kad per metus parduodama 
beveik 15 milijonai šaldytuvų, pagamintų, naudojant angliavandenilius.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 68
II priedo 9 c eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Komerciniai ir 
pramoniniai šaldymo 

įrenginiai, išskyrus, kai 
reikalaujama laikytis 

2010 m. sausio 1 d.
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saugos standartų

Or. en

Pagrindimas

Daugybė gamintojų vietoje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų putplasčių gamybai jau 
naudoja alternatyvius oro srovės agentus. Toks pakeitimas skatina sektoriaus technologijų 
inovacijas Europoje, kurios yra reikšmingas postūmis ir visai pasaulio rinkai. 

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 69
II priedo 9 d eilutė (nauja)

Fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Stacionarūs oro vėdinimo 
įrenginiai, išskyrus, kai 
reikalaujama laikytis 

saugos standartų

2010 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Pasisakoma už tai, kad būtina keisti teisinį pagrindą pagal Sutarties 95 straipsnį, siekiant 
užtikrinti saugią pramonės plėtrą visoje Europos rinkoje. Klimato atšilimo problema yra 
pasaulinė problema ir todėl būtina imtis priemonių ne atskirose valstybėse, bet bent jau 
Europos mastu. Teisinio pagrindo pakeitimas reiškia, kad valstybės narės tik ypatingais 
atvejais galės nukrypti nuo direktyvos reikalavimų. Todėl turi būti keliami griežtesni 
reikalavimai, nei numatyta bendrojoje pozicijoje.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 70
II priedo 9 d eilutė (nauja)

Fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Stacionarūs oro vėdinimo 
įrenginiai, išskyrus, kai 

2009 m. sausio 1 d.
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reikalaujama laikytis 
saugos standartų

Or. en

Pagrindimas

Daugybė gamintojų vietoje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų putplasčių gamybai jau 
naudoja alternatyvius oro srovės agentus. Toks pakeitimas skatina sektoriaus technologijų 
inovacijas Europoje, kurios yra reikšmingas postūmis ir visai pasaulio rinkai.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pakeitimas 71
II priedo 9 e eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Centralizuoto šilumos 
tiekimo vamzdžiai

Praėjus dvejiems metams 
nuo įsigaliojimo dienos

Or. en

Pagrindimas

Galimos komercinės alternatyvos, kurios leidžia gerokai sumažinti bendrą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją. Daugelis alternatyvų netgi sumažina energijos suvartojimą.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 72
II priedo 9 e eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Centralizuoto šilumos 
tiekimo vamzdžiai

Įsigaliojimo diena

Or. en
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Pagrindimas

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžių gamyboje yra lengvai prieinamų alternatyvų, pvz., 
naudoti angliavandenilius.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pakeitimas 73
II priedo 9 f eilutė (nauja)

Sieros heksafluoridas Žymėtosios dujos*** Praėjus dvejiems metams 
nuo įsigaliojimo dienos

***  Išskyrus naudojimą laboratorijose.

Or. en

Pagrindimas

Galimos komercinės alternatyvos, kurios leidžia gerokai sumažinti bendrą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją. Daugelis alternatyvų netgi sumažina energijos suvartojimą.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 74
II priedo 9 f eilutė (nauja)

Sieros heksafluoridas Žymėtosios dujos, išskyrus 
naudojimą laboratorijose

2006 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Didžiajai daliai sieros heksafluorido (SF6) naudojimo atvejų yra alternatyvų, pvz., naudoti 
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angliavandenilius. Todėl šiam naudojimui yra daroma išimtis.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 75
II priedo 9 g eilutė (nauja)

Sieros heksafluoridas Visi įtaisai, išskyrus 
skirstomuosius įrenginius

2008 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Pasisakoma už tai, kad būtina keisti teisinį pagrindą pagal Sutarties 95 straipsnį, siekiant 
užtikrinti saugią pramonės plėtrą visoje Europos rinkoje. Klimato atšilimo problema yra 
pasaulinė problema ir todėl būtina imtis priemonių ne atskirose valstybėse, bet bent jau 
Europos mastu. Teisinio pagrindo pakeitimas reiškia, kad valstybės narės tik ypatingais 
atvejais galės nukrypti nuo direktyvos reikalavimų. Todėl turi būti keliami griežtesni 
reikalavimai, nei numatyta bendrojoje pozicijoje. Šiuo metu nėra tinkamų alternatyvų 
skirstomiesiems įrenginiams.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 76
II priedo 9 g eilutė (nauja)

Sieros heksafluoridas Kitokie negu anksčiau 
minėti taikymo atvejai, 
išskyrus skirstomuosius 

įrenginius

2007 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvų sieros heksafluoridui (SF6) yra visiems įtaisams išskyrus kai kuriuos 
skirstomuosius įrenginius.
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