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Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 1
1 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(1a) Šiaurės ir Vidurio Europoje oro 
kondicionavimo sistemos motorinėse 
transporto priemonėse yra visiškai 
nereikalingos, o degalų suvartojimas 
padidėja net tuomet, kai jos nėra 
naudojamos. Todėl valstybės narės gali 
taikyti mokestines ir finansines priemones, 
skatinančias nemontuoti oro 
kondicionavimo sistemų.

Or. nl

Pagrindimas

Lemia pirmojo svarstymo pakeitimai.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Norbert Glante

Pakeitimas 2
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Vis daugiau valstybių narių ketina 
reglamentuoti oro kondicionavimo sistemų 
naudojimą motorinėse transporto 
priemonėse dėl 2002 m. balandžio 25 d. 
Tarybos sprendimo 2002/358/EB dėl 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo 
Europos bendrijos vardu ir bendro jame 
numatytų įsipareigojimų vykdymo.
Sprendimas įpareigoja Bendriją ir jos 
valstybes nares Kioto protokolo A priede 
išvardytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
bendrą išmetamą antropogeninį kiekį 
2008−2012 m. laikotarpiu sumažinti 8 % 
palyginus su 1990 m. lygiais. Dėl 
nesuderinto šių įsipareigojimų vykdymo gali 
kilti pavojus, kad bus sukurtos kliūtys 
laisvam motorinių transporto priemonių 
judėjimui Bendrijoje. Todėl tikslinga 
nustatyti reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
transporto priemonėse įrengtos oro 
kondicionavimo sistemos, kad jas būtų 
galima leisti pateikti į rinką ir uždrausti nuo 
tam tikros datos oro kondicionavimo 
sistemas, kuriose pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150.

(2) Vis daugiau valstybių narių ketina 
reglamentuoti oro kondicionavimo sistemų 
naudojimą motorinėse transporto 
priemonėse dėl 2002 m. balandžio 25 d. 
Tarybos sprendimo 2002/358/EB dėl 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo 
Europos bendrijos vardu ir bendro jame 
numatytų įsipareigojimų vykdymo.
Sprendimas įpareigoja Bendriją ir jos 
valstybes nares Kioto protokolo A priede 
išvardytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
bendrą išmetamą antropogeninį kiekį 
2008−2012 m. laikotarpiu sumažinti 8 % 
palyginus su 1990 m. lygiais. Dėl 
nesuderinto šių įsipareigojimų vykdymo gali 
kilti pavojus, kad bus sukurtos kliūtys 
laisvam motorinių transporto priemonių 
judėjimui Bendrijoje. Todėl tikslinga 
nustatyti reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
transporto priemonėse įrengtos oro 
kondicionavimo sistemos, kad jas būtų 
galima leisti pateikti į rinką ir uždrausti nuo 
tam tikros datos oro kondicionavimo 
sistemas, kuriose pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50.

Or. de

Pagrindimas

Grąžinama pirmojo svarstymo 73 pakeitimo idėja.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Norbert Glante

Pakeitimas 3
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(4) Siekiant užtikrinti veiksmingą tam tikrų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
draudimą, reikia riboti galimybę motorinėse 
transporto priemonėse įrengti oro 
kondicionavimo sistemas, kuriose pagal 
paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio 
klimato atšilimo potencialas viršija 150 ir 
drausti oro kondicionavimo sistemas pildyti 
tokiomis dujomis.

(4) Siekiant užtikrinti veiksmingą tam tikrų 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
draudimą, reikia riboti galimybę motorinėse 
transporto priemonėse įrengti oro 
kondicionavimo sistemas, kuriose pagal 
paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio 
klimato atšilimo potencialas viršija 50 ir 
drausti oro kondicionavimo sistemas pildyti 
tokiomis dujomis.

Or. de

Pagrindimas

Grąžinama pirmojo svarstymo 73 ir 75 pakeitimų idėja.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Norbert Glante

Pakeitimas 4
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Kadangi šios direktyvos tikslų − 
kontroliuoti nutekančių tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
transporto priemonėse įrengtose oro 
kondicionavimo sistemose ir nuo tam tikros 
datos uždrausti oro kondicionavimo 
sistemas, kuriose pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150, − valstybės narės, 
veikdamos atskirai, negali deramai pasiekti, 
o Bendrija dėl šios direktyvos masto ir 
poveikio gali jį pasiekti geriau, Bendrija gali 
patvirtinti priemones, laikydamasi Sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti.

(10) Kadangi šios direktyvos tikslų − 
kontroliuoti nutekančių tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
transporto priemonėse įrengtose oro 
kondicionavimo sistemose ir nuo tam tikros 
datos uždrausti oro kondicionavimo 
sistemas, kuriose pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50, − valstybės narės, 
veikdamos atskirai, negali deramai pasiekti, 
o Bendrija dėl šios direktyvos masto ir 
poveikio gali jį pasiekti geriau, Bendrija gali 
patvirtinti priemones, laikydamasi Sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Norbert Glante

Pakeitimas 5
3 STRAIPSNIO 7 A DALIS (nauja)

7a. „smulkūs gamintojai“ – tai transporto 
priemonių gamintojai, kurie Europos 
Sąjungoje parduoda ne daugiau kaip 50 
000 transporto priemonių per 
kalendorinius metus.

Or. de

Pagrindimas

Grąžinamas Parlamento pirmojo svarstymo pakeitimas (21 pakeitimas).

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 6
4 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Siekiant suteikti transporto priemonių su 
oro kondicionavimo sistema, kurioje pagal 
paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio 
klimato atšilimo potencialo vertė viršija 150, 
tipo patvirtinimą, valstybės narės užtikrina, 
kad laikantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
suderinto nutekėjimų aptikimo bandymo, šių 
dujų nutekantys kiekiai neviršija 5 
straipsnyje nustatytų didžiausių leistinų ribų.

3. Siekiant suteikti transporto priemonių su 
oro kondicionavimo sistema, kurioje pagal 
paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio 
klimato atšilimo potencialo vertė viršija 50, 
tipo patvirtinimą, valstybės narės užtikrina, 
kad laikantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
suderinto nutekėjimų aptikimo bandymo, šių 
dujų nutekantys kiekiai neviršija 5 
straipsnyje nustatytų didžiausių leistinų ribų.
[horizontalus pakeitimas – jei bus 
patvirtinta, skaičius „150“ visame 
Direktyvos ir jos pakeitimų tekste bus 
pakeistas į skaičių „50“].

Or. en

Pagrindimas

Globalinio klimato atšilimo potencialui (GWP) esant lygiam 150, vis dar galima bus naudoti 
hidrofluoroangliavandenilius (HFC), pvz., HFC152a, nepaisant to, kad rinkoje galima arba 
greitai bus galima gauti alternatyvių medžiagų, kurių sudėtyje yra kitų medžiagų, pvz., CO2 
arba angliavandenilių. Dar viena su HFC sistemomis susijusi problema yra ta, kad jas 
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galima pakartotinai užpildyti naudojant CFC ar HCFC. Tokia praktika taikoma keliose 
šalyse, įskaitant besivystančias šalis.

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

Pakeitimas 7
5 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
nebesuteikia EB tipo patvirtinimo arba 
nacionalinio tipo patvirtinimo transporto 
priemonių tipui su oro kondicionavimo 
sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150.

4. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
nebesuteikia EB tipo patvirtinimo arba 
nacionalinio tipo patvirtinimo transporto 
priemonių tipui su oro kondicionavimo 
sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50.

Or. de

Pagrindimas

2005 m. daugiau nei 80 proc. visų naujų automobilių Europoje bus įrengta oro 
kondicionavimo sistema, ir labai tikėtina, kad per kitus kelerius metus šis skaičius ir toliau 
didės. Todėl aplinkos apsaugos sumetimais būtų tikslinga pamėginti kuo greičiau pakeisti 
automobilių oro kondicionavimo sistemų technologijas, kad nebebūtų toliau naudojamos 
fluorintos dujos, darančios žalą klimatui, o automobilių kondicionavimo sistemoms užpildyti 
galėtų būti naudojamas klimatui nekenkiantis alternatyvus anglies dioksidas. GWP 
(Globalinio klimato atšilimo potencialą) sumažinus iki 50, reikštų, kad ateityje nebebus 
leidžiama naudoti oro kondicionavimo sistemų, naudojančių aušinimo medžiagą R 152a 
(GWP 120). Toks veiksmas atrodytų pagrįstas, kadangi CO2 technologija pateikia žymiai 
palankesnę alternatyvą klimato atžvilgiu (GWP 1), kuri, esant dabartinei technologijos 
padėčiai, galėtų būti naudojama standartinės įrangos gamybai šioje direktyvoje numatytais 
laiko terminais (iki 2011 m. sausio 1 d.). Be to, R 152a kelia nemažą pavojų saugumui, turint 
omenyje jos degumą ir labai nuodingus šalutinius produktus, susidarančius kilus gaisrui.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 8
5 STRAIPSNIO 4 DALIS
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4. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
nebesuteikia EB tipo patvirtinimo arba 
nacionalinio tipo patvirtinimo transporto 
priemonių tipui su oro kondicionavimo 
sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150.

4. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės 
nebesuteikia EB tipo patvirtinimo arba 
nacionalinio tipo patvirtinimo transporto 
priemonių tipui su oro kondicionavimo 
sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50.

Or. en

Pagrindimas

Kilnojamasis oro kondicionavimas (MAC) – tai sektorius, naudojantis fluorintas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas, pasižymintis didžiausiu potencialiu poveikiu klimatui. Vis daugiau 
automobilių turi oro kondicionavimo sistemas, o šiose sistemose nuotėkis yra didesnis nei kitų 
tipų šaldymo sistemose, kadangi jų neįmanoma hermetiškai uždaryti ir jos priklauso nuo 
vairavimo įtempio. MAC sudedamąsias dalis gaminančios pramonės įmonės pasirengusios 
teikti sudedamąsias dalis be HFC: Australijoje automobiliuose jau naudojami pigūs butano-
propano MAC, o CO2 MAC sudedamąsias dalis galima bus pradėti teikti jau 2008 m. arba 
vėliausiai 2009 m. Todėl nėra priežasčių, kurios galėtų neleisti spartinti HFC naudojimo 
kilnojamosiose oro kondicionavimo sistemose nutraukimo.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante, Dorette Corbey

Pakeitimas 9
5 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
nebesuteikia EB tipo patvirtinimo arba 
nacionalinio tipo patvirtinimo transporto 
priemonių tipui su oro kondicionavimo 
sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150.

4. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
nebesuteikia EB tipo patvirtinimo arba 
nacionalinio tipo patvirtinimo transporto 
priemonių tipui su oro kondicionavimo 
sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50.

Tačiau smulkūs gamintojai gali gauti tipo 
patvirtinimą tokioms transporto 
priemonėms iki 2013 m. sausio 1 d. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Norbert Glante, Dorette Corbey

Pakeitimas 10
5 STRAIPSNIO 5 DALIES ĮVADINĖ DALIS

5. Nuo 2017 m. sausio 1 d. naujų transporto 
priemonių su oro kondicionavimo sistema, 
kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150, atžvilgiu valstybės 
narės:

5. Nuo 2014 m. sausio 1 d. naujų transporto 
priemonių su oro kondicionavimo sistema, 
kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50, atžvilgiu valstybės 
narės:

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama pirmojo svarstymo 73 pakeitimo idėja.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 11
5 STRAIPSNIO 5 DALIES ĮVADINĖ DALIS

5. Nuo 2017 m. sausio 1 d. naujų transporto 
priemonių su oro kondicionavimo sistema, 
kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150, atžvilgiu valstybės 
narės:

5. Nuo 2015 m. sausio 1 d. naujų transporto 
priemonių su oro kondicionavimo sistema, 
kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50, atžvilgiu valstybės 
narės:

Or. en

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas kaip ir 5 straipsnio 4 dalies pakeitimo, kurį pateikė Lucas ir Isler 
Béguin, atveju.

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

Pakeitimas 12
5 STRAIPSNIO 5 DALIES ĮVADINĖ DALIS
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5. Nuo 2017 m. sausio 1 d. naujų transporto 
priemonių su oro kondicionavimo sistema, 
kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150, atžvilgiu valstybės 
narės:

5. Nuo 2017 m. sausio 1 d. naujų transporto 
priemonių su oro kondicionavimo sistema, 
kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50, atžvilgiu valstybės 
narės:

Or. en

Pagrindimas

2005 m. daugiau nei 80 proc. visų naujų automobilių Europoje bus įrengta oro 
kondicionavimo sistema, ir labai tikėtina, kad per kitus kelerius metus šis skaičius ir toliau 
didės. Todėl aplinkos apsaugos sumetimais būtų tikslinga pamėginti kuo greičiau pakeisti 
automobilių oro kondicionavimo sistemų technologijas, kad nebebūtų toliau naudojamos 
fluorintos dujos, darančios žalą klimatui, o automobilių kondicionavimo sistemoms užpildyti 
galėtų būti naudojamas klimatui nekenkiantis alternatyvus anglies dioksidas. GWP 
(Globalinio klimato atšilimo potencialą) sumažinus iki 50, reikštų, kad ateityje nebebus 
leidžiama naudoti oro kondicionavimo sistemų, naudojančių aušinimo medžiagą R 152a 
(GWP 120). Toks veiksmas atrodytų pagrįstas, kadangi CO2 technologija pateikia žymiai 
palankesnę alternatyvą klimato atžvilgiu (GWP 1), kuri, esant dabartinei technologijos 
padėčiai, galėtų būti naudojama standartinės įrangos gamybai šioje direktyvoje numatytais 
laiko terminais (iki 2011 m. sausio 1 d.). Be to, R 152a kelia nemažą pavojų saugumui, turint 
omenyje jos degumą ir labai nuodingus šalutinius produktus, susidarančius kilus gaisrui.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 13
5 STRAIPSNIO 5 A DALIS (nauja)

5a. Valstybės narės gali skatinti ir tuojau 
pat įdiegti oro kondicionavimo sistemas, 
naudojančias veiksmingas dujas, kaip antai 
CO2, pasižyminčias mažu globalinio 
klimato atšilimo potencialu. «Jei valstybės 
narės įveda mokestines ar kitas priemones, 
kuriomis skatinama montuoti sistemas, 
kurių sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas yra mažesnis, jos apie šias 
priemones praneša Komisijai.

Or. nl
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Pagrindimas

Grąžinamas pakeistos formos pirmojo svarstymo pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante, Dorette Corbey

Pakeitimas 14
6 STRAIPSNIO 1 DALIS 

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. transporto 
priemonėse, kurių tipas patvirtintas po šios 
datos, oro kondicionavimo sistemos, kuriose 
pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo 
globalinio klimato atšilimo potencialas 
viršija 150, nebeįrengiamos. Nuo 2017 m. 
sausio 1 d. tokios oro kondicionavimo 
sistemos nebeįrengiamos jokiose transporto 
priemonėse.

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. transporto 
priemonėse, kurių tipas patvirtintas po šios 
datos, oro kondicionavimo sistemos, kuriose 
pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo 
globalinio klimato atšilimo potencialas 
viršija 50, nebeįrengiamos. Nuo 2014 m. 
sausio 1 d. tokios oro kondicionavimo 
sistemos nebeįrengiamos jokiose transporto 
priemonėse.

Or. de

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

Pakeitimas 15
6 STRAIPSNIO 1 DALIS 

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. transporto 
priemonėse, kurių tipas patvirtintas po šios 
datos, oro kondicionavimo sistemos, kuriose 
pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo 
globalinio klimato atšilimo potencialas 
viršija 150, nebeįrengiamos. Nuo 2017 m. 
sausio 1 d. tokios oro kondicionavimo 
sistemos nebeįrengiamos jokiose transporto 
priemonėse.

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. transporto 
priemonėse, kurių tipas patvirtintas po šios 
datos, oro kondicionavimo sistemos, kuriose 
pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo 
globalinio klimato atšilimo potencialas 
viršija 50, nebeįrengiamos. Nuo 2017 m. 
sausio 1 d. tokios oro kondicionavimo 
sistemos nebeįrengiamos jokiose transporto 
priemonėse.
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Or. de

Pagrindimas

2005 m. daugiau nei 80 proc. visų naujų automobilių Europoje bus įrengta oro 
kondicionavimo sistema, ir labai tikėtina, kad per kitus kelerius metus šis skaičius ir toliau 
didės. Todėl aplinkos apsaugos sumetimais būtų tikslinga pamėginti kuo greičiau pakeisti 
automobilių oro kondicionavimo sistemų technologijas, kad nebebūtų toliau naudojamos 
fluorintos dujos, darančios žalą klimatui, o automobilių kondicionavimo sistemoms užpildyti 
galėtų būti naudojamas klimatui nekenkiantis alternatyvus anglies dioksidas. GWP 
(Globalinio klimato atšilimo potencialą) sumažinus iki 50, reikštų, kad ateityje nebebus 
leidžiama naudoti oro kondicionavimo sistemų, naudojančių aušinimo medžiagą R 152a 
(GWP 120). Toks veiksmas atrodytų pagrįstas, kadangi CO2 technologija pateikia žymiai 
palankesnę alternatyvą klimato atžvilgiu (GWP 1), kuri, esant dabartinei technologijos 
padėčiai, galėtų būti naudojama standartinės įrangos gamybai šioje direktyvoje numatytais 
laiko terminais (iki 2011 m. sausio 1 d.). Be to, R 152a kelia nemažą pavojų saugumui, turint 
omenyje jos degumą ir labai nuodingus šalutinius produktus, susidarančius kilus gaisrui.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 16
6 STRAIPSNIO 1 DALIS 

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. transporto 
priemonėse, kurių tipas patvirtintas po šios 
datos, oro kondicionavimo sistemos, kuriose 
pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo 
globalinio klimato atšilimo potencialas 
viršija 150, nebeįrengiamos. Nuo 2017 m. 
sausio 1 d. tokios oro kondicionavimo 
sistemos nebeįrengiamos jokiose transporto 
priemonėse.

1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. transporto 
priemonėse, kurių tipas patvirtintas po šios 
datos, oro kondicionavimo sistemos, kuriose 
pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo 
globalinio klimato atšilimo potencialas 
viršija 50, nebeįrengiamos. Nuo 2015 m. 
sausio 1 d tokios oro kondicionavimo 
sistemos nebeįrengiamos jokiose transporto 
priemonėse.

Or. en

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas kaip ir 5 straipsnio 4 dalies pakeitimo, kurį pateikė Lucas ir Isler 
Béguin, atveju.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 17
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Transporto priemonėse, kurių tipas 
patvirtintas 2011 m. sausio 1 d. ar vėliau, 
įrengtos oro kondicionavimo sistemos 
nebeužpildomos fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150. Nuo 2017 m. sausio 
1 d. oro kondicionavimo sistemos jokiose 
transporto priemonėse nebeužpildomos 
fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis, kurių sukeliamo globalinio klimato 
atšilimo potencialas viršija 150, išskyrus oro 
kondicionavimo sistemas, kuriose yra tokių 
dujų ir kurios buvo įrengtos tose transporto 
priemonėse iki šios datos.

2. Transporto priemonėse, kurių tipas 
patvirtintas 2009 m. sausio 1 d. ar vėliau, 
įrengtos oro kondicionavimo sistemos 
nebeužpildomos fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50. Nuo 2015 m. sausio 1 
d. oro kondicionavimo sistemos jokiose 
transporto priemonėse nebeužpildomos 
fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis, kurių sukeliamo globalinio klimato 
atšilimo potencialas viršija 50, išskyrus oro 
kondicionavimo sistemas, kuriose yra tokių 
dujų ir kurios buvo įrengtos tose transporto 
priemonėse iki šios datos.

Or. en

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas kaip ir 5 straipsnio 4 dalies pakeitimo, kurį pateikė Lucas ir Isler 
Béguin, atveju.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Norbert Glante

Pakeitimas 18
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Transporto priemonėse, kurių tipas 
patvirtintas 2011 m. sausio 1 d. ar vėliau, 
įrengtos oro kondicionavimo sistemos 
nebeužpildomos fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150. Nuo 2017 m. sausio 
1 d. oro kondicionavimo sistemos jokiose 
transporto priemonėse nebeužpildomos 
fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis, kurių sukeliamo globalinio klimato 
atšilimo potencialas viršija 150, išskyrus oro 
kondicionavimo sistemas, kuriose yra tokių 

2. Transporto priemonėse, kurių tipas 
patvirtintas 2011 m. sausio 1 d. ar vėliau, 
įrengtos oro kondicionavimo sistemos 
nebeužpildomos fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50. Nuo 2014 m. sausio 1 
d. oro kondicionavimo sistemos jokiose 
transporto priemonėse nebeužpildomos 
fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis, kurių sukeliamo globalinio klimato 
atšilimo potencialas viršija 50, išskyrus oro 
kondicionavimo sistemas, kuriose yra tokių 
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dujų ir kurios buvo įrengtos tose transporto 
priemonėse iki šios datos.

dujų ir kurios buvo įrengtos tose transporto 
priemonėse iki šios datos.

Or. de

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

Pakeitimas 19
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Transporto priemonėse, kurių tipas 
patvirtintas 2011 m. sausio 1 d. ar vėliau, 
įrengtos oro kondicionavimo sistemos 
nebeužpildomos fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 150. Nuo 2017 m. sausio 
1 d. oro kondicionavimo sistemos jokiose 
transporto priemonėse nebeužpildomos 
fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis, kurių sukeliamo globalinio klimato 
atšilimo potencialas viršija 150, išskyrus oro 
kondicionavimo sistemas, kuriose yra tokių 
dujų ir kurios buvo įrengtos tose transporto 
priemonėse iki šios datos.

2. Transporto priemonėse, kurių tipas 
patvirtintas 2011 m. sausio 1 d. ar vėliau, 
įrengtos oro kondicionavimo sistemos 
nebeužpildomos fluorintomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas viršija 50. Nuo 2017 m. sausio 1 
d. oro kondicionavimo sistemos jokiose 
transporto priemonėse nebeužpildomos 
fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis, kurių sukeliamo globalinio klimato 
atšilimo potencialas viršija 50, išskyrus oro 
kondicionavimo sistemas, kuriose yra tokių 
dujų ir kurios buvo įrengtos tose transporto 
priemonėse iki šios datos.

Or. de

Pagrindimas

2005 m. daugiau nei 80 proc. visų naujų automobilių Europoje bus įrengta oro 
kondicionavimo sistema, ir labai tikėtina, kad per kitus kelerius metus šis skaičius ir toliau 
didės. Todėl aplinkos apsaugos sumetimais būtų tikslinga pamėginti kuo greičiau pakeisti 
automobilių oro kondicionavimo sistemų technologijas, kad nebebūtų toliau naudojamos 
fluorintos dujos, darančios žalą klimatui, o automobilių kondicionavimo sistemoms užpildyti 
galėtų būti naudojamas klimatui nekenkiantis alternatyvus anglies dioksidas. GWP 
(Globalinio klimato atšilimo potencialą) sumažinus iki 50, reikštų, kad ateityje nebebus 
leidžiama naudoti oro kondicionavimo sistemų, naudojančių aušinimo medžiagą R 152a 
(GWP 120). Toks veiksmas atrodytų pagrįstas, kadangi CO2 technologija pateikia žymiai 
palankesnę alternatyvą klimato atžvilgiu (GWP 1), kuri, esant dabartinei technologijos 
padėčiai, galėtų būti naudojama standartinės įrangos gamybai šioje direktyvoje numatytais 
laiko terminais (iki 2011 m. sausio 1 d.). Be to, R 152a kelia nemažą pavojų saugumui, turint 
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omenyje jos degumą ir labai nuodingus šalutinius produktus, susidarančius kilus gaisrui.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 20
6 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Valstybės narės gali pasiūlyti 
mokestines ir finansines skatinimo 
priemones esamoms transporto 
priemonėms įrengti su sąlyga, kad bus 
įrengtos oro kondicionavimo sistemos, 
naudojančios fluorintas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurių sukeliamo 
globalinio klimato atšilimo potencialas 
mažesnis nei 50. Jei valstybės narės įveda 
mokestines ar kitas priemones, kuriomis 
skatinama montuoti sistemas, kurių 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas yra mažesnis, jos apie šias 
priemones praneša Komisijai.

Or. nl

Pagrindimas

Grąžinamas pakeistos formos pirmojo svarstymo pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 21
6 A STRAIPSNIS (naujas)

6a straipsnis
Ženklinimas

Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 
67/548/EEB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/45/EB nuostatų 
dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
žymėjimo, šios direktyvos 2 straipsnyje 
minimos motorinės transporto priemonės, 
jei jose yra įrengta oro kondicionavimo 
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sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti 
fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos, neteikiamos į rinką, išskyrus tuos 
atvejus, kai tų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų cheminis pavadinimas nurodytas 
etiketėje, naudojant pripažintą pramonės 
įmonių nomenklatūrą. Tokioje etiketėje turi 
būti aiškiai nurodoma, kad oro 
kondicionavimo sistemoje yra fluorintos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir jų 
sukeliamo globalinio klimato atšilimo 
potencialas. Tai turi būti aiškiai, 
nenusitrinančiais dažais užrašyta ant 
transporto priemonės bei nurodyta visuose 
skelbimuose ir pardavimo informacijoje.
Tokia etiketė pritvirtinama transporto 
priemonės išorėje taip, kad ji būtų aiškiai 
matoma ir jos niekas neužstotų.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai pirkdami privalo būti informuojami, kad, esant oro kondicionavimo sistemai, 
galėtų pasirinkti jos tipą. Kadangi kilnojamųjų oro kondicionavimo sistemų neįmanoma 
hermetiškai uždaryti ir kadangi išmetamosios dujos priklauso nuo vairavimo įtempio ir 
padidėjusio transporto priemonės svorio, toks pasirinkimas gali būti reikšmingas mūsų 
klimato apsaugai.


