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Padomes kopējā nostāja (16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

Padomes kopējā nostāja

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

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

Grozījums Nr. 18
1. atsauce

- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu
un 95. pantu saistībā ar šīs regulas 7., 8. un 
9. pantu,

- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

Or. de

Pamatojums

Pirmajā lasījumā Komisijas ierosinātā un Parlamenta apstiprinātā tiesiskā pamata 
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atjaunošana.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 19
1. atsauce

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu
un 95. pantu saistībā ar šīs regulas 7., 8. un 
9. pantu,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, regulai ir jābūt vienotam tiesiskam pamatam. Tam ir 
jābūt pamatotam uz 95. pantu, jo uz produktu orientētā regula, kas pamatota uz 175. pantu, 
varētu kaitēt iekšējam tirgum. Regulā, kas ir pamatota uz 95. pantu, protams, ir jāņem vērā 
visstingrākie vides standarti un vides aizsardzība.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 20
3. a apsvērums (jauns)

3.a) Fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru
uzraudzība noteikta Kioto Protokolā un 
šajā regulā, ir spēcīgas siltumnīcefekta 
gāzes, no kurām dažas ir vairāk kā 
23900 reizes bīstamākas par CO2, un
saglabājas atmosfērā vairāk nekā 
50000 gadu. 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 21
5. apsvērums

5) Šīs regulas galvenais mērķis ir samazināt 
to fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisijas, uz 
kurām attiecas Kioto Protokols, tādējādi 
aizsargājot vidi. Tās tiesiskajam pamatam 
jābūt Līguma 175. panta 1. punktam;

5) Šīs regulas galvenais mērķis ir novērst un 
samazināt to fluorētu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, uz kurām attiecas Kioto Protokols, 
tādējādi aizsargājot vidi. Tās tiesiskajam 
pamatam jābūt Līguma 175. panta 
1. punktam;

Or. en

Pamatojums

Lielākajai daļai ražojumu jau ir tehniski pamatoti, rentabli un videi daudz pieņemamāki
aizvietotāji, kas ir pieejami HFC, PFC un SF6. Klimata izmaiņu problēma ir jārisina ar 
jauninājumiem un tāpēc ir jāveicina strauja pāreja uz videi draudzīgām alternatīvām un 
tehnoloģijām. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 22
6. apsvērums

6) Tomēr ir lietderīgi veikt pasākumus 
Kopienas līmenī, pamatojoties uz Līguma 
95. pantu, lai saskaņotu prasības attiecībā uz 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu lietošanu un 
tādu ražojumu un iekārtu laišanu tirgū un 
marķēšanu, kas satur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes. Tirgū laišanas un 
lietošanas ierobežojumi attiecībā uz 
noteiktiem fluorētas siltumnīcefekta gāzes 
saturošajiem ražojumiem un iekārtām ir 
atzīstami par lietderīgiem, ja pastāv reālas 
alternatīvas un nav iespējams uzlabot 
lokalizāciju un rekuperāciju. Būtu jāņem 
vērā arī dažu rūpniecības nozaru 

6) Ir lietderīgi veikt pasākumus Kopienas 
līmenī, lai saskaņotu obligātās prasības 
attiecībā uz fluorētu siltumnīcefekta gāzu 
lietošanu un tādu ražojumu un iekārtu 
laišanu tirgū un marķēšanu, kas satur 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Tirgū 
laišanas un lietošanas ierobežojumi attiecībā 
uz noteiktiem fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes saturošajiem ražojumiem un iekārtām 
ir atzīstami par lietderīgiem, ja pastāv videi 
pieņemamas alternatīvas. Jāveicina arī 
jaunu alternatīvu izstrāde un pāreja uz
pašreizējām alternatīvām.
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brīvprātīgas ierosmes, kā arī tas, ka
alternatīvu izstrāde joprojām turpinās; 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, un tā kā regulas mērķis un saturs ir skaidri saistīts ar 
apkārtējās vides aizsardzību, visai regulai ir jābūt pamatotai uz 175. pantu. Lielākajai daļai 
ražojumu jau ir tehniski pamatoti, rentabli un videi daudz pieņemamāki pieejami HFC, PFC 
un SF6 aizvietotāji. Tomēr liela nozīme ir inercei tirgū, kas kavē ātrāku alternatīvu apguvi. 
Aktīvi jāveicina jauninājumi un pāreja uz videi draudzīgākām alternatīvām. 

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland,

Grozījums Nr. 23
6. a apsvērums (jauns)

6.a) Šai regulai nav jāaizkavē dalībvalstis
uzturēt un ieviest stingrākus aizsardzības 
pasākumus. Atšķirību dēļ, kas pastāv starp 
dalībvalstīm attiecībā uz tajās esošo 
pieredzi noteiktu fluorēto siltumnīcefekta 
gāzu ierobežošanā, ir prasība dalībvalstīm 
dot iespēju uzturēt un ieviest stingrākus
pasākumus. Tas ir vajadzīgs, lai būtu 
saskaņotība ar Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma noteikumiem, kas 
paredz augstas pakāpes aizsardzību vides 
aizsardzības jomā, kā noteikts 174. panta 
2. punktā un 95. panta 3. punktā. Turklāt 
tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu
dalībvalstīm iespēju īstenot plānus attiecībā 
uz fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 
saskaņā ar Kioto protokolu.

Or. en

Pamatojums

Ja regula tiks īstenota, neņemot vērā šīs „vides garantijas”, dažas dalībvalstis saņems 
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zemākas pakāpes aizsardzību nekā to, kāda tām ir šodien, un saskarsies ar grūtībām, veicot 
plānoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, kā noteikts Kioto protokolā. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 24
6. a apsvērums (jauns)

6.a) Tā kā lielākajai daļai ražojumu jau ir
mazāk bīstamas alternatīvas gāzēm HFC, 
PFC un SF6, ir pamatoti aizliegt tās lietot 
un laist tirgū šīs gāzes saturošus produktus 
un aprīkojumus ražojumiem, kam nav
pieejamas drošākas un videi draudzīgākas 
alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

Lielākajai daļai ražojumu jau ir tehniski pamatoti, rentabli un videi daudz pieņemamāki
pieejami HFC, PFC un SF6 aizvietotāji. Tomēr liela nozīme ir inercei tirgū, kas kavē ātrāku 
alternatīvu apguvi, daļēji sakarā ar fluorogļūdeņražu industrijas lielo spiedienu, kura
nepārprotami turpina izmantot likumīgās tiesības CFC, HCFC un tagad arī HFC lietošanā. 
Ja citu Kioto protokolā iekļauto gāzu, piemēram, CO2, metāna gāzes un N2O, emisijas 
līmenis ir stabils vai Eiropā lēni pieaug, HFC emisija īpaši pieaug ļoti strauji.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 25
6. a apsvērums (jauns)

6.a) Eiropas Kopienas dibināšanas līguma
95. panta 3. punktā ir izteikta prasība 
Komisijas priekšlikumos ievērot augstas 
pakāpes vides aizsardzību, īpaši ņemot vērā 
visas uz zinātniskiem faktiem pamatotas 
jaunās izstrādes, 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 26
1. panta 1. punkts

Šīs regulas mērķis ir samazināt to fluorētu
siltumnīcefekta gāzu emisijas, uz ko attiecas 
Kioto Protokols. Tā attiecas uz fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kas uzskaitītas 
minētā protokola A pielikumā. Šīs regulas I 
pielikumā ietverts to fluorētu siltumnīcefekta 
gāzu saraksts, uz ko pašreiz attiecas šī 
regula, norādot to globālās sasilšanas 
potenciāla vērtības. Ņemot vērā Kioto 
Protokola 5. panta 3. punktā paredzētās 
pārskatīšanas, kam piekritusi Kopiena un tās 
dalībvalstis, I pielikumu var pārskatīt un 
vajadzības gadījumā atjaunināt.

Šīs regulas mērķis ir novērst un samazināt 
to fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisijas, uz 
ko attiecas Kioto Protokols. Tā attiecas uz 
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas 
uzskaitītas minētā protokola A pielikumā. 
Šīs regulas I pielikumā ietverts to fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu saraksts, uz ko pašreiz 
attiecas šī regula, norādot to globālās 
sasilšanas potenciāla vērtības. Ņemot vērā 
Kioto Protokola 5. panta 3. punktā 
paredzētās pārskatīšanas, kam piekritusi 
Kopiena un tās dalībvalstis, I pielikumu var 
pārskatīt un vajadzības gadījumā atjaunināt.

Or. en

Pamatojums

Lielākai daļai ražojumu jau ir tehniski pamatoti, rentabli un videi daudz pieņemamāki 
pieejami HFC, PFC un SF6 aizvietotāji. Ar grozījumiem cenšas skaidrot to, ka šīs regulas
mērķis ir ne tikai šo fluorēto siltumnīcefekta gāzu lokalizācija, bet arī to aizvietošana ar videi 
daudz draudzīgākām alternatīvām. Strauja pāreja uz šīm alternatīvām palīdzētu ne tikai 
aizkavēt klimata izmaiņas, bet arī veicinātu tehnoloģiskus jauninājumus. 

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 27
1. panta 1. a punkts (jauns)

Šī regula neaizkavē dalībvalstis uzturēt vai 
ieviest stingrākus aizsardzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo atšķirību dēļ, kas pastāv starp dalībvalstīm attiecībā uz tajās esošo pieredzi 
noteiktu fluorēto siltumnīcefekta gāzu ierobežošanā, ir prasība dalībvalstīm dot iespēju 
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uzturēt un ieviest stingrākus pasākumus. Šī prasība ir izvirzīta, lai būtu saskaņotība ar 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumiem, kas paredz augstas pakāpes aizsardzību 
vides aizsardzības jomā, kā noteikts 95. panta 3. punktā un 174. panta 2. punktā.
Turklāt tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu dalībvalstīm iespēju īstenot plānus attiecībā uz 
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm saskaņā ar Kioto protokolu. 
Ja regula tiks īstenota bez šīs „vides garantijas”, dažas dalībvalstis saņems zemākas pakāpes 
aizsardzību nekā to, kāds tām ir šodien, un saskarsies ar grūtībām, veicot plānoto fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, kā noteikts Kioto protokolā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 28
1. panta 2. punkts

Šī regula attiecas uz I pielikumā uzskaitīto 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu lokalizāciju, 
izmantošanu, rekuperāciju un iznīcināšanu; 
to ražojumu un iekārtu marķēšanu un 
apglabāšanu, kurās ir minētās gāzes; 
informācijas sniegšanu par minētajām 
gāzēm; regulas 8. pantā minētajiem 
izmantošanas veidiem un 9. pantā minēto 
ražojumu un iekārtu laišanu tirgū; un tā 
personāla mācībām un sertificēšanu, kurš ir 
iesaistīts šajā regulā paredzētajās darbībās.

Šī regula attiecas uz I pielikumā uzskaitīto 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu lokalizāciju, 
izmantošanu, rekuperāciju un iznīcināšanu; 
to ražojumu un iekārtu marķēšanu un 
apglabāšanu, kurās ir minētās gāzes; 
informācijas sniegšanu par minētajām 
gāzēm; regulas 8. pantā minēto 
izmantošanas veidu kontroli un 9. pantā un 
II pielikumā minēto ražojumu un iekārtu 
aizliegumiem laišanai tirgū ; un tā personāla 
mācībām un sertificēšanu, kurš ir iesaistīts 
šajā regulā paredzētajās darbībās.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas skaidro 8. un 9. panta un II pielikuma saturu.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 29
1. panta 2. punkts

Šī regula attiecas uz I pielikumā uzskaitīto 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu lokalizāciju, 
izmantošanu, rekuperāciju un iznīcināšanu; 
to ražojumu un iekārtu marķēšanu un 
apglabāšanu, kurās ir minētās gāzes; 
informācijas sniegšanu par minētajām 

Šī regula attiecas uz I pielikumā uzskaitīto 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu lokalizāciju, 
izmantošanu, rekuperāciju un iznīcināšanu; 
to ražojumu un iekārtu marķēšanu un 
apglabāšanu, kurās ir minētās gāzes; 
informācijas sniegšanu par minētajām 
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gāzēm; regulas 8. pantā minētajiem 
izmantošanas veidiem un 9. pantā minēto 
ražojumu un iekārtu laišanu tirgū; un tā 
personāla mācībām un sertificēšanu, kurš ir 
iesaistīts šajā regulā paredzētajās darbībās.

gāzēm; regulas 8. pantā minētajiem 
izmantošanas veidiem un 9. pantā minēto 
ražojumu un iekārtu laišanu tirgū; un tā 
personāla un sabiedrību mācībām un 
sertificēšanu, kuri ir iesaistīti šajā regulā 
paredzētajās darbībās.

Or. en

Pamatojums

Vārdu „un sabiedrību” pievienošana pēc vārda „personāla” ir vajadzīga, lai būtu 
konsekvence ar 5. panta formulējumu. 

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 30
2. panta 7. punkts

7) „laišana tirgū” nozīmē, ka ražotājs vai 
importētājs pirmo reizi Eiropas Savienībā, 
par maksu vai bez maksas, piegādā vai dara 
pieejamus trešām personām ražojumus vai 
iekārtas, kurās ir fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no tām;

7) „laišana tirgū” nozīmē, ka ražotājs, 
pilnvarots ražotāja pārstāvis Kopienā vai 
importētājs pirmo reizi Eiropas Savienībā, 
par maksu vai bez maksas, piegādā vai dara 
pieejamus trešām personām ražojumus vai 
iekārtas, kurās ir fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no tām, lai 
tos izplatītu vai lietotu Kopienā;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir saskaņot definīciju „laišana tirgū” ar to definīciju, kas atrodama 
grāmatā “Rokasgrāmata jaunās pieejas un globālās pieejas direktīvu ieviešanā”. Uzskata, 
laišana tirgū nenotiek, ja produktu ražo dalībvalstī ar nolūku to eksportēt uz trešo valsti.
Saskaņā ar rokasgrāmatu labāk ir lietot vārdu „ražotājs vai pilnvarots ražotāja pārstāvis”, 
nevis „ražotājs”. 



AM\580037LV.doc 9/33 PE 362.664v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 31
2. panta 11. punkts

11) „hermētiski noslēgta sistēma” ir sistēma, 
kurā visas dzesētājvielas saturošās 
sastāvdaļas ir noslēgtas, tās metinot, 
cietlodējot vai veidojot līdzīgu pastāvīgu 
savienojumu;

11) „hermētiski noslēgta sistēma” ir sistēma, 
kurā visas dzesētājvielas saturošās 
sastāvdaļas ir noslēgtas, tās metinot, 
cietlodējot vai veidojot līdzīgu pastāvīgu 
savienojumu, kas ietver noslēgtus vai 
aizsargātus piekļuves punktus, kas ļauj
veikt atbilstošu remontu vai apglabāšanu;

Or. en

Pamatojums

Pat noslēgtām sistēmām var būt vajadzīgi piemēroti pieejas punkti, lai varētu veikt atbilstošu 
remontu vai apglabāšanu. Šis grozījums sekmē dzesētāju sistēmas rekuperāciju videi 
draudzīgā veidā, kā noteikts 4. pantā (rekuperācija). 
Šādi pieejas punkti netiek cietlodēti vai metināti, bet pasargāti no nepareizas lietošanas ar 
īpašiem vāciņu, rīku, noslēgu utt. palīdzību. 

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 32
2. panta 17. a punkts (jauns)

17.a)  „stacionāra” ierīce vai iekārta ir tāda
ierīce vai iekārta, ko darbības laikā parasti 
nepārvieto.

Or. en

Pamatojums

Stacionārās sistēmas ir tādas, kas nav pārvietojamas. Tajās ietilpst ne tikai nostiprinātas
iekārtas, ko attiecīgajā vietā uzstāda montieris vai iekārtas uzstādītājs, bet arī pārvietojamas
ierīces, ko gala lietotājs var izmantot dažādās vietās. 
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Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels, Avril Doyle

Grozījums Nr. 33
3. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Operatori, kas izmanto stacionāras 
iekārtas – saldēšanas, gaisa kondicionēšanas 
un siltumsūkņu iekārtas un ugunsdrošības 
sistēmas – kas satur I pielikumā uzskaitītās 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, izmantojot 
visus tehniski iespējamos pasākumus, kas 
nerada nesamērīgas izmaksas:

1. Operatori, kas izmanto stacionāras 
iekārtas – saldēšanas, gaisa kondicionēšanas 
un siltumsūkņu sistēmas un ugunsdrošības 
sistēmas – kurās ir I pielikumā uzskaitītās
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, izmantojot 
visus tehniski iespējamos pasākumus, kas 
nerada nesamērīgas izmaksas:

Or. en

Pamatojums

Iekārtas var sastāvēt no dažādām sistēmām. Vārds „iekārtas” ir pārāk vispārināts un to 
iespējams nepareizi interpretēt šajā situācijā. Vārds „sistēmas” veido skaidru priekšstatu. 

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels, Avril Doyle

Grozījums Nr. 34
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) iekārtas, kurās ir 3 kg vai vairāk fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu, pārbauda vismaz reizi 
divpadsmit mēnešos; tas neattiecas uz 
iekārtām ar hermētiski noslēgtām sistēmām, 
kas ir attiecīgi marķētas un kurās ir mazāk 
par 6 kg fluorētu siltumnīcefekta gāzu;

a) iekārtas, kurās ir 3 kg vai vairāk fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu, pārbauda vismaz reizi 
divpadsmit mēnešos; tas neattiecas uz 
sistēmām ar hermētiski noslēgtām sistēmām, 
kas ir attiecīgi marķētas un kurās ir mazāk 
par 6 kg fluorētu siltumnīcefekta gāzu;

Or. en

Pamatojums

Iekārtas var sastāvēt no dažādām sistēmām. Vārds „iekārtas” ir pārāk vispārināts un to 
iespējams nepareizi interpretēt šajā situācijā. Vārds „sistēmas” veido skaidru priekšstatu.
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Grozījumu iesniedza John Bowis, Avril Doyle

Grozījums Nr. 35
3. panta 2. punkta 3. apakšpunkts

Šajā punktā „noplūdes pārbaude” nozīmē, 
ka attiecīgo iekārtu vai sistēmu pārbaudes 
galvenais mērķis ir konstatēt noplūdi, 
izmantojot tiešas vai netiešas mērīšanas 
metodes, koncentrējoties uz tām iekārtas vai
sistēmas daļām, kurās visiespējamāk varētu 
rasties noplūde.

Šajā punktā „noplūdes kontrole” nozīmē, ka 
attiecīgo iekārtu vai sistēmu pārbaudes 
mērķis ir konstatēt noplūdi, izmantojot tiešas 
mērīšanas metodes, koncentrējoties uz tām 
iekārtas vai sistēmas daļām, kurās varētu 
rasties noplūde – vai izmantojot netiešas 
mērīšanas metodes – vēršot uzmanību uz 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu saturošām 
sistēmām.

Or. en

Pamatojums

3. pants attiecas uz fluorēto gāzu dažādo lietojumu. Tāpēc visas nozares un gāzes ir jāaplūko
vienādi. 

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 36
3. panta 2. punkta 3. apakšpunkts

Šajā punktā „noplūdes pārbaude” nozīmē, 
ka attiecīgo iekārtu vai sistēmu pārbaudes 
galvenais mērķis ir konstatēt noplūdi, 
izmantojot tiešas vai netiešas mērīšanas 
metodes, koncentrējoties uz tām iekārtas vai
sistēmas daļām, kurās visiespējamāk varētu 
rasties noplūde.

Šajā punktā „noplūdes kontrole” nozīmē, ka 
attiecīgo iekārtu vai sistēmu pārbaudes 
mērķis ir konstatēt noplūdi, izmantojot tiešas 
mērīšanas metodes, koncentrējoties uz tām 
iekārtas vai sistēmas daļām, kurās varētu 
rasties noplūde – vai izmantojot netiešas 
mērīšanas metodes – vēršot uzmanību uz 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu saturošām 
sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama daudz precīzāka frāzes „noplūdes kontrole” definīcija.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 37
3. panta 3. punkts

3.  Operatori, kas izmanto 1. punktā minētās 
iekārtas, kurās ir 300 kg vai vairāk fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu, ierīko noplūdes 
konstatēšanas sistēmas. Šo noplūdes 
konstatēšanas sistēmu pārbaudi veic vismaz 
reizi divpadsmit mēnešos, lai nodrošinātu to 
pareizu darbību.

3.  Operatori, kas izmanto 1. punktā minētās 
iekārtas, kurās ir 300 kg vai vairāk fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu, ierīko noplūdes 
konstatēšanas sistēmas. Šo noplūdes 
konstatēšanas sistēmu pārbaudi veic vismaz 
reizi divpadsmit mēnešos, lai nodrošinātu to 
pareizu darbību. Ugunsdrošības sistēmu 
gadījumā šiem noteikumiem ir jāattiecas 
tikai uz jaunām sistēmām, kas ir uzstādītas 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma.

Or. en

Pamatojums

Fluorogļūdeņraža ugunsdrošības cilindri ir aprīkoti ar spiediena mērinstrumentu, kas 
uzrāda ikvienu noplūdi. Veicot trauksmes signālu uzstādīšanu pašreizējai sistēmai, nozīmētu
uzstādīšanas laikā to padarīt darboties nespējīgu un pakļaut operatorus uguns briesmām, un 
atstāt bez apdrošināšanas. Tāpēc laiks un izmaksas, kas nepieciešamas trauksmes signālu 
uzstādīšanai pašreizējām ugunsdrošības sistēmām, kuru pavada risks un sistēmas darbības 
pārtraukumi, nav attaisnojamas. 

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 38
3. panta 3. punkts

3.  Operatori, kas izmanto 1. punktā minētās 
iekārtas, kurās ir 300 kg vai vairāk fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu, ierīko noplūdes 
konstatēšanas sistēmas. Šo noplūdes 
konstatēšanas sistēmu pārbaudi veic vismaz 
reizi divpadsmit mēnešos, lai nodrošinātu to 
pareizu darbību.

3.  Operatori, kas izmanto 1. punktā minētās 
iekārtas, kurās ir 300 kg vai vairāk fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu, ierīko noplūdes 
konstatēšanas sistēmas. Šo noplūdes 
konstatēšanas sistēmu pārbaudi veic vismaz 
reizi divpadsmit mēnešos, lai nodrošinātu to 
pareizu darbību. Ugunsdrošības sistēmu 
gadījumā šiem noteikumiem ir jāattiecas 
tikai uz jaunām sistēmām, kas ir uzstādītas 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma.
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Or. en

Pamatojums 

Fluorogļūdeņraža ugunsdrošības cilindri ir aprīkoti ar spiediena mērinstrumentu, kas 
uzrāda ikvienu noplūdi. Veicot trauksmes signālu uzstādīšanu pašreizējai sistēmai, nozīmētu 
uzstādīšanas laikā to padarīt darboties nespējīgu un pakļaut operatorus uguns briesmām, un 
atstāt bez apdrošināšanas. Tāpēc laiks un izmaksas, kas nepieciešamas trauksmes signālu 
uzstādīšanai pašreizējām ugunsdrošības sistēmām, kuru pavada risks un sistēmas darbības 
pārtraukumi, nav attaisnojamas.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 39
4. panta 3. a punkts (jauns)

3.a) Dalībvalstis veicina rekuperēto
fluorēto siltumnīcefekta gāzu pārrobežu 
transportēšanu, lai iznīcinātu vai 
pārstrādātu tās ES teritorijā, ļaujot 
galamērķa dalībvalsts kompetentajai
iestādei piešķirt iepriekšēju atļauju 
aprīkojumiem, kas rekuperē fluorētās
siltumnīcefekta gāzes. Iepriekšējas atļaujas 
iespējams ierobežot laikā un tās jebkurā 
laikā var atsaukt dalībvalstu kompetentās 
iestādes. 

Or. en

Pamatojums

Lai fluorēto siltmunīcefekta gāzu ražotāji rīkotos ar ražošanas atkritumiem un produktiem 
videi nekaitīgā veidā, dalībvalstīm ir jāveicina rekuperācija. Atceļot administratīvos 
apgrūtinājumus pārrobežu atkritumu transportam ES robežās, rekuperācija ir izveidota daudz 
pievilcīgāka un ekonomiski dzīvotspējīgāka. Atkritumu materiālus un produktus tad var 
pārstrādāt par derīgiem, atkārtotas lietošanas materiāliem un tie vairs netiek nevajadzīgi 
izmesti kā atkritumi. 
Ja gala saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei ļaus piešķirt iepriekšēju atļauju fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu rekuperācijai, fluorētās siltumnīcefekta gāzes tiks apstrādātas videi 
draudzīgā veidā līdz pat to pastāvēšanas beigām. Iepriekšējas atļaujas sistēma ir darbojusies 
jau no Atkritumu pārvadājumu regulas (kopš regulas ieviešanas 1993. gadā) laikiem. Tiktu 
piešķirtas iepriekšējas atļaujas fluorēto siltumnīcefekta gāzu reģenerācijas atsevišķām
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rekuperācijas vietām un ierobežojumiem laikā, un kompetentās iestādes tās jebkurā laikā 
varētu atsaukt. Ja operatoram rastos problēmas ar atkritumu apsaimniekošanu, iepriekšēju 
atļauju varētu anulēt un tā tiktu anulēta. 
Ražotājiem, kas nodarbojas ar rekuperāciju, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, gala mērķa 
dalībvalstu izdotās iepriekšējās atļaujas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu atjaunošanas operāciju rentabilitāti. 

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 40
5. panta 1. punkts

1. Līdz ... *, pamatojoties uz informāciju, 
kas saņemta no dalībvalstīm, un 
apspriežoties ar attiecīgām nozarēm, 
Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz minimālās prasības 
un nosacījumus attiecībā uz savstarpēju 
atzīšanu gan mācību programmām, gan 
attiecīgā personāla un 3. un 4. pantā 
paredzētās darbībās iesaistīto sabiedrību un 
to personāla sertificēšanai.

1. Līdz ... *, pamatojoties uz informāciju, 
kas saņemta no dalībvalstīm, un 
apspriežoties ar attiecīgām nozarēm, 
Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz minimālās prasības 
un nosacījumus attiecībā uz savstarpēju 
atzīšanu gan mācību programmām, gan 
attiecīgā personāla un 3. un 4. pantā 
paredzētās darbībās gan iesaistīto 
sabiedrību, gan to personāla sertificēšanai.

Or. en

Pamatojums

Skaidro tekstu. Lai nodrošinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu lokalizācijas pārbaudes vai 
kontrole visaptverošu darbību, ir jāsertificē gan sabiedrības, gan iesaistītais personāls, 
neskatoties uz to, vai tie ir neatkarīgi līgumslēdzēji, vai darbojas konkrētajā sabiedrībā. Nav 
jāpieļauj iespēja sertificēt vienu vai otru atsevišķi. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 41
5. panta 1. punkts

1. Līdz ... *, pamatojoties uz informāciju, 
kas saņemta no dalībvalstīm, un 
apspriežoties ar attiecīgām nozarēm, 
Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz minimālās prasības 
un nosacījumus attiecībā uz savstarpēju 

1. Līdz ... *, pamatojoties uz informāciju, 
kas saņemta no dalībvalstīm, un 
apspriežoties ar attiecīgām nozarēm, 
Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz minimālās prasības 
un nosacījumus attiecībā uz savstarpēju 
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atzīšanu gan mācību programmām, gan 
attiecīgā personāla un 3. un 4. pantā
paredzētās darbībās iesaistīto sabiedrību un 
to personāla sertificēšanai.

atzīšanu gan mācību programmām, gan 
attiecīgā personāla un 3. un 4. pantā 
paredzētās darbībās gan sabiedrību, gan to 
iesaistīto personāla sertificēšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir izstrādāts saskaņā ar pirmo lasījumu. Šādā redakcijā apmācību un 
sertifikācijas programmas ir obligātas gan sabiedrībām, gan to personālam, kas iesaistīts 
uzstādīšanā, uzturēšanā, apkopē un iekārtu kontrolēšanā, uz ko attiecas šī regula. Tikai šādi 
rīkojoties, regula garantē: 
1. labākus rezultātus emisijas novēršanas jomā;
2. nozares personāla stingrāku pozīciju.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 42
6. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Katru gadu līdz 31. martam, sākot no 
pirmā kalendārā gada pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas, katrs fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu ražotājs, importētājs un
eksportētājs paziņojuma formā sniedz 
Komisijai šādus datus par iepriekšējo 
kalendāro gadu, to pašu informāciju 
vienlaikus nosūtot attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei:

1. Katru gadu līdz 31. martam, sākot no 
pirmā kalendārā gada pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas, katrs fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu ražotājs, importētājs, 
eksportētājs un īpašnieks paziņojuma formā 
sniedz Komisijai šādus datus par iepriekšējo 
kalendāro gadu, to pašu informāciju 
vienlaikus nosūtot attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei:

Or. en

Pamatojums

Grozījums ievieš arī lielu fluorēto siltumnīcefekta gāzu aprīkojumu īpašniekiem pienākumu 
iesniegt ziņojumus.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 43
6. panta 1. punkta c a) apakšpunkts (jauns)

ca) Visi stacionāro iekārtu īpašnieki, kas 
minēti 3. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktos, iegūst reģistrācijas 
numuru no attiecīgās kompetentās iestādes 
katrai uzstādītajai sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Kopējā nostājā nav noteiktas skaidras saiknes starp lokalizāciju un pārskata rakstīšanas 
noteikumiem. Lielo iekārtu, kas sver vismaz 30 kg, reģistrācijas process ļautu kompetentajai 
iestādei uzzināt, kur šīs sistēmas faktiski ir uzstādītas, kas ar tām strādā un kas beigās notiek 
ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuras ir šajās sistēmās. 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 44
6. panta 4. a punkts (jauns)

4.a) 1. punkts neattiecas uz uzņēmumiem, 
kas ražo produktus vai iekārtas, kuru 
darbība ir atkarīga no SF 6 gāzēm.

Or. en

Pamatojums

Tie uzņēmumi, kas eksportē un importē SF6 elektriskajās sadales iekārtās un uzpildāmos 
konteineros ar vienīgo mērķi uzpildīt elektriskās sadales iekārtas, lai tās darbotos, arī ir jāizņem no 
6. panta 1. punkta saistībām. 
Šis skaidrojums saskaņos regulu ar spēkā esošajiem valstu noteikumiem, piemēram, nesen 
pārstrādāto Vācijas likumu par vides statistiku. 
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 45
7. panta 1. punkts

1.  Neskarot Padomes 
Direktīvas 67/548/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 1999/45/EK noteikumus par 
bīstamu vielu un preparātu marķēšanu, šā 
panta 2. punktā uzskaitītos ražojumus un 
iekārtas, kurās ir fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes, nelaiž tirgū, ja vien etiķetē nav 
uzrādīts fluorētu siltumnīcefekta gāzu 
ķīmiskais nosaukums, izmantojot pieņemto 
attiecīgās ražošanas nozares nomenklatūru. 
Šādā etiķetē skaidri norāda, ka attiecīgajā 
ražojumā vai iekārtā ir fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes, un minētajam jābūt 
fiksētam skaidri un neizdzēšami uz ražojuma 
vai iekārtas, blakus siltumnīcefekta gāzu 
uzpildīšanas vai rekuperācijas vietām vai uz 
tās ražojuma vai iekārtas daļas, kurā ir 
fluorēta siltumnīcefekta gāze. Hermētiski 
noslēgtas sistēmas attiecīgi marķē.

1. Neskarot Padomes 
Direktīvas 67/548/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 1999/45/EK noteikumus par 
bīstamu vielu un preparātu marķēšanu, šā 
panta 2. punktā uzskaitītos ražojumus un 
iekārtas, kurās ir fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes, nelaiž tirgū, ja vien etiķetē nav 
uzrādīts fluorētu siltumnīcefekta gāzu
ķīmiskais nosaukums, izmantojot pieņemto 
attiecīgās ražošanas nozares nomenklatūru. 
Šādā etiķetē skaidri norāda, ka attiecīgajā 
ražojumā vai iekārtā ir fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes un konstatē to 
globālās sasilšanas draudus, un minētajam 
jābūt fiksētam skaidri un neizdzēšami uz 
ražojuma vai iekārtas. Šāda etiķete atrodas 
ierīces vai iekārtas priekšpusē vai augšpusē 
tā, lai būtu skaidri saskatāma un salasāma. 
Ja etiķete nav blakus siltumnīcefekta gāzu 
uzpildes vai rekuperācijas vietām vai uz tās 
ražojuma vai iekārtas daļas, kurā ir fluorēta 
siltumnīcefekta gāze, šīm vietām vai šai 
daļai blakus pieliek otru etiķeti. Hermētiski 
noslēgtas sistēmas attiecīgi marķē.

Or. en

Pamatojums 

Daudzās iekārtās apkopes vietas un daļas, kas satur fluorētās gāzes, nav redzamas 
patērētājiem. Šis grozījums nodrošinās to, ka patērētāji varēs uzzināt, ka produkts satur 
siltumnīcefekta gāzes, kā arī potenciālos gāzu izraisītos globālās sasilšanas draudus. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 46
7. panta 1. punkts

1. Neskarot Padomes 1. Neskarot Padomes 
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Direktīvas 67/548/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 1999/45/EK noteikumus par 
bīstamu vielu un preparātu marķēšanu, šā 
panta 2. punktā uzskaitītos ražojumus un 
iekārtas, kurās ir fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes, nelaiž tirgū, ja vien etiķetē nav
uzrādīts fluorētu siltumnīcefekta gāzu 
ķīmiskais nosaukums, izmantojot pieņemto 
attiecīgās ražošanas nozares nomenklatūru. 
Šādā etiķetē skaidri norāda, ka attiecīgajā 
ražojumā vai iekārtā ir fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes, un minētajam jābūt 
fiksētam skaidri un neizdzēšami uz ražojuma 
vai iekārtas, blakus siltumnīcefekta gāzu 
uzpildīšanas vai rekuperācijas vietām vai uz 
tās ražojuma vai iekārtas daļas, kurā ir 
fluorēta siltumnīcefekta gāze. Hermētiski 
noslēgtas sistēmas attiecīgi marķē.

Direktīvas 67/548/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 1999/45/EK noteikumus par 
bīstamu vielu un preparātu marķēšanu, šā 
panta 2. punktā uzskaitītos ražojumus un 
iekārtas, kurās ir fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes, nelaiž tirgū, ja vien etiķetē nav 
uzrādīts fluorētu siltumnīcefekta gāzu 
ķīmiskais nosaukums, izmantojot pieņemto 
attiecīgās ražošanas nozares nomenklatūru. 
Šādā etiķetē skaidri norāda, ka attiecīgajā 
ražojumā vai iekārtā ir fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes un konstatē to 
globālās sasilšanas draudus, un minētajam 
jābūt fiksētam skaidri un neizdzēšami uz 
ražojuma vai iekārtas. Patēriņa produktu 
vai iekārtu gadījumā, šāda etiķete atrodas 
ražojuma vai iekārtas priekšpusē vai 
augšpusē tā, lai tā būtu skaidri saskatāma 
un salasāma. Ja etiķete nav blakus 
siltumnīcefekta gāzu uzpildīšanas vai 
rekuperācijas vietām vai uz tās ražojuma vai 
iekārtas daļas, kurā ir fluorēta 
siltumnīcefekta gāze, šīm vietām vai šai 
daļai blakus pieliek otru etiķeti. Hermētiski 
noslēgtas sistēmas attiecīgi marķē.

Or. en

Pamatojums 

Daudzās iekārtās apkopes vietas un daļas, kas satur fluorētās gāzes, nav redzamas 
patērētājiem. Šis grozījums nodrošinās to, ka patērētāji varēs uzzināt, ka produkts satur 
siltumnīcefekta gāzes, kā arī potenciālos gāzu izraisītos globālās sasilšanas draudus.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 47
8. panta 2. a punkts (jauns)

2.a) Fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
izmanto tikai tādā gadījumā, ja nepastāv
citas drošas, tehniski izpildāmas un videi 
pieņemamas alternatīvas.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atzīst, a) ka ir ātri jāievieš inovācijas un pāreja uz vides alternatīvām, 
neizmantojot fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un b) ka ir jau liels fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
daudzums, kas ir iepildīts (piemēram, putās, dzesētājos, gaisa kondicionēšanas iekārtās un 
ugunsdrošības sistēmās) un var ietekmēt mūsu klimatu, jo katrs ievadītais kg var galu gala 
izplūst atmosfērā. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 48
8. panta 2. a punkts (jauns)

2.a) HFC izmanto tikai tādā gadījuma, ja
nav citu drošu, tehniski izpildāmu un videi 
pieņemamu alternatīvu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar pirmo lasījumu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 49
10. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz panākumiem fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu iespējamā lokalizācijā 
vai aizstāšanā gan gaisa kondicionēšanas 
sistēmās, izņemot tajās, kas uzstādītas 
mehāniskajos transportlīdzekļos un minētas 
Padomes Direktīvā 70/156/EEK (1970. gada 
6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju tipa 
apstiprinājumu, gan saldēšanas sistēmās, 
kas ietilpst transportlīdzekļos, Komisija 

1. Pamatojoties uz panākumiem fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu faktiskā lokalizācijā 
vai aizstāšanā ar videi draudzīgu alternatīvu 
visos ražojumos, ko ietver šī regula, 
izņemot gaisa kondicionēšanas sistēmās, 
kas uzstādītas mehāniskajos 
transportlīdzekļos un minētas Padomes 
Direktīvā 70/156/EEK (1970. gada 
6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju tipa 
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vēlākais 2007. gada 31. decembrī pārskata 
šo regulu un publicē ziņojumu. Ja vajadzīgs, 
tā iesniedz priekšlikumus tiesību aktiem, 
tostarp lai 3. panta noteikumus piemērotu 
gaisa kondicionēšanas sistēmām, izņemot 
tām, kas ierīkotas Direktīvā 70/156/EEK 
minētajos mehāniskajos transportlīdzekļos, 
kā arī saldēšanas sistēmām, kas atrodas 
transportlīdzekļos.

apstiprinājumu, Komisija vēlākais 
2007. gada 31. decembrī pārskata šo regulu 
un publicē ziņojumu. 

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšanas procesā tāpat kā Komisijas ziņojumā ir jāaptver visi, nevis tikai daži atsevišķi 
ražojumiem.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 50
10. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e)  izvērtē, cik efektīvi ir lokalizācijas 
pasākumi, ko veic operatori saskaņā ar 
3. pantu, un novērtē, vai iekārtām var noteikt 
maksimālo noplūdes intensitāti;

e) izvērtē, cik efektīvi ir lokalizācijas 
pasākumi, ko veic operatori saskaņā ar 
3. pantu, un novērtē, vai iekārtām var noteikt 
maksimālo noplūdes intensitāti, ņemot vērā 
izlases datus, kas iegūti no dalībvalstu 
operatoru pierakstiem; 

Or. en

Pamatojums

Nodrošina to, ka pierakstītos datus saskaņā ar 6. pantu Komisija ņem vērā savā vērtējumā.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 51
10. panta 2. punkta j) apakšpunkts
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j) novērtē, vai ir tehniski iespējami un 
rentabli II pielikumā iekļaut citus ražojumus 
un iekārtas, kurās ir fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes, un attiecīgā gadījumā nāk klajā ar 
priekšlikumiem grozīt II pielikumu, lai tajā 
iekļautu šādus papildu ražojumus un 
iekārtas;

j) novērtē, vai ir tehniski iespējami, 
energoefektīvi un rentabli II pielikumā 
iekļaut citus ražojumus un iekārtas, kurās ir 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, un attiecīgā 
gadījumā nāk klajā ar priekšlikumiem grozīt 
II pielikumu, lai tajā iekļautu šādus papildu 
ražojumus un iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Dzesētāju un aprīkojuma dizaina izvēle var ļoti ietekmēt enerģijas efektivitāti un enerģijas 
patēriņu, kā arī ietekmēs kopējo iekārtas cenu. Tādēļ dzesētāja izvēle var ietekmēt enerģijas 
patēriņa mērītāju rentabilitāti stacionārajiem dzesētājiem un gaisa kondicionieriem. Ir 
svarīgi nodrošināt, ka šādi faktori tiek pilnībā ņemti vērā, kad tiek izlemts par papildu 
pasākumiem. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 52
10. panta 3. punkts

3. Ja vajadzīgs, Komisija sniedz attiecīgus 
priekšlikumus attiecīgo šīs regulas 
noteikumu pārskatīšanai.

3. Komisija sniedz attiecīgus priekšlikumus 
attiecīgo šīs regulas noteikumu un
pielikumu pārskatīšanai ne vēlāk kā līdz 
2007. gada 31. decembrim un, ja vajadzīgs, 
pēc tam katru otro gadu.

Or. en

Pamatojums

Tiesību aktu pārskatam ir jābūt saskaņotam ar Komisijas pārskatu sniegšanas procesa laika 
grafiku, ko publicēs 2007. gada 31. decembrī. Turpmākajai iespējamajai pārbaudei jābūt 
regulārai.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 53
10. a pants (jauns)
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10.a) pants
Alternatīvu virzīšana

1. Neskarot Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 87. pantu, dalībvalstis 
mēģinās virzīt produktu vai iekārtu, kas 
satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes ar 
mazāk kā 50 globālās sasilšanas risku, 
laišanu tirgū, izmantojot fiskālas vai citas
iniciatīvas. 
2.  1. punkts attiecas uz šādu veidu
ražojumiem vai iekārtām:
a) dzesēšanas ražojumiem un iekārtām;
b) gaisa kondicionēšanas ražojumiem un 
aprīkojumu (izņemot tos, kas ir 
transportlīdzekļos);
c) putām.

Or. en

Pamatojums

Daudzās iekārtās apkopes vietas un daļas, kas satur fluorētās gāzes, nav redzamas 
patērētājiem. Šis grozījums nodrošinās to, ka patērētāji varēs uzzināt, ka produkts satur 
siltumnīcefekta gāzes, kā arī potenciālos gāzu izraisītos globālās sasilšanas draudus.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 54
II pielikuma 3.a rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Ugunsdrošības sistēmas un 
ugunsdzēšamie aparāti *

Divus gadus pēc spēkā 
stāšanās dienas

* Izņemot lietošanai militāros aprīkojumos un kritiskās situācijās (jādefinē 
komitejai, kas norādīta 11. pantā).

Or. en
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Pamatojums 

Alternatīvas ir komerciāli pieejamas gadījumos, kad siltumnīcefekta gāzu emisija ir 
ievērojami samazināta. Vairākums alternatīvu pat samazina enerģijas patēriņu.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 55
II pielikuma 3. a rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Stacionārās uguns 
dzēšanas sistēmas un 

ugunsdzēšanas aparāti 
(izņemot atsevišķos

kritiskos gadījumus)

Spēkā stāšanās datums

Or. en

Pamatojums

Alternatīvas ir viegli pieejamas lielākai daļai uguns dzēšanas aprīkojuma. Izņēmumus 
atsevišķās kritiskās situācijās var noteikt komiteja, kas paredzēta regulas 10. pantā, līdzīgi 
tam, kā tas notiek šobrīd saskaņā ar Regulu 2037/2000 par ozonu noārdošajām vielām. 

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 56
II pielikuma 8. a rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Elastīgo poliuretāna putu 
ražošana

Divus gadus pēc spēkā 
stāšanās dienas

Or. en

Pamatojums 

Alternatīvas ir komerciāli pieejamas gadījumos, kad siltumnīcefekta gāzu emisija ir 
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ievērojami samazināta. Vairākums alternatīvu pat samazina enerģijas patēriņu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 57
II pielikuma 8. a rinda (jauna)

Fluorēta siltumnīcefekta gāze Putas, kas nav viena 
komponenta putas, izņemot 

gadījumus, kad tas ir 
vajadzīgs saskaņā ar 
drošības prasībām

2009. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums 

Daļa ražotāju jau izmanto alternatīvas putu veidotājas vielas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
vietā. Šāds grozījums pamudinās Eiropas tehnoloģiju inovāciju šajā nozarē, izraisot nozīmīgu 
globālā tirgus efektivitātes uzlabošanu.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 58
II pielikuma 8. a rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži un 
perfluoroglekļi

Putas, kas nav viena 
komponenta putas, izņemot 

gadījumus, kad tas ir 
vajadzīgs saskaņā ar 
drošības prasībām

2009. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs pieprasa 95. panta tiesiskā pamata grozījumus, lai nozares plānošana 
būtu nodrošināta visā Eiropas tirgū. Klimata problēma ir globāla problēma un tādēļ jāveic 
nevis valstiska mēroga, bet gan vismaz Eiropas mēroga pasākumi. Tiesiskā pamata grozījumi 
nozīmētu, ka dalībvalstis tikai ar grūtībām varētu iziet ārpus regulas noteikto prasību 
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robežām. Tādēļ prasībām jābūt stingrākām, nekā to paredz kopējais viedoklis. Fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu pakāpeniska izņemšana no apgrozības attiecībā uz ledusskapjiem šķiet 
pamatota, jo gada laikā tiek pārdoti jau 15 miljoni ledusskapju, kas darbojas uz ogļūdeņraža 
bāzes.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 59
II pielikuma 8. a rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Mīksto putu ražošana 2006. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Tādas alternatīvas kā ogļūdeņraži ir viegli pieejamas mīksto putu ražošanai.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 60
II pielikuma 8. a rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Aerosoli **** Divus gadus pēc spēkā 
stāšanās dienas

**** Izņemot lietošanai medicīniskiem nolūkiem un izmantošanai noslēgtā vidē, kur 
ievēroti ugunsdrošības standarti, kas novērš uzliesmojošu dzinēja degvielas vai tās 
izmantošanas risku elektronisku ierīču vai to sastāvdaļu darbības uzturēšanai.

Or. en

Pamatojums 

Alternatīvas ir komerciāli pieejamas gadījumos, kad siltumnīcefekta gāzu emisija ir 
ievērojami samazināta. Vairākums alternatīvu pat samazina enerģijas patēriņu.
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 61
II pielikuma 9. a rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Aerosoli (izņemot dozētiem
inhalatoriem un 

elektronisku detaļu 
tīrīšanai, un gadījumos, 
kad drošības norādījumi 

aizliedz alternatīvu pieeju)

2006. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Alternatīvas ir pieejamas vairākumam aerosolu, izņemot dozētiem inhalatoriem un 
atsevišķiem elektronisko sastāvdaļu tīrītājiem. Tādēļ šādām vajadzībām ir izdarīts izņēmums.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 62
II pielikuma 9. b rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Dzesēšanas sistēmas ar 
mazāk nekā 150g 
dzesējošām vielām

Četrus gadus pēc spēkā 
stāšanās dienas

Or. en

Pamatojums

Var atbalstīt fluorogļūdeņražu izmantošanas pārtraukšanas principu maza apjoma un
mājsaimniecībās izmantojamajiem dzesētājiem, bet ražotājiem jaunattīstības valstīs, kas 
eksportē savu produkciju uz ES, ir jādod ilgāks pielāgošanās laiks, lai. 
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 63
II pielikuma 9. b rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Mājsaimniecībās 
lietojamas dzesēšanas 

sistēmas, izņemot 
gadījumus, kad jāievēro 

drošības standarti

Gadu pēc spēkā stāšanās 
dienas

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs pieprasa 95. panta tiesiskā pamata grozījumus, lai nozares plānošana 
būtu nodrošināta visā Eiropas tirgū. Klimata problēma ir globāla problēma un tādēļ jāveic 
nevis valstiska mēroga, bet gan vismaz Eiropas mēroga pasākumi. Tiesiskā pamata grozījumi 
nozīmētu, ka dalībvalstis tikai ar grūtībām varētu iziet ārpus regulas noteikto prasību 
robežām. Tādēļ prasībām jābūt stingrākām, nekā to paredz kopējais viedoklis. Fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu pakāpeniska izņemšana no apgrozības attiecībā uz ledusskapjiem šķiet 
pamatota, jo gada laikā tiek pārdoti jau 15 miljoni ledusskapju, kas darbojas uz ogļūdeņraža 
bāzes.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 64
II pielikuma 9. b rinda (jauna)

Fluorēta siltumnīcefekta gāze Centralizēta 
spraudkontakta dzesēšanas 

ierīces ar mazāk nekā 
300 g dzesējošās vielas

2008. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Tā kā dažādi ražotāji, kas izmanto alternatīvas tehnoloģijas visā Eiropā, lieto daudzus un 
dažādus modeļus, nav pamatojuma neaizliegt lietot HFC mājsaimniecībā izmantojamo 
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dzesētāju aprīkojumā jau sākotnējā periodā. Aprīkojumam ar HFC lādētāju zem 300 g 
(piemēram, tas ir ekvivalents 120g-150g lādētājam ar ogļūdeņradi) ir pieejami ogļūdeņražu 
aizvietotāji, bet tie nav tik plaši izmantojami, un turklāt nedaudz vairāk laika ir nepieciešams, 
lai nodrošinātu visu komponentu ieiešanu tirgū. Tieši tādēļ grozījumā ieteikts 2008. gads, bet 
ne agrāk, kad fluorētās siltumnīcefekta gāzes mazos ražojumos tiks izņemtas no tirgus. 

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 65
II pielikuma 9. c rinda (jauna)

Fluorēta siltumnīcefekta gāze Stacionāro dzesēšanas 
ierīču, gaisa 

kondicionēšanas un 
apsildīšanas sūkņu 

aprīkojums un mitruma 
regulatori ar 10 kg vai 

smagākiem lādētājiem. **

Divus gadus pēc spēkā 
stāšanās dienas

** Izņemot gadījumus, kad drošības norādījumi aizliedz alternatīvu izmantošanu vai 
tad, ja tas neizraisa industrijas izmaksu neproporcionalitāti.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvas ir komerciāli pieejamas gadījumos, kad siltumnīcefekta gāzu emisija ir 
ievērojami samazināta. Vairākums alternatīvu pat samazina enerģijas patēriņu. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 66
II pielikuma 9. c rinda (jauna)

Fluorēta siltumnīcefekta gāze Komerciālās un 
industriālās dzesēšanas 

sistēmas, izņemot 
gadījumus, kad jāievēro

drošības standarti

2010. gada 1. janvāris

Or. en
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Pamatojums 

Daļa ražotāju jau izmanto alternatīvas putu veidotājas vielas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
vietā. Šāds grozījums pamudinās Eiropas tehnoloģiju inovāciju šajā nozarē, izraisot nozīmīgu 
globālā tirgus efektivitātes uzlabošanu.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 67
II pielikuma 9. c rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Komerciālās un 
industriālās dzesēšanas 

sistēmas, izņemot 
gadījumus, kad ir prasība 

par atbilstību drošības 
standartiem

2010. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs pieprasa 95. panta tiesiskā pamata grozījumus, lai nozares plānošana 
būtu nodrošināta visā Eiropas tirgū. Klimata problēma ir globāla problēma un tādēļ jāveic 
nevis valstiska mēroga, bet gan vismaz Eiropas mēroga pasākumi. Tiesiskā pamata grozījumi 
nozīmētu, ka dalībvalstis tikai ar grūtībām varētu iziet ārpus regulas noteikto prasību 
robežām. Tādēļ prasībām jābūt stingrākām, nekā to paredz kopējais viedoklis. Fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu pakāpeniska izņemšana no apgrozības attiecībā uz ledusskapjiem šķiet 
pamatota, jo gada laikā tiek pārdoti jau 15 miljoni ledusskapju uz ogļūdeņraža bāzes.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 68
II pielikuma 9. c rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Komerciālās un ražošanas 
dzesēšanas sistēmas, 

izņemot gadījumus, kad ir 
prasība par atbilstību 
drošības standartiem

2010. gada 1. janvāris
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Or. en

Pamatojums 

Daļa ražotāju jau izmanto alternatīvas putu veidotājas vielas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
vietā. Šāds grozījums pamudinās Eiropas tehnoloģiju inovāciju šajā nozarē, izraisot nozīmīgu 
globālā tirgus efektivitātes uzlabošanu. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 69
II pielikuma 9. d rinda (jauna)

Fluorēta siltumnīcefekta gāze Stacionārās gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, 
izņemot gadījumus, kad ir 

prasība par atbilstību 
drošības standartiem

2010. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs pieprasa 95. panta tiesiskā pamata grozījumus, lai nozares plānošana 
būtu nodrošināta visā Eiropas tirgū. Klimata problēma ir globāla problēma un tādēļ jāveic 
nevis valstiska mēroga, bet gan vismaz Eiropas mēroga pasākumi. Tiesiskā pamata grozījumi 
nozīmētu, ka dalībvalstis tikai ar grūtībām varētu iziet ārpus regulas noteikto prasību 
robežām. Tādēļ prasībām jābūt stingrākām, nekā to paredz kopējais viedoklis.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 70
II pielikuma 9. d rinda (jauna)

Fluorēta siltumnīcefekta gāze Stacionārās gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, 
izņemot gadījumus, kad ir 

prasība par atbilstību 
drošības standartiem

2009. gada 1. janvāris
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Or. en

Pamatojums 

Daļa ražotāju jau izmanto alternatīvas putu veidotājas vielas fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
vietā. Šāds grozījums pamudinās Eiropas tehnoloģiju inovāciju šajā nozarē, izraisot nozīmīgu 
globālā tirgus efektivitātes uzlabošanu.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 71
II pielikuma 9. e rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Rajona apkures caurules Divus gadus pēc spēkā 
stāšanās dienas

Or. en

Pamatojums 

Alternatīvas ir komerciāli pieejamas gadījumos, kad siltumnīcefekta gāzu emisija ir 
ievērojami samazināta. Vairākums alternatīvu pat samazina enerģijas patēriņu.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 72
II pielikuma 9. e rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Rajona apkures caurules Spēkā stāšanās diena

Or. en

Pamatojums

Tādas alternatīvas kā ogļūdeņraži ir viegli pieejamas rajona apkures cauruļu ražošanā.
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Grozījumu iesniedza Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 73
II pielikuma 9. f rinda (jauna)

Sēra heksafluorīds Izplūdes gāzes *** Divus gadus pēc spēkā 
stāšanās dienas

***  Izņemot izmantošanai laboratorijās.

Or. en

Pamatojums 

Alternatīvas ir komerciāli pieejamas gadījumos, kad siltumnīcefekta gāzu emisija ir 
ievērojami samazināta. Vairākums alternatīvu pat samazina enerģijas patēriņu.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 74
II pielikuma 9. f rinda (jauna)

Sēra heksafluorīds Izplūdes gāzes, izņemot 
izmantošanai laboratorijās.

2006. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Tādas alternatīvas ogļūdeņraži ir pieejami vairākumā gadījumu, kad tiek izmantotas SF6 kā 
izplūdes gāzes, izņemot atsevišķos laboratoriju vajadzību gadījumos. Tādēļ šādiem 
gadījumiem tiek piemērots izņēmums. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 75
II pielikuma 9. g rinda (jauna)
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Sēra heksafluorīds Visām iekārtām, izņemot 
elektriskajām sadales 

iekārtām

2008. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs pieprasa 95. panta tiesiskā pamata grozījumus, lai nozares plānošana 
būtu nodrošināta visā Eiropas tirgū. Klimata problēma ir globāla problēma un tādēļ jāveic 
nevis valstiska mēroga, bet gan vismaz Eiropas mēroga pasākumi. Tiesiskā pamata grozījumi 
nozīmētu, ka dalībvalstis tikai ar grūtībām varētu iziet ārpus regulas noteikto prasību 
robežām. Tādēļ prasībām jābūt stingrākām, nekā to paredz kopējais viedoklis. Sadales 
iekārtām šobrīd nav saprātīgu alternatīvu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 76
II pielikuma 9. g rinda (jauna)

Sēra heksafluorīds Visām iekārtām, papildus 
iepriekš minētajām, 

izņemot elektriskajām 
sadales iekārtām

2007. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Visām SF6 saturošajām iekārtām, izņemot dažām elektriskajām sadales iekārtām, ir 
alternatīvas. 


