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Pakeitimas 26
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Nustatyta, jog nuolatinės dabartinių 
lygių ozono sluoksnį ardančių medžiagų 
emisijos ir toliau daro didelę žalą ozono 
sluoksniui. 1998 m. pietiniame pusrutulyje 
nepaprastai suplonėjo ozono sluoksnis. Per 
tris iš keturių pastarųjų pavasarių ozono 
sluoksnis Arkties regione labai smarkiai 
suplonėjo. Yra aiškių įrodymų, kad 
atmosferoje sumažėjo ozoną ardančių 
medžiagų kiekis, ir pastebėti kai kurie 
ankstyvi ženklai, kad stratosferos ozono 
sluoksnis atsistato. Tačiau prognozuojama, 
kad ozono sluoksnis atsistatys tiek, kad jo 
koncentracija vėl būtų tokia kaip iki 
1980 m., ne greičiau kaip iki XXI-ojo 
amžiaus vidurio. Todėl  dėl suplonėjusio 
ozono sluoksnio padidėjusi ultravioletinė 
spinduliuotė tebekelia  didelį pavojų 
sveikatai ir aplinkai. Todėl būtina imtis 
tolesnių veiksmingų priemonių žmonių 
sveikatai ir aplinkai apsaugoti nuo 
neigiamo tokio išmetimo  poveikio ir 
grėsmei, kad ozono sluoksnio atsikūrimas 
užtruks dar ilgiau, išvengti .

(2) Nustatyta, jog nuolatinės dabartinių 
lygių ozono sluoksnį ardančių medžiagų 
emisijos ir toliau daro didelę žalą ozono 
sluoksniui. 1998 m. pietiniame pusrutulyje 
nepaprastai suplonėjo ozono sluoksnis. Per 
tris iš keturių pastarųjų pavasarių ozono 
sluoksnis Arkties regione labai smarkiai 
suplonėjo. Yra aiškių įrodymų, kad 
atmosferoje sumažėjo ozoną ardančių 
medžiagų kiekis, ir pastebėti kai kurie 
ankstyvi ženklai, kad stratosferos ozono 
sluoksnis atsistato. Tačiau prognozuojama, 
kad ozono sluoksnis atsistatys tiek, kad jo 
koncentracija vėl būtų tokia kaip iki 
1980 m., ne greičiau kaip iki XXI-ojo 
amžiaus vidurio. Todėl dėl suplonėjusio 
ozono sluoksnio padidėjusi ultravioletinė 
spinduliuotė tebekelia didelį pavojų 
sveikatai ir aplinkai. Be to, galimas didelis 
šių medžiagų poveikis pasauliniam 
atšilimui ir įtaka temperatūros didėjimui 
pasaulyje.  Todėl būtina imtis tolesnių 
veiksmingų priemonių žmonių sveikatai ir 
aplinkai apsaugoti nuo neigiamo tokio 
išmetimo poveikio ir grėsmei, kad ozono 
sluoksnio atsikūrimas užtruks dar ilgiau, 
išvengti .

Or. el

Pagrindimas

Neskaitant šių medžiagų cheminių savybių, susijusių su ozono sluoksnio ardymu, jos gali 
turėti didelį poveikį pasauliniam atšilimui, taigi gali padidinti temperatūrą pasaulyje.
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Pakeitimas 27
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Daugelis ozono sluoksnį ardančių 
medžiagų (OAM) yra šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos, tačiau jos nėra 
kontroliuojamos pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvenciją ir 
jos Kioto protokolą, kadangi manoma, jog 
taikant Monrealio protokolą bus 
palaipsniui nutrauktas OAM naudojimas. 
Nepaisant pagal šį protokolą pasiektos 
pažangos, laipsniško OAM naudojimo 
nutraukimo užduotis vis dar turi būti 
įvykdyta Europos Sąjungoje ir pasauliniu 
lygmeniu.  Taigi pageidautina sumažinti 
ir panaikinti OAM gamybą ir naudojimą, 
kai yra techniškai nesunkiai 
įgyvendinamų alternatyvų.

Or. en

Pakeitimas 28
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pagal Reglamentą (EB) Nr.  2037/2000
buvo palaipsniui nutraukta 
chlorfluorangliavandenilių, kitų visiškai 
halogenintų chlorfluorangliavandenilių, 
halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-
trichloretano, 
hidrobromfluorangliavandenilių , 
bromchlormetano ir metilbromido  gamyba 
ir pateikimas rinkai . 

(8) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 
buvo palaipsniui nutraukta 
chlorfluorangliavandenilių, kitų visiškai 
halogenintų chlorfluorangliavandenilių, 
halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-
trichloretano, 
hidrobromfluorangliavandenilių , 
bromchlormetano ir metilbromido gamyba 
ir pateikimas rinkai, taigi draudžiama šių 
medžiagų bei tokių medžiagų turinčių 
produktų ir įrangos gamyba ir pateikimas 
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rinkai. Dabar taip pat būtų tikslinga 
palaipsniui uždrausti naudoti minėtas 
medžiagas bei tokių medžiagų turinčius 
produktus ir įrangą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 1 pakeitimas.

Viena iš didžiausių grėsmių ozono sluoksniui yra ozono sluoksnį ardančios medžiagos, kurios 
jau gaminamos. Norint sumažinti ozono sluoksnio ardymo poveikį (ir šiltnamio efektą), 
svarbu kuo labiau apriboti minėtų ozoną ardančių medžiagų naudojimą. Reikalingos paskatos 
mažinti priklausomybę, visų pirma nuo halonų, taip pat stengtis surinkti ir saugiai sunaikinti 
chemines medžiagas. Tai jau paminėta preambulėje.

Pakeitimas 29
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reikėtų taip pat kontroliuoti
metilbromido naudojimą karantininiam 
apdorojimui ir produkcijos apdorojimui 
prieš transportavimą.  Naudojimas 
neturėtų viršyti vidutinio 2005–2008 m. 
sunaudoto kiekio  ir galų gale jis turėtų 
būti sumažintas , o iki 2015 m. palaipsniui 
uždraustas; kartu turėtų būti taikomos 
rekuperavimo technologijos

(11) Atsižvelgiant į Reglamentą Nr. 
2032/2003, pagal kurį nė vėliau kaip iki 
2006 m. rugsėjo 1 d. uždraudžiamas
metilbromido, kaip biocido, naudojimas, 
ir Komisijos sprendimą 2008/753/EB, 
pagal kurį nė vėliau kaip iki 2010 m. kovo 
18 d. uždraudžiamas metilbromido, kaip 
augalų apsaugos produkto, naudojimas, 
metilbromido naudojimas karantininiam 
apdorojimui ir produkcijos apdorojimui 
prieš transportavimą taip pat turėtų būti
uždraustas iki 2010 m. kovo 18 d.

Or. en

Pagrindimas

Many alternatives to QPS treatment for various perishable and durable commodities. These 
alternatives range from alternative chemical treatments to carbon dioxide treatments and to 
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heat treatments and others. 10 years ago several Member States successfully banned the use 
of QPS treatments because alternatives are available- their long-standing experience has 
demonstrated that a ban is feasible. Furthermore, following Commission Decision 
2008/753/EC the authorisation of methyl bromide as a plant protection product will be 
withdrawn by 18 March 2009, and remaining supplies cannot be used after 18 March 2010. 
This means methyl bromide cannot be used for QPS after 18 March 2010 – it would be 
illegal.

Pakeitimas 30
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) 1967 m. birželio 27 d. Tarybos 
direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų 
medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir 
ženklinimą etiketėmis, suderinimo ir 
1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl 
pavojingų preparatų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų derinimo reikalaujama, kad 
medžiagos, klasifikuojamos kaip ozono 
sluoksnį ardančios medžiagos, būtų 
ženklinamos. Kadangi ozono sluoksnį 
ardančias medžiagas, gaminamas naudoti 
kaip žaliava, galima išleisti į laisvą 
apyvartą Bendrijoje, jas reikėtų atskirti nuo 
kitoms reikmėms gaminamų medžiagų, kad
žaliavai skirtos medžiagos nebūtų 
naudojamos kitoms pagal šį reglamentą 
kontroliuojamoms reikmėms. Be to, 
siekiant informuoti galutinius naudotojus ir 
palengvinti reglamento vykdymo 
užtikrinimą, produktai ir įranga, kuriuose 
yra tokių medžiagų arba kurių veikimas 
nuo jų priklauso, turėtų būti atitinkamai 
paženklinami juos remontuojant ir atliekant 
jų techninę priežiūrą.

(18) 1967 m. birželio 27 d. Tarybos 
direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų 
medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir 
ženklinimą etiketėmis, suderinimo ir 
1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl 
pavojingų preparatų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų derinimo reikalaujama, kad 
medžiagos, klasifikuojamos kaip ozono 
sluoksnį ardančios medžiagos, būtų 
ženklinamos. Kadangi ozono sluoksnį 
ardančias medžiagas, gaminamas naudoti 
kaip žaliava, taip pat kaip technologijos 
agentai bei laboratorijų ir analizės 
reikmėms, galima išleisti į laisvą apyvartą 
Bendrijoje, jas reikėtų atskirti nuo kitoms 
reikmėms gaminamų medžiagų, kad 
medžiagos nebūtų naudojamos kitoms 
pagal šį reglamentą kontroliuojamoms 
reikmėms. Be to, siekiant informuoti 
galutinius naudotojus ir palengvinti 
reglamento vykdymo užtikrinimą, 
produktai ir įranga, kuriuose yra tokių 
medžiagų arba kurių veikimas nuo jų 
priklauso, turėtų būti atitinkamai 
paženklinami juos remontuojant ir atliekant 
jų techninę priežiūrą.
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Or. en

Pagrindimas

Pavojus dėl to, kad ozono sluoksnį ardančios medžiagas, gaminamos naudoti kaip žaliava (7 
straipsnis), bus naudojamos kitiems tikslams, galimas ir tada, kai jos naudojamos 
laboratorijų ir analizės reikmėms (10 straipsnis) arba kaip technologijos agentai (8 
straipsnis). Todėl logiška šiuos ženklinimo reikalavimus taikyti ir naudojimui laboratorijų ir 
analizės reikmėms bei naudojimui kaip technologijos agentai, o tai padės užkirsti kelią 
neteisėtai prekybai.

Pakeitimas 31
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kad užtikrintų atitiktį visoms 
reglamento nuostatoms, valstybės narės 
turėtų vykdyti patikrinimus pagal rizika 
grindžiamą metodą – t. y. veikla, kuri kelia 
didžiausią neteisėtos prekybos 
kontroliuojamomis medžiagomis arba jų 
išmetimo riziką, turėtų būti tikrinama 
pirmiausia. 

(22) Kad užtikrintų atitiktį visoms 
reglamento nuostatoms, valstybės narės 
turėtų vykdyti patikrinimus pagal rizika 
grindžiamą metodą – t. y. veikla, kuri kelia 
didžiausią neteisėtos prekybos 
kontroliuojamomis medžiagomis arba jų 
išmetimo riziką, turėtų būti tikrinama 
pirmiausia. Patikrinimų rezultatai 
skelbiami internete.

Or. hu

Pagrindimas

Piliečiams turėtų būti matomi patikrinimų rezultatai.
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Pakeitimas 32
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti 
kontroliuojamų medžiagų, skirtų naudoti 
kaip žaliava, etikečių formą ir turinį, iš 
dalies keisti III priedą dėl procesų, 
kuriuose kontroliuojamos medžiagos gali 
būti naudojamos kaip technologijos 
agentai, priimti priemones metilbromido, 
skirto karantininiam apdorojimui ir 
produkcijos apdorojimui prieš 
transportavimą, rinkai pateikiamam ir 
naudojamam kiekiui mažinti, iš dalies 
keisti VI priedą dėl būtiniausių halono 
naudojimo atvejų, priimti papildomas 
prekybos stebėsenos ir kontrolės 
priemones, nustatyti reikalavimus 
produktams, kuriuose yra kontroliuojamų 
medžiagų, pagamintiems valstybėse, kurios 
nėra Protokolo šalys, iš dalies keisti VII 
priedą dėl naikinimo technologijų, nustatyti 
produktų ir įrangos, iš kurių turi būti 
privaloma surinkti kontroliuojamas 
medžiagas ir jas sunaikinti, sąrašą, 
nustatyti būtiniausius personalo 
kvalifikacijos reikalavimus, nustatyti 
kontroliuojamų medžiagų išmetimo ir 
nuotėkio prevencijos reikalavimus, įtraukti 
naujas medžiagas į II priedą ir iš dalies 
keisti ataskaitų teikimo reikalavimus 
valstybėms narėms ir įmonėms. Kadangi 
tos priemonės yra bendrojo pobūdžio, o jų 
tikslas – iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas, inter alia jį papildant 
naujomis neesminėmis nuostatomis, jos 
turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(25) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti 
kontroliuojamų medžiagų, skirtų naudoti 
kaip žaliava, taip pat kaip technologijos 
agentai bei laboratorijų ir analizės 
reikmėms, etikečių formą ir turinį, iš dalies 
keisti III priedą dėl procesų, kuriuose 
kontroliuojamos medžiagos gali būti 
naudojamos kaip technologijos agentai, 
priimti priemones metilbromido, skirto 
karantininiam apdorojimui ir produkcijos 
apdorojimui prieš transportavimą, rinkai 
pateikiamam ir naudojamam kiekiui 
mažinti, iš dalies keisti VI priedą dėl 
būtiniausių halono naudojimo atvejų, 
priimti papildomas prekybos stebėsenos ir 
kontrolės priemones, nustatyti 
reikalavimus produktams, kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų, pagamintiems 
valstybėse, kurios nėra Protokolo šalys, iš 
dalies keisti VII priedą dėl naikinimo 
technologijų, nustatyti produktų ir įrangos, 
iš kurių turi būti privaloma surinkti 
kontroliuojamas medžiagas ir jas 
sunaikinti, sąrašą, nustatyti būtiniausius 
personalo kvalifikacijos reikalavimus, 
nustatyti kontroliuojamų medžiagų 
išmetimo ir nuotėkio prevencijos 
reikalavimus, įtraukti naujas medžiagas į II 
priedą ir iš dalies keisti ataskaitų teikimo 
reikalavimus valstybėms narėms ir 
įmonėms. Kadangi tos priemonės yra 
bendrojo pobūdžio, o jų tikslas – iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia jį papildant naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.
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Or. en

Pagrindimas

Pavojus dėl to, kad ozono sluoksnį ardančios medžiagas, gaminamos naudoti kaip žaliava (7 
straipsnis), bus naudojamos kitiems tikslams, galimas ir tada, kai jos naudojamos 
laboratorijų ir analizės reikmėms (10 straipsnis) arba kaip technologijos agentai (8 
straipsnis). Todėl logiška šiuos ženklinimo reikalavimus taikyti ir naudojimui laboratorijų ir 
analizės reikmėms bei naudojimui kaip technologijos agentai, o tai padės užkirsti kelią 
neteisėtai prekybai.

Išbraukus 12 straipsnį, dalis apie metilbromidą taip pat turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 33
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti 
kontroliuojamų medžiagų, skirtų naudoti 
kaip žaliava, etikečių formą ir turinį, iš 
dalies keisti III priedą dėl procesų, 
kuriuose kontroliuojamos medžiagos gali 
būti naudojamos kaip technologijos 
agentai, priimti priemones metilbromido, 
skirto karantininiam apdorojimui ir 
produkcijos apdorojimui prieš 
transportavimą, rinkai pateikiamam ir 
naudojamam kiekiui mažinti, iš dalies 
keisti VI priedą dėl būtiniausių halono 
naudojimo atvejų, priimti papildomas 
prekybos stebėsenos ir kontrolės 
priemones, nustatyti reikalavimus 
produktams, kuriuose yra kontroliuojamų 
medžiagų, pagamintiems valstybėse, kurios 
nėra Protokolo šalys, iš dalies keisti VII 
priedą dėl naikinimo technologijų, nustatyti 
produktų ir įrangos, iš kurių turi būti 
privaloma surinkti kontroliuojamas 
medžiagas ir jas sunaikinti, sąrašą, 
nustatyti būtiniausius personalo 
kvalifikacijos reikalavimus, nustatyti 

(25) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti 
kontroliuojamų medžiagų, skirtų naudoti 
kaip žaliava, etikečių formą ir turinį, iš 
dalies keisti III priedą dėl procesų, 
kuriuose kontroliuojamos medžiagos gali 
būti naudojamos kaip technologijos 
agentai, priimti priemones metilbromido, 
skirto naudojimui ekstremaliais atvejais, 
rinkai pateikiamam ir naudojamam kiekiui 
mažinti, iš dalies keisti VI priedą dėl 
būtiniausių halono naudojimo atvejų, 
priimti papildomas prekybos stebėsenos ir 
kontrolės priemones, nustatyti 
reikalavimus produktams, kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų, pagamintiems 
valstybėse, kurios nėra Protokolo šalys, iš 
dalies keisti VII priedą dėl naikinimo 
technologijų, nustatyti produktų ir įrangos, 
iš kurių turi būti privaloma surinkti 
kontroliuojamas medžiagas ir jas 
sunaikinti, sąrašą, nustatyti būtiniausius 
personalo kvalifikacijos reikalavimus, 
nustatyti kontroliuojamų medžiagų 
išmetimo ir nuotėkio prevencijos 
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kontroliuojamų medžiagų išmetimo ir 
nuotėkio prevencijos reikalavimus, įtraukti 
naujas medžiagas į II priedą ir iš dalies 
keisti ataskaitų teikimo reikalavimus 
valstybėms narėms ir įmonėms. Kadangi 
tos priemonės yra bendrojo pobūdžio, o jų 
tikslas – iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas, inter alia jį papildant 
naujomis neesminėmis nuostatomis, jos 
turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

reikalavimus, įtraukti naujas medžiagas į II 
priedą ir iš dalies keisti ataskaitų teikimo 
reikalavimus valstybėms narėms ir 
įmonėms. Kadangi tos priemonės yra
bendrojo pobūdžio, o jų tikslas – iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia jį papildant naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimą 2008/753/EB dėl metilbromido 
neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, metilbromido, kaip augalų apsaugos 
produkto, registracija bus panaikinta 2009 m. kovo 18 d. Būtų logiška, jei pagal šį 
reglamentą metilbromido naudojimas tokiems tikslams būtų taip pat uždraustas. Yra 
pakankamai alternatyvų nuolatiniam metilbromido naudojimui karantinui ir prieš produkcijos 
gabenimą.

Pakeitimas 34
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2006/12/EB dėl atliekų1 ir 1991 m. 
gruodžio 12 d. Tarybos direktyvoje 
91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 
numatytos kontroliuojamų medžiagų 
naikinimo priemonės. Vadovaujantis 
Protokolu, tik Šalių patvirtintos 
technologijos gali būti naudojamos
kontroliuojamoms medžiagoms naikinti.
Todėl atitinkami Šalių sprendimai turėtų 
būti įtraukti į šį reglamentą.

(26) Kadangi daug OAM tebėra saugoma 
arba kaupiama produktuose ir įrangoje 
(pavyzdžiui, izoliaciniuose putplasčiuose, 
šaltnešiuose ir oro kondicionavimo 
sistemose). Turi būti nustatyta 
kontroliuojamų medžiagų naikinimo 
teisinė sistema. 2008 m. lapkričio 19 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas1, taip pat 1991 m. 
gruodžio 12 d. Tarybos direktyvoje 
91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 
numatytos kontroliuojamų medžiagų 
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naikinimo priemonės. 2002 m. liepos 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 1600/2002/EB, nustatančio 
šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų 
programą, 8 straipsnio 2 dalies iv punkte 
numatyta parengti direktyvą dėl statybų ir 
pastatų nugriovimo atliekų, kuri būtina 
siekiant sunaikinti OAM izoliaciniuose 
putplasčiuose. Vadovaujantis Protokolu, 
tik Šalių patvirtintos technologijos gali būti 
naudojamos kontroliuojamoms 
medžiagoms naikinti. Todėl atitinkami 
Šalių sprendimai turėtų būti įtraukti į šį 
reglamentą.

1 OL L 114, 2006 4 27, p. 9. 1 OL L 312, 2008 22 22, p. 3.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą numatyta parengti direktyvą dėl 
statybų ir pastatų nugriovimo atliekų. Siekiant sunaikinti itin didelį kiekį OAM izoliaciniuose 
putplasčiuose, būtina priimti šią direktyvą. Iki šiol EB nieko nepaskelbė. Europos 
Parlamentas savo 2007 m. vasario 13 d. rezoliucijoje dėl teminės atliekų strategijos (A6-
438/2006) taip pat paragino Komisiją tai atlikti.

Pakeitimas 35
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai sudaryti produktų ir įrangos, iš 
kurių surinkti kontroliuojamas medžiagas 
arba jas sunaikinti prieš tai nesurinkus 
laikoma techniškai įmanoma ir 
ekonomiškai pagrįsta, todėl privaloma, 
sąrašą.

(27) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai sudaryti produktų ir įrangos, iš 
kurių surinkti kontroliuojamas medžiagas 
arba jas sunaikinti prieš tai nesurinkus 
laikoma techniškai įmanoma ir
ekonomiškai pagrįsta, todėl privaloma, 
sąrašą. Komisija taip pat turėtų priimti 
veiksmų planą, pagal kurį numatomos 
paskatos pašalinti atitinkamas medžiagas 
ir jas pakeisti saugesnėmis 
alternatyvomis.
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Or. el

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vis didesnį poreikį kuo greičiau surinkti ir pašalinti šias medžiagas, būtų 
naudinga, jei Komisija parengtų veiksmų planą, pagal kurį būtų numatytos šių medžiagų 
pašalinimo ir jų pakeitimo paskatos, taikomos naudotojams ir gamintojams.

Pakeitimas 36
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas 
kontroliuojamoms medžiagoms, naujoms 
medžiagoms ir  produktams bei įrangai, 
kuriuose yra kontroliuojamų  medžiagų 
arba kurių veikimas nuo jų priklauso  .

1. Šis reglamentas taikomas 
kontroliuojamoms medžiagoms, naujoms 
medžiagoms, turinčioms įrodytą ozono 
ardymo potencialą (OAP), ir produktams 
bei įrangai, kuriuose yra kontroliuojamų 
medžiagų ar naujų medžiagų, kurių OAP 
įrodytas, arba kurių veikimas nuo jų
priklauso.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 37
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas  netaikomas bet 
kokiame produkte ar medžiagoje esančiam
nedideliam bet kurios iš 1 dalyje nurodytų
medžiagos , netyčia ar atsitiktinai 

2. Šis reglamentas netaikomas bet kokiame 
produkte ar medžiagoje esančiam 
nedideliam bet kurios iš 1 dalyje nurodytų 
medžiagos, netyčia ar atsitiktinai 
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susidariusios gamybos proceso metu,
nesureagavus žaliavoms, naudojant tokią 
medžiagą kaip technologijos agentą, 
esantį cheminėse medžiagose kaip 
priemaišos, arba kuri išsiskiria produkto 
gamybos ar jo tvarkymo metu, kiekiui.

susidariusios gamybos proceso metu,
kiekiui.

Or. en

Pagrindimas

The text of regulation 2037/2000 needs to be updated to minimise the activities that are 
excluded from the scope of the regulation. The commas in paragraph 2 are ambiguous, 
implying that ‘insignificant’ might not apply to the full list of items. Potentially this text could 
allow uncontrolled emissions of ODS during ‘product manufacture’ (e.g. foam manufacture) 
or ‘handling’ of ODS. The text of the recast regulation needs to be clearer, without ambiguity. 
Derogations for feedstock, process agents etc. are described in later Articles of the 
Regulation, so Article 1 should not potentially exclude these items from the scope of the 
Regulation.

Pakeitimas 38
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) „produkcija“ — pagamintų , įskaitant 
susidariusias kaip šalutiniai produktai,
kontroliuojamų medžiagų kiekis, gautas 
atmetus Šalių patvirtintomis 
technologijomis sunaikintą kiekį . 
Surinktas, recirkuliuotas ar regeneruotas 
kiekis produkcijai nepriskiriamas,

(10) „produkcija“ — pagamintų, įskaitant 
susidariusias kaip šalutiniai produktai,
kontroliuojamų medžiagų kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente Nr. 2037/2000 naudojama tradicinė gamybos apibrėžtis protokole, pagal kurią 
apskaičiuojant produkcijos apimtį atmetamas sunaikintas kiekis. Tai nebetinka, nes didelė 
dalis ozono sluoksnį ardančių medžiagų gamybos nutraukta ir būtina pašalinti teisines 
spragas, kurios leistų pradėti arba pratęsti gamybą. Į apibrėžtį nereikia įtraukti sunaikinto 
kiekio. Kitu atveju įmonės galėtų teisėtai tęsti ozono sluoksnį ardančių medžiagų gamybą, jei 
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tam tikrą kiekį sunaikintų. Dėl to nebūtų palaipsniui nutrauktas jų naudojimas.

Pakeitimas 39
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) „produkcija“ — pagamintų , įskaitant 
susidariusias kaip šalutiniai produktai,
kontroliuojamų medžiagų kiekis, gautas 
atmetus Šalių patvirtintomis 
technologijomis sunaikintą kiekį .
Surinktas  , recirkuliuotas ar regeneruotas 
kiekis produkcijai nepriskiriamas,

(10) „produkcija“ — pagamintų , įskaitant 
susidariusias kaip šalutiniai produktai,
kontroliuojamų medžiagų kiekis, gautas 
atmetus Šalių patvirtintomis 
technologijomis sunaikintą kiekį ir kiekį, 
kuris naudojamas vien kaip žaliava arba 
technologijos agentas kitų cheminių 
medžiagų gamyboje. Surinktas, 
recirkuliuotas ar regeneruotas kiekis 
produkcijai nepriskiriamas,

Or. en

Pagrindimas

Į siūlomą apibrėžtį įtraukta Monrealio protokole nenumatyta gamyba naudojimui kaip žaliava 
arba technologijos agentas. Tačiau 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose numatyta gamybos 
kontrolė tebėra susieta su apskaičiuota 1997 m. gamybos apimtimi.  Kadangi apibrėžtis 
pakeista įtraukiant žaliavas, tačiau nepakeista gamybos apimčiai skirta formuluotė, gamybos 
apimtis apskaičiuota neteisingai. Siūloma vėl įrašyta Reglamento Nr. 2037/2000 apibrėžtį.

Pakeitimas 40
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) „ozono ardymo potencialas“ — I  ir II
prieduose nurodytas skaičius, rodantis 
kiekvienos kontroliuojamos arba naujos
medžiagos galimą poveikį ozono 
sluoksniui,

(11) „ozono ardymo potencialas“ — I ir II 
prieduose nurodytas skaičius, rodantis 
kiekvienos kontroliuojamos arba naujos 
medžiagos galimą ardantį poveikį ozono 
sluoksniui,
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 41
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) „naudojimas“ — kontroliuojamų arba 
naujų  medžiagų naudojimas produktų ar 
įrangos gamybos ar techninės priežiūros
metu, visų pirma pakartotinai juos 
pripildant, arba kitų procesų metu,

(17) „naudojimas“ — kontroliuojamų arba 
naujų medžiagų naudojimas produktų ar 
įrangos gamybos ar techninės priežiūros 
metu, visų pirma pakartotinai juos 
pripildant, arba kitų procesų metu, išskyrus 
jų naudojimą kaip žaliava arba 
technologijos agentas,

Or. en

Pagrindimas

Į apibrėžtį „naudojimas“ dabar įtrauktos žaliavos ir technologijos agentai.  Tai 
nesuderinama su šių terminų taikymu pagal Monrealio protokolą ir pranešant, kaip numatyta 
protokole, apie vartojimą gali kilti problemų.  Pradinę apibrėžtį buvo numatyta taikyti 
dispersiniam naudojimui.

Pakeitimas 42
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) „regeneravimas“ — surinktos
kontroliuojamos medžiagos antrinis 
apdorojimas ir atnaujinimas tokiais 
būdais kaip filtravimas, džiovinimas, 

(20) „regeneravimas“ — surinktos
kontroliuojamos medžiagos antrinis 
apdorojimas, siekiant atitikti nustatytas 
veikimo charakteristikas, lygiavertes
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distiliavimas ir cheminis apdorojimas,
siekiant atkurti medžiagą iki  nustatytos 
kokybės, lygiavertės žaliavos kokybei  , 

žaliavos charakteristikoms;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 8 pakeitimas.

Pasiūlyta apibrėžtimi pakeičiama regeneracijos reikšmė, palyginti su Reglamente 2037/2000 
ir Monrealio protokole nurodyta reikšme, o tai gali apriboti esamos regeneruotos medžiagos 
kiekį. Pagal Reglamente 2037/2008 ir Monrealio protokole pateiktas apibrėžtis reikalaujama 
atkurti nustatytas veikimo charakteristikas, o tai užtikrina tinkamą kontrolę be nereikalingų 
apribojimų.

Pakeitimas 43
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 23 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) „produkcijos apdorojimas prieš jos 
transportavimą“ – apdorojimas, išskyrus 
karantininį apdorojimą, atliekamas per 21 
dieną iki eksporto siekiant laikytis 
importuojančiosios arba 
eksportuojančiosios šalies nacionalinės 
institucijos nustatytų reikalavimų.

(23) „produkcijos apdorojimas prieš jos 
transportavimą“ – apdorojimas, išskyrus 
karantininį apdorojimą, atliekamas per 21 
dieną iki eksporto siekiant laikytis 
importuojančiosios šalies nacionalinės 
institucijos nustatytų reikalavimų arba 
eksportuojančiosios šalies oficialių 
reikalavimų, nustatytų iki 1995 m.
gruodžio mėn.

Or. en

Pagrindimas

EB taisyklės negali būti silpnesnės nei protokolo apibrėžtis. Eksportuojančių šalių atžvilgiu 
pagal protokolo apibrėžtį produkcijos apdorojimas prieš jos transportavimą suvaržomas 
taikant galiojančius reikalavimus (Protokolo sprendimas VII/5 (b)), t. y. reikalavimus, kurie 
jau galiojo iki priimant sprendimą 1995 m. gruodžio mėn. 
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Pakeitimas 44
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 23 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) „nuo kontroliuojamų medžiagų 
priklausomi produktai ir įranga“ –
produktai ir įranga, kurie neveikia be 
kontroliuojamų medžiagų, neskaitant 
produktų ir įrangos, naudojamų 
kontroliuojamų medžiagų gamybai, 
perdirbimui, surinkimui, recirkuliavimui, 
regeneravimui ir sunaikinimui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo turi būti apibrėžti nuo kontroliuojamų medžiagų priklausomi produktai ir 
įranga.

Pakeitimas 45
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nuo 2010  m. sausio 1 d. iki 2010  m. 
gruodžio 31 d. ir per kiekvieną paskesnį 12 
mėnesių laikotarpį jo apskaičiuotasis 
hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos 
lygis neviršytų 14 % jo apskaičiuotojo 
hidrochlorfluorangliavandenilių 1997 m. 
gamybos lygio;

(b) nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. ir per kiekvieną paskesnį 12 
mėnesių laikotarpį jo apskaičiuotasis 
hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos 
lygis neviršytų 3% jo apskaičiuotojo 
hidrochlorfluorangliavandenilių 1997 m. 
gamybos lygio;

Or. en

Pagrindimas

Leidžiama, vadovaujantis Monrealio protokolu su 2007 m. pakeitimais ir griežtai laikantis 
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nuostatų dėl ataskaitų teikimo ir priežiūros, iki 2019 m. gruodžio 3 d. Europoje gaminti 
nedidelį kiekį hidrochlorfluorangliavandenilių (angl. HCFC) laboratorijų ir analizės 
reikmėms. Tačiau apskaičiuota gamybos apimtis turi būti sumažinta nuo ne daugiau kaip 14 
proc. iki ne daugiau kaip 3 proc. apskaičiuotos hidrochlorfluorangliavandenilių gamybos 
apimties 1997 m. Kitaip reikalingas (leistas naudoti pagal 11 straipsnio nuostatas) kiekis bus 
importuojamas – galbūt iš teritorijų, kuriose ozono sluoksnio apsaugai skirti teisės aktai ne 
tokie griežti.

Pakeitimas 46
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.  Pateikti rinkai ir naudoti 
kontroliuojamas medžiagas,1 kurios yra 
ne  produkte, išskyrus minėtai medžiagai 
gabenti ar laikyti naudojamą talpyklą , 
draudžiama.

1. Pateikti rinkai ir naudoti 
kontroliuojamas medžiagas draudžiama, 
išskyrus tuos atvejus, kai taikomos kitos 
šio reglamento nukrypti leidžiančios 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Šį tekstą labai sunku suprasti ir jame yra dvigubas neiginys („kurios yra ne“ ir „išskyrus“). 
Toliau išdėstytuose straipsniuose išdėstytos nukrypti nuo šio dvigubo neiginio leidžiančios 
nuostatos, dėl to gali atsirasti painiava ir įvairios interpretacijos. Todėl šioje dalyje turi būti 
įrašytas paprastas draudimas, nes nukrypti leidžiančios nuostatos įrašytos vėliau. 

Pakeitimas 47
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiama pateikti rinkai produktus ir 
įrangą , kuriuose yra kontroliuojamų 
medžiagų arba kurių veikimas nuo jų 
priklauso  , išskyrus produktus ir įrangą , 
kuriuose pagal 10 straipsnį, 11 straipsnio 1, 

Draudžiama pateikti rinkai ir naudoti
produktus ir įrangą, kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, išskyrus 
produktus ir įrangą, kuriuose pagal 10 
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2 ir 4 dalis arba 13 straipsnį  buvo leista 
naudoti tam tikrą kontroliuojamą medžiagą 
.

straipsnį, 11 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis arba
13 straipsnį buvo leista naudoti tam tikrą 
kontroliuojamą medžiagą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti to, kad būtų nuolat papildomas iš įrangos nutekėjęs produktas, į šio 
straipsnio taikymo sritį turi būti įtrauktas produktų ir įrangos naudojimas (apibrėžtas 3 
straipsnio 17 dalyje).

Pakeitimas 48
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti, pateikti rinkai ir naudoti kaip 
žaliavą.

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
svarbiausioms reikmėms patenkinti 
skirtas kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti licencijuotam eksportui į šalis, 
kurios vadovaujasi Monrealio protokolo 5 
straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė problema – galutinis chlorfluorangliavandenilių (angl. CFC), skirtų naudoti
fiksuotų dozių inhaliatoriuose (FDI) astmos gydymui 5 straipsnio valstybėse (besivystančiose 
šalyse), naudojimo nutraukimas. Gana tikėtina, kad aukštos kokybės farmacijai skirti CFC 
bus reikalingi ribotu laikotarpiu po 2010 m. dėl pakaitalų įdiegimo sunkumų. 

Turėtų būti numatytos išimtys svarbiausioms reikmėms patenkinti skirtų CFC gamybai ir 
eksportui į 5 straipsnio šalis FDI gaminti.
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Pakeitimas 49
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti, pateikti rinkai ir naudoti kaip 
žaliavą.

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
viršijant 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
gamybos lygį gaminti, pateikti rinkai ir 
naudoti kaip žaliavą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad žaliavų pašalinimas iš gamybos apibrėžties (3 straipsnio 10 dalis) 
neturės poveikio 4 straipsnio 2 dalyje numatytai gamybos kontrolei, reikėtų pridėti šį 
paaiškinimą.

Pakeitimas 50
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kontroliuojamos medžiagos, 
pagamintos ar rinkai pateiktos kaip 
žaliava, gali būti naudojamos tik šiuo 
tikslu. Ant tokių medžiagų talpyklų turi 
būti aiškiai pažymėta, kad medžiagą 
galima naudoti tik kaip žaliavą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žaliavoms skirti produktai paprastai siunčiami dideliais kiekiais ir taikant įprastinę 
ženklinimo tvarką. Mažai tikėtina, kad tokios siuntos būtų pateiktos rinkai ir jas reikėtų 
ženklinti. Toks ženklinimo nustatymo procesas nebūtinas.



AM\755512LT.doc 21/64 PE416.362v01-00

LT

Pakeitimas 51
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti naudotinos 
etiketės formą ir turinį. Tos priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti inter alia jį 
papildant, priimamos laikantis 25 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žaliavoms skirti produktai paprastai siunčiami dideliais kiekiais ir taikant įprastinę 
ženklinimo tvarką. Mažai tikėtina, kad tokios siuntos būtų pateiktos rinkai ir jas reikėtų 
ženklinti. Toks ženklinimo nustatymo procesas nebūtinas.

Pakeitimas 52
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kontroliuojamos medžiagos, pagamintos 
ar rinkai pateiktos kaip žaliava, gali būti 
naudojamos tik šiuo tikslu. Ant tokių 
medžiagų talpyklų turi būti aiškiai 
pažymėta, kad medžiagą galima naudoti tik 
kaip žaliavą.

2. Kontroliuojamos medžiagos, pagamintos 
ar rinkai pateiktos kaip žaliava, gali būti 
naudojamos tik šiuo tikslu. Ant tokių 
medžiagų talpyklų turi būti aiškiai 
pažymėta, kad medžiagą galima naudoti tik 
kaip žaliavą. Apie visus atvejus, kai šios
medžiagos naudojamos kaip žaliava, 
pranešama valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, nurodant 
kiekybinę ir kokybinę informaciją apie 
naudotas medžiagas. Remdamasi šia 
informacija Komisija stebi tokį naudojimą 
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Europoje ir apie tai išsamiai paskelbia
internete. 

Or. hu

Pagrindimas

Komisija turi prižiūrėti Europos prekybą ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis.

Pakeitimas 53
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Metinė nukrypti leidžiančių nuostatų 

peržiūra
Komisija kasmet peržiūri nukrypti 
leidžiančias nuostatas bei išimtis ir 
panaikina konkretiems naudojimo 
būdams numatytas nukrypti leidžiančias 
nuostatas bei išimtis, jei yra techniniu ir 
ekonominiu atžvilgiu nesunkiai 
įgyvendinamų alternatyvų.
Tos priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente nenustatomos nukrypti leidžiančių nuostatų galiojimo ribos ir daugeliu atveju 
nenustatomos peržiūros arba panaikinimo sąlygos. Kai kurios nukrypti leidžiančios nuostatos 
neperžiūrėtos atsižvelgiant į šiuo metu žinomas pagrįstas alternatyvas, pvz., yra nesunkiai 
įgyvendinamų alternatyvų kai kuriems III priede (technologijos agentai) ir VI priede (halonai) 
naudojimo būdams. Reglamente turi būti nustatytas reguliarus procesas, kurio tikslas –
mažinti nukrypti leidžiančių nuostatų apimtį ir jas naikinti, kai yra nesunkiai įgyvendinamų 
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alternatyvų. 

Pakeitimas 54
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti, pateikti rinkai ir naudoti kaip 
technologijos agentus.

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
kontroliuojamas medžiagas galima 
viršijant 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
gamybos lygį gaminti, pateikti rinkai ir 
naudoti kaip technologijos agentus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad technologijos agentų pašalinimas iš gamybos apibrėžties (3 straipsnio 
10 dalis) neturės poveikio 4 straipsnio 2 dalyje numatytai gamybos kontrolei, reikėtų pridėti 
šį paaiškinimą.

Pakeitimas 55
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kontroliuojamos medžiagos, pagamintos 
ar rinkai pateiktos kaip technologijos 
agentai, gali būti naudojamos tik šiuo 
tikslu.

3. Kontroliuojamos medžiagos, pagamintos 
ar rinkai pateiktos kaip technologijos 
agentai, gali būti naudojamos tik šiuo 
tikslu. 

Ant tokių medžiagų talpyklų turi būti 
aiškiai pažymėta, kad medžiagą galima 
naudoti tik kaip technologijos agentą. 
Komisija gali nustatyti naudotinos etiketės 
formą ir turinį. Tos priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
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nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pavojus dėl to, kad ozono sluoksnį ardančios medžiagas, gaminamos naudoti kaip žaliava (7 
straipsnis), bus naudojamos kitiems tikslams, galimas ir tada, kai jos naudojamos 
laboratorijų ir analizės reikmėms (10 straipsnis) arba kaip technologijos agentai (8 
straipsnis). Todėl logiška šiuos ženklinimo reikalavimus taikyti ir naudojimui laboratorijų ir 
analizės reikmėms bei naudojimui kaip technologijos agentai, o tai padės užkirsti kelią 
neteisėtai prekybai.

Pakeitimas 56
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 25 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos, gali  sudaryti 
įmonių, kurioms leidžiama naudoti 
kontroliuojamas medžiagas kaip 
technologijos agentus, sąrašą ir prireikus
kiekvienai konkrečiai įmonei nustatyti 
didžiausią leidžiamą sunaudoti kiekį ir
didžiausią leidžiamą išmesti kiekį.

4. Komisija, laikydamasi 25 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos, gali sudaryti 
įmonių, kurioms leidžiama naudoti 
kontroliuojamas medžiagas kaip 
technologijos agentus, sąrašą ir prireikus 
kiekvienai konkrečiai įmonei nustatyti 
didžiausią inventoriaus papildymui ir 
vartojimui (pagal Monrealio protokolo 
apibrėžtis) leidžiamą sunaudoti kiekį ir 
didžiausią leidžiamą išmesti kiekį.

Didžiausias kontroliuojamų medžiagų, 
kurios Bendrijoje gali būti naudojamos 
kaip technologijos agentai, kiekis per 
metus neviršija 1 083 metrinių tonų. 
Didžiausias kontroliuojamų medžiagų 
kiekis, kuris per metus Bendrijoje gali 
būti išmetamas naudojant medžiagas kaip 
technologijos agentai, neviršija 17 
metrinių tonų.

Atsižvelgdama į informacijos ar technikos 
raidą, Komisija gali iš dalies keisti 2 
straipsnio 8 dalyje nurodytą III priedą.  

Atsižvelgdama į naują informaciją ar 
technikos raidą, Komisija gali iš dalies 
keisti 2 straipsnio 8 dalyje nurodytą VI 
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priedą.
Tos priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Tos priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 12 pakeitimas.

Technologijos agentų apibrėžtimi pagal Monrealio protokolo Sprendimą X/14 numatyta 
galimybė kontroliuoti „inventoriaus papildymą“ arba „vartojimą“ ir teikti apie juos 
ataskaitas.

Šiame straipsnyje taip pat reikėtų nurodyti pagal Monrealio protokolo šalių sprendimą 
numatytą technologijos agentų viršutinę ribą, taikomą ES. 

Pakeitimas 57
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į informacijos ar technikos 
raidą, Komisija gali iš dalies keisti 2
straipsnio 8 dalyje nurodytą III priedą. 

Atsižvelgdama į naują informaciją ar 
technikos raidą, Komisija iš dalies keičia 3
straipsnio 8 dalyje nurodytą III priedą. 

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad šiame tekste pateikta klaidinga nuoroda. Technologijos agentų sąrašas III priede 
yra kai kuriais atvejais techniškai pasenęs ir turi būti atnaujintas – jame nurodyti kai kurie 
naudojimo būdai, kuriems Monrealio protokolo techninio ir ekonominio vertinimo grupė 
nustatė su OAM nesusijusias alternatyvas.
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Pakeitimas 58
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 5 straipsnio, galima rinkai 
pateikti kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
sunaikinti Bendrijoje pagal 22 straipsnio 1 
dalyje nustatytus naikinimo reikalavimus.

Nukrypstant nuo 5 straipsnio, galima rinkai 
pateikti kontroliuojamas medžiagas ir 
produktus bei įrangą, kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų, skirtas 
sunaikinti Bendrijoje pagal 22 straipsnio 1 
dalyje nustatytus naikinimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio nukrypti leidžiančios nuostatos taip pat turėtų būti taikomos produktų bei 
įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų, naikinimui.

Pakeitimas 59
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kontroliuojamos medžiagos, pagamintos 
ar rinkai pateiktos svarbiausioms 
laboratorijų ir analizės reikmėms, gali būti 
naudojamos tik šiuo tikslu.

3. Kontroliuojamos medžiagos, pagamintos 
ar rinkai pateiktos svarbiausioms 
laboratorijų ir analizės reikmėms, gali būti 
naudojamos tik šiuo tikslu arba 
sunaikinimui Bendrijoje pagal 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytus naikinimo 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant dabartinę straipsnio formuluotę gali būti sukliudyta šių medžiagų sunaikinimui.
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Pakeitimas 60
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ant tokių medžiagų talpyklų turi būti 
aiškiai pažymėta, kad medžiagą galima 
naudoti tik svarbiausioms laboratorijų ir 
analizės reikmėms. Komisija gali nustatyti 
naudotinos etiketės formą ir turinį. Tos 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
inter alia, jį papildant, priimamos 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pavojus dėl to, kad OAM, gaminamos naudoti kaip žaliava (7 straipsnio 2 dalis), bus 
naudojamos kitiems tikslams, galimas ir tada, kai jos naudojamos laboratorijų ir analizės 
reikmėms. Todėl logiška šiuos ženklinimo reikalavimus taikyti ir naudojimui laboratorijų ir 
analizės reikmėms, o tai padės užkirsti kelią neteisėtai prekybai.

Pakeitimas 61
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asmenys, naudojantys kontroliuojamas 
medžiagas, išskyrus 
hidrochlorfluorangliavandenilius, 
svarbiausioms laboratorijų ir analizės 
reikmėms, užsiregistruoja Komisijoje, 
nurodydami naudojamas medžiagas, jų 
naudojimo tikslą, per metus numatomą 
sunaudoti kiekį ir tų medžiagų tiekėjus, o 
situacijai pasikeitus atnaujina Komisijai 
pateiktą informaciją.

4. Asmenys, naudojantys kontroliuojamas 
medžiagas, išskyrus 
hidrochlorfluorangliavandenilius, 
svarbiausioms laboratorijų ir analizės 
reikmėms, užsiregistruoja Komisijoje, 
nurodydami naudojamas medžiagas, jų 
naudojimo tikslą, per metus numatomą 
sunaudoti kiekį ir tų medžiagų tiekėjus, o 
situacijai pasikeitus atnaujina Komisijai 
pateiktą informaciją.
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Apie visus atvejus, kai naudojamos šios 
medžiagos, pranešama valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, nurodant 
kiekybinę ir kokybinę informaciją apie 
naudotas medžiagas. Remdamasi šia 
informacija Komisija stebi tokį naudojimą 
Europoje ir apie tai išsamiai paskelbia 
internete. 

Or. hu

Pagrindimas

Komisija turi prižiūrėti Europos prekybą ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis.

Pakeitimas 62
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asmenys, naudojantys kontroliuojamas 
medžiagas, išskyrus 
hidrochlorfluorangliavandenilius, 
svarbiausioms laboratorijų ir analizės 
reikmėms, užsiregistruoja Komisijoje, 
nurodydami naudojamas medžiagas, jų 
naudojimo tikslą, per metus numatomą 
sunaudoti kiekį ir tų medžiagų tiekėjus, o 
situacijai pasikeitus atnaujina Komisijai 
pateiktą informaciją.

4. Institucijos, naudojančios 
kontroliuojamas medžiagas, išskyrus 
hidrochlorfluorangliavandenilius, 
svarbiausioms laboratorijų ir analizės 
reikmėms, užsiregistruoja Komisijoje, 
nurodydamos naudojamas medžiagas, jų 
naudojimo tikslą, per metus numatomą 
sunaudoti kiekį ir tų medžiagų tiekėjus, o 
situacijai pasikeitus atnaujina Komisijai 
pateiktą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neproporcingos administracinės naštos, verčiau derėtų registruoti 
laboratorijų ir analizės reikmėms OAM naudojančias įmones, o ne asmenis.
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Pakeitimas 63
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki Komisijos pranešime nurodytos 
dienos gamintojai ir importuotojai, 
tiekiantys kontroliuojamas medžiagas 4 
dalyje nurodytiems asmenims arba 
savarankiškai jas naudojantys, praneša 
Komisijai, koks Komisijos pranešime 
nurodytu laikotarpiu numatomas 
kontroliuojamų medžiagų poreikis, 
nurodydami jų rūšį ir kiekį.

5. Iki Komisijos pranešime nurodytos 
dienos gamintojai ir importuotojai, 
tiekiantys kontroliuojamas medžiagas 4 
dalyje nurodytoms institucijoms arba 
savarankiškai jas naudojantys, praneša 
Komisijai, koks Komisijos pranešime 
nurodytu laikotarpiu numatomas 
kontroliuojamų medžiagų poreikis, 
nurodydami jų rūšį ir kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neproporcingos administracinės naštos, verčiau derėtų registruoti 
laboratorijų ir analizės reikmėms OAM naudojančias įmones, o ne asmenis.

Pakeitimas 64
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visas kasmet licencijuojamas kiekis 
neviršija 130 % vidutinio apskaičiuotojo 
kontroliuojamų medžiagų lygio, kurį 
gamintojai arba importuotojai 2005–
2008 m. pateikė rinkai arba savarankiškai 
sunaudojo svarbiausioms laboratorijų ir 
analizės reikmėms tenkinti.

Visas kasmet licencijuojamas kiekis 
neviršija 100% vidutinio apskaičiuotojo 
kontroliuojamų medžiagų lygio, kurį 
gamintojai arba importuotojai 2005–
2008 m. pateikė rinkai arba savarankiškai 
sunaudojo svarbiausioms laboratorijų ir 
analizės reikmėms tenkinti.

Or. en
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Pagrindimas

Keičiama 130 proc. viršutinė riba.

Pakeitimas 65
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato įmonėms minimalias 
kvotas, paremtas licencijomis, kurios buvo 
suteiktos naudojimui laboratorijų ir 
analizės reikmėms 2005–2007 m. 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Įmonės išsiima licencijas svarbiausioms reikmėms nenumatytais atvejais, joms dažniausiai 
neprireikia pasinaudoti licencija, nes analizė laboratorijoje būna nereikalinga.  Taikant šį 
pasiūlymą nukentėtų įmonės, kurios nepasinaudojo savo licencijomis 2005-2007 m. 
laikotarpiu. 

Rekomenduojama, kad būtų nustatytos minimalios kvotos, siekiant užtikrinti, kad gamintojai 
ir importuotojai galėtų toliau teikti arba naudoti deramą medžiagų kiekį, kuris būtų lengvai 
pateikiamas teisėtam naudojimui. 

Pakeitimas 66
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, iki 
2014 m. gruodžio 31 d. regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
pateikti rinkai ir naudoti esamai šaldymo ir 
oro kondicionavimo įrangai remontuoti ir 
techniškai prižiūrėti, jei talpykla 

2. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, iki 
2014 m. gruodžio 31 d. regeneruotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
pateikti rinkai ir naudoti esamai šaldymo ir 
oro kondicionavimo įrangai ir grįžtamojo 
oro kondicionavimo/šilumos siurbimo 
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paženklinama etikete, kurioje nurodyta, 
kad medžiaga yra regeneruota. 

sistemoms remontuoti ir techniškai 
prižiūrėti, jei talpykla paženklinama 
etikete, kurioje nurodyta, kad medžiaga yra 
regeneruota.

Recirkuliuotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
naudoti esamai šaldymo ir oro 
kondicionavimo įrangai remontuoti ir 
techniškai prižiūrėti, jei iš tokios įrangos 
juos surenka pati įmonė.

Recirkuliuotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
naudoti esamai šaldymo ir oro 
kondicionavimo įrangai ir grįžtamojo oro 
kondicionavimo/šilumos siurbimo 
sistemoms remontuoti ir techniškai 
prižiūrėti, jei iš tokios įrangos jie 
surenkami tame pačiame objekte, kuriame 
naudojama surinkta medžiaga.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 13 pakeitimas.

Siekiant nuoseklumo, kaip ir galiojančiame Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 derėtų įrašyti 
grįžtamojo oro kondicionavimo/šilumos siurbimo sistemas.

Siekiant užkirsti kelią neteisėtai prekybai, būtinos galimybės stebėti medžiagų srautus.  Todėl 
būtina, kad medžiaga būtų recirkuliuojama arba pakartotinai naudojama tame pačiame 
objekte.  

Pakeitimas 67
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Recirkuliuotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
naudoti esamai šaldymo ir oro 
kondicionavimo įrangai remontuoti ir 
techniškai prižiūrėti, jei iš tokios įrangos 
juos surenka pati įmonė.

Recirkuliuotus 
hidrochlorfluorangliavandenilius galima 
naudoti esamai šaldymo ir oro 
kondicionavimo įrangai remontuoti ir 
techniškai prižiūrėti, jei iš tokios įrangos 
juos Europos Sąjungoje surenka pati 
įmonė ir jie skirti naudoti Europos 
Sąjungoje tos pačios įmonės tokioje 
įrangoje. Gamyklos darbo žurnale 
pateikiami tokių recirkuliuotų medžiagų 
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kilmės ir pakartotinio naudojimo teisiniai 
įrodymai.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu paaiškinti, kad įmonė, gavusi recirkuliuotų hidrochlorfluorangliavandenilių iš 
savo gamyklos ES, gali naudoti recirkuliuotas medžiagas bet kuriuose savo šaldymo 
įrenginiuoseEuropos Sąjungoje.

Pakeitimas 68
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metilbromidas gali būti naudojamas tik 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos patvirtintose 
vietose, su sąlyga, kad bus surinkta ne 
mažiau kaip [80 %] iš siuntos išsiskyrusio 
metilbromido.

Metilbromidas gali būti naudojamas tik 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos patvirtintose 
vietose, su sąlyga, kad bus surinkta ne 
mažiau kaip [80 %] iš siuntos išsiskyrusio 
metilbromido. Apie visus metilbromido 
naudojimo atvejus pranešama valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms. 
Remdamasi šia informacija Komisija stebi 
tokį naudojimą Europoje ir apie tai 
išsamiai paskelbia internete. 

Or. hu

Pagrindimas

Komisija turi prižiūrėti Europos prekybą metilbromidu, kuris ardo ozono sluoksnį,
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Pakeitimas 69
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies, 
halonus galima pateikti rinkai ir naudoti VI 
priede nurodytais būtiniausiais atvejais.

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies, 
surinktus, recirkuliuotus arba 
regeneruotus halonus galima pateikti 
rinkai ir naudoti VI priede nurodytais 
būtiniausiais atvejais, jei šie halonai 
patenka iš halonų registruotų 
nacionalinių bankų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi halonai nebegaminami, turėtų būti siekiama, kad rinkai būtų pateikiami surinkti, 
recirkuliuoti arba regeneruoti halonai. Laikantis galiojančio reglamento, halonus importuoti 
turėtų būti leista tik halonų registruotiems nacionaliniams bankams arba iš jų. Privalumas –
bus lengviau nustatyti galimus regioninius prieigos prie halonų disbalansus ir išvengti naujų 
halonų gamybos ateityje. Tai atitinka Monrealio protokolo idėjas. 

Pakeitimas 70
Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali  patikslinti VI priede 
išvardytas būtiniausias reikmes ir daryti 
pakeitimus bei nustatyti jų uždraudimo 
terminus su konkrečiomis galutinėmis 
uždraudimo datomis , atsižvelgdama į 
galimybę taikyti ir naudoti techniniu ir 
ekonominiu požiūriu įgyvendinamas 
alternatyvas, priimtinas aplinkos ir 
sveikatos apsaugos požiūriu.

2. Komisija kasmet patikslina VI priede 
išvardytas būtiniausias reikmes ir daryti 
pakeitimus bei nustato jų uždraudimo 
terminus su konkrečiomis galutinėmis 
uždraudimo datomis, atsižvelgdama, ypač 
kai pramonės įmonėse taikomi griežti 
saugos ir inžinierinio efektyvumo 
reikalavimai, į galimybę taikyti ir naudoti 
techniniu ir ekonominiu požiūriu 
įgyvendinamas alternatyvas, priimtinas 
aplinkos ir sveikatos apsaugos požiūriu.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į pramonės įmones, pvz., aviacijos pramonę, kurios privalo laikytis griežtų 
saugos ir inžinierinio efektyvumo reikalavimų. Atliekant bet kokią peržiūrą derėtų atsižvelgti į 
tai, ar yra pakaitalų, kurie atitinktų pagal šiuos reikalavimus nustatytus standartus.  

Pakeitimas 71
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, 
svarbiausioms reikmėms patenkinti 
skirtas kontroliuojamas medžiagas galima 
gaminti licencijuotam eksportui į šalis, 
kurios vadovaujasi Monrealio protokolo 5 
straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė problema – galutinis chlorfluorangliavandenilių (angl. CFC), skirtų naudoti 
fiksuotų dozių inhaliatoriuose (FDI) astmos gydymui 5 straipsnio valstybėse (besivystančiose 
šalyse), naudojimo nutraukimas. Gana tikėtina, kad aukštos kokybės farmacijai skirti CFC 
bus reikalingi ribotu laikotarpiu po 2010 m. dėl pakaitalų įdiegimo sunkumų. Turėtų būti 
numatytos išimtys svarbiausioms reikmėms patenkinti skirtų CFC gamybai ir eksportui į 5 
straipsnio šalis FDI gaminti.
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Pakeitimas 72
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Importuoti kontroliuojamas medžiagas, 
esančias ne produkte, išskyrus šioms 
medžiagoms transportuoti ar saugoti 
skirtas talpyklas, ir produktus bei įrangą, 
išskyrus asmeninio naudojimosi daiktus, 
kuriuose yra šių medžiagų arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, draudžiama.

1. Importuoti kontroliuojamas medžiagas ir 
produktus bei įrangą, išskyrus asmeninio 
naudojimosi daiktus, kuriuose yra šių 
medžiagų arba kurių veikimas nuo jų 
priklauso, draudžiama.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nesusipratimų, formuluotė supaprastinama, kad būtų aišku, jog šiame 
straipsnyje kalbama ir apie gaminius, ir apie pavienes medžiagas. Taip pat išbrauktas 
dvigubas neiginys („esančias ne“ ir „išskyrus“).

Pakeitimas 73
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sunaikinti skirtas kontroliuojamas 
medžiagas,

(c) sunaikinti arba sunaikinti iš naujo 
ištyrus skirtas kontroliuojamas medžiagas,

Or. en

Pagrindimas

Kai kada kokybės rodiklių neatitinkančias kontroliuojamas medžiagas reikia reimportuoti 
siekiant iš naujo ištirti ir po to sunaikinti.
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Pakeitimas 74
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) su laikino įvežimo perdirbti 
procedūra susijusias kontroliuojamos 
medžiagas tik tada, jei kontroliuojamos 
medžiagos bus naudojamos Bendrijos 
muitų teritorijoje pagal Reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92 114 straipsnio 2 dalies 
a punkte numatytą mokesčių sustabdymo 
sistemą ir jei kompensuojamieji produktai 
reeksportuojami į valstybę, kurioje 
nedraudžiama gaminti, naudoti ar 
importuoti tą kontroliuojamą medžiagą. 
Leidimą suteikia valstybės narės, į kurią 
medžiagos bus laikinai įvežamos perdirbti, 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Panaikinus hidrochlorfluorangliavandenilių laikino įvežimo perdirbti procedūrą nėra jokios 
naudos aplinkai ir užkertamas kelias teisėtai prekybos veiklai.  Šiuo metu kai kurios 
bendrovės (ne gamintojos) importuoja hidrochlorfluorangliavandenilius, perpakuoja į 
mažesnes statines ir cilindrus ir reeksportuoja į įvairias 5 straipsnio šalis. Taikant šią 
praktiką galima ekonomiškai naudingu būdu tiekti nedidelį kiekį įvairių šaltnešių ir paremti 
ES vykdomą veiklą. Šiai pagal Reglamentą Nr. 2037/2000 vykdomai veiklai taikoma 
procedūra iki šiol buvo veiksminga.

Pakeitimas 75
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuoti 2 dalyje nurodytas prekes,
išskyrus jų importavimą laikinai saugoti, 
kaip numatyta Reglamente (EB) 

3. Importuoti 2 dalyje nurodytas prekes,
importuoti laikinai saugoti, kaip numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 450/2008, perkrauti,
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Nr. 450/2008, įskaitant perkrovimą, arba
vežti tranzitu per Bendriją , leidžiama tik 
pateikus importo licenciją. Tas  licencijas 
išduoda Komisija, patikrinusi, ar 
laikomasi 16 ir 20  straipsnių.

vežti tranzitu per Bendriją ar atlikti 
panašius veiksmus leidžiama tik pateikus 
licenciją.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant nurodytas laikino saugojimo, perkrovimo ir vežimo tranzitu išimtis bus sudarytos 
sąlygos galimai neteisėtai prekybai.  Šie produktai nebus registruojami ir jų vietos nebus 
galima nustatyti po to, kai jie pateks į EB, taigi bus labai sunku stebėti, ar jie nėra pateikti EB 
rinkai. Siekiant išvengti piktnaudžiavimų ir sudaryti sąlygas tinkamai priežiūrai, visais šiais 
atvejais turėtų būti taikomas licencijavimas. Numatoma, kad sandorių bus mažai, taigi dėl to 
neturėtų atsirasti daug papildomo darbo. 

Pakeitimas 76
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuoti 2 dalyje nurodytas prekes, 
išskyrus jų importavimą laikinai saugoti, 
kaip numatyta Reglamente (EB) 
Nr. 450/2008, įskaitant perkrovimą, arba 
vežti tranzitu per Bendriją , leidžiama tik 
pateikus importo licenciją. Tas  licencijas 
išduoda Komisija, patikrinusi, ar laikomasi 
16 ir 20  straipsnių.

3. Importuoti 2 dalyje nurodytas prekes, 
išskyrus jų importavimą ne ilgiau kaip 30 
dienų laikinai saugoti, kaip numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 450/2008, įskaitant 
perkrovimą, arba vežti tranzitu per 
Bendriją , leidžiama tik pateikus importo 
licenciją. Tas licencijas išduoda Komisija, 
patikrinusi, ar laikomasi 16 ir 20 straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Laikinas saugojimas turėtų būti vykdomas tikrai ribotu laikotarpiu. Todėl siūloma jį apriboti 
30 dienų.
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Pakeitimas 77
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ribojamas į laisvą apyvartą Bendrijoje 
išleidžiamų iš trečiųjų šalių importuotų 
kontroliuojamų medžiagų kiekis. Komisija 
nustato apribojimus ir skiria kvotas
įmonėms 2010 m.  sausio 1 d.–gruodžio 31 
d. laikotarpiui ir kiekvienam paskesniam 
12 mėnesių laikotarpiui 25 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Ribojamas į laisvą apyvartą Bendrijoje 
išleidžiamų iš trečiųjų šalių importuotų 
kontroliuojamų medžiagų kiekis. Ši 
reikalavimas turėtų būti taikomas ir 
produktams bei įrangai, kuriuose yra 
ozono sluoksnį ardančių medžiagų arba 
kurių veikimas nuo jų priklauso. Komisija 
nustato apribojimus ir skiria kvotas 
įmonėms 2010 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 
d. laikotarpiui ir kiekvienam paskesniam 
12 mėnesių laikotarpiui 25 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė riboti importo apimtis turėtų būti taikoma ir produktams bei įrangai, kuriuose yra 
OAM arba kurių veikimas nuo jų priklauso, kitaip šie produktai gali būti neribotai 
importuojami pakenkiant pastangoms mažinti produktų, kurių veikimas priklauso nuo OAM, 
naudojimą.

Pakeitimas 78
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b)metilbromidui, skirtam: Išbraukta.
i) naudoti susidarius 12 straipsnio 5 

dalyje nurodytoms ekstremalioms 
situacijoms, 
ii) iki 2014 m. gruodžio 31 d., laikantis 12 

straipsnio 2 dalyje nustatytų teikimo 
rinkai kiekybinių 
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apribojimų, karantininiam apdorojimui ir 
produkcijos apdorojimui prieš 
transportavimą

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus 12 straipsnį, ši dalis taip pat turėtų būti išbraukta. Pagal 2008 m. rugsėjo 18 d. 
Komisijos sprendimą 2008/753/EB dėl metilbromido neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I 
priedą, metilbromido registracija bus panaikinta 2009 m. kovo 18 d. Būtų logiška, jei pagal 
šią direktyvą metilbromido naudojimas būtų taip pat uždraustas. Be to, remiantis Monrealio 
protokolo 2004 m. apžvalga, karantininio apdorojimo bei produkcijos apdorojimo prieš 
gabenimą srityse yra pakankamai alternatyvų.

Pakeitimas 79
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b)metilbromidui, skirtam: b) metilbromidui, skirtam naudoti 
susidarius 12 straipsnio 5 dalyje 
nurodytoms ekstremalioms situacijoms,

i) naudoti susidarius 12 straipsnio 5 dalyje 
nurodytoms ekstremalioms situacijoms,

ii) iki 2014 m. gruodžio 31 d., laikantis 12 
straipsnio 2 dalyje nustatytų teikimo 
rinkai kiekybinių 
apribojimų, karantininiam apdorojimui ir 
produkcijos apdorojimui prieš 
transportavimą

Or. en

Pagrindimas

Naudojant metilbromidą, palyginti su jo alternatyvomis, greičiau pasiekiami rezultatai ir 
pagrįsta leisti susidarius ekstremalioms situacijoms jį naudoti iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
pagal Komisijos pasiūlymo 12 straipsnio 5 dalyje nurodytas taisykles. Be to, Komisijos 
pasiūlymas griežtesnis negu iš dalies pakeisto Monrealio protokolo reikalavimai (2H 
straipsnis. Metilbromidas). .
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Pakeitimas 80
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iš Bendrijos draudžiama eksportuoti
kontroliuojamas medžiagas, esančias ne 
produkte, išskyrus šioms medžiagoms 
transportuoti ar saugoti skirtas talpyklas,
arba produktus bei įrangą , išskyrus 
asmeninio naudojimosi daiktus, kuriuose 
yra minėtų medžiagų arba kurių veikimas 
nuo jų priklauso.

1. Iš Bendrijos draudžiama eksportuoti 
kontroliuojamas medžiagas arba produktus 
bei įrangą, išskyrus asmeninio naudojimosi 
daiktus, kuriuose yra minėtų medžiagų 
arba kurių veikimas nuo jų priklauso.

Or. en

Pakeitimas 81
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
svarbiausioms 10 straipsnio 2 dalyje
nurodytoms  šalių reikmėms patenkinti;

a) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
svarbiausioms šalių reikmėms patenkinti;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos išimtys svarbiausioms reikmėms patenkinti skirtų CFC gamybai ir 
eksportui į 5 straipsnio šalis FDI gaminti. Tik dabar besivystančiose šalyse baigiama pereiti 
prie alternatyvų. Tikėtina, kad aukštos kokybės farmacijai skirti CFC bus reikalingi ribotu 
laikotarpiu po 2010 m. dėl pakaitalų įdiegimo sunkumų. Tačiau Komisijos pasiūlyme gamyba 
ir eksportas uždraudžiami nenustatant jokių deramų išimčių. 



AM\755512LT.doc 41/64 PE416.362v01-00

LT

Pakeitimas 82
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
svarbiausioms 10 straipsnio 2 dalyje
nurodytoms  šalių reikmėms patenkinti;

a) kontroliuojamas medžiagas, skirtas 
svarbiausioms šalių reikmėms patenkinti;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos išimtys svarbiausioms reikmėms patenkinti skirtų CFC gamybai ir 
eksportui į 5 straipsnio šalis FDI gaminti. Tik dabar besivystančiose šalyse baigiama pereiti 
prie alternatyvų. Gana tikėtina, kad aukštos kokybės farmacijai skirti CFC bus reikalingi 
ribotu laikotarpiu po 2010 m. dėl pakaitalų įdiegimo sunkumų. Tačiau Komisijos pasiūlyme 
gamyba ir eksportas uždraudžiami nenustatant jokių deramų išimčių.

Pakeitimas 83
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) KN kodą ir aprašymą, kaip nustatyta 
IV priede,

ii) Kombinuotosios nomenklatūros (KN)
kodą ir aprašymą, kaip nustatyta IV priede,

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo – turi būti pristatyta naudojama santrumpa.
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Pakeitimas 84
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jei importuojami arba eksportuojami 
produktai ir įranga , kuriuose yra halonų
arba hidrochlorfluorangliavandenilių 
arba kurių veikimas nuo jų priklauso,
nurodoma:

d) jei importuojami arba eksportuojami 
produktai ir įranga, kuriuose yra
kontroliuojamų medžiagų arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, nurodoma:

i) įrangos tipas ir pobūdis, i) įrangos tipas ir pobūdis,

ii) suskaičiuojamų daiktų vienetų skaičius 
ir kontroliuojamos medžiagos kiekis
(metriniais kilogramais) kiekviename 
vienete,

ii) suskaičiuojamų daiktų vienetų skaičius 
ir kontroliuojamos medžiagos kiekis
(metriniais kilogramais) kiekviename 
vienete,

iii) nesuskaičiuojamų daiktų bendra grynoji 
masė (metriniais kilogramais),

iii) nesuskaičiuojamų daiktų bendra grynoji 
masė (metriniais kilogramais),

iv) visas juose esančių  halonų arba 
hidrochlorfluorangliavandenilių  kiekis
(metriniais kilogramais) ,

iv) kiekvienos kontroliuojamos medžiagos 
tipas ir visas kiekis,

v) produktų ir įrangos galutinės paskirties 
šalis / šalys,

v) produktų ir įrangos galutinės paskirties 
šalis / šalys,

vi) ar juose esanti kontroliuojama 
medžiaga yra gryna, regeneruota ar 
atliekos,

vi) ar juose esanti kontroliuojama 
medžiaga yra gryna, regeneruota ar 
atliekos,

vii) produktų ir įrangos, kuriuose yra 
halono arba kurių veikimas nuo jo 
priklauso, atveju  pateikiama deklaracija, 
kad jie  bus eksportuojami VI priede 
išvardytoms būtiniausioms reikmėms 
tenkinti,

vii) produktų ir įrangos, kuriuose yra 
halono arba kurių veikimas nuo jo 
priklauso, atveju pateikiama deklaracija, 
kad jie bus eksportuojami VI priede 
išvardytoms būtiniausioms reikmėms 
tenkinti,

viii) produktų ir įrangos, kuriuose yra 
hidrochlorfluorangliavandenilių arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, atveju, nuoroda 
į Komisijos leidimą, nurodytą 17 straipsnio 
3 dalyje;

viii) produktų ir įrangos, kuriuose yra 
hidrochlorfluorangliavandenilių arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, atveju, nuoroda 
į Komisijos leidimą, nurodytą 17 straipsnio 
3 dalyje;

Or. en
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Pagrindimas

Kai kurių produktų ar įrangos eksportas gali būti susijęs ne tik su halonais ir 
hidrochlorfluorangliavandeniliais, bet ir su kitų tipų OAM ir dokumente tai turėtų 
atsispindėti.

Pakeitimas 85
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies d punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(vi) ar juose esanti kontroliuojama 
medžiaga yra gryna, regeneruota ar 
atliekos,

(vi) ar juose esanti kontroliuojama 
medžiaga yra gryna, regeneruota,
recirkuliuota ar atliekos,

Or. en

Pagrindimas

Pateikiant visą informaciją, įranga, kurioje yra halonų ar hidrochlorfluorangliavandenilių 
arba kurios veikimas nuo jų priklauso, gali veikti naudodama grynus, regeneruotus arba 
recirkuliuotus junginius, o jei joje yra atliekų junginys, jis turi būti sunaikintas pagal 22 
straipsnio nuostatas,

Pakeitimas 86
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali nustatyti papildomas 
kontroliuojamų medžiagų, naujų medžiagų 
arba produktų ir įrangos, kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, laikinai 
saugomų, įskaitant perkrovimą, vežamų 
tranzitu arba reeksportuojamų iš Bendrijos 
muitų teritorijos, stebėsenos arba kontrolės 
priemones, remdamasi galimos su tokiu 

Kartu su priemonėmis, kurių 
reikalaujama pagal Rekomendaciją 
2001/331/EB arba kurios nurodytos šio 
reglamento 18 straipsnyje, Komisija gali 
nustatyti papildomas kontroliuojamų 
medžiagų, naujų medžiagų arba produktų ir 
įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų 
medžiagų arba kurių veikimas nuo jų 
priklauso, laikinai saugomų, įskaitant 
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prekių judėjimu susijusios neteisėtos 
prekybos rizikos vertinimu ir 
atsižvelgdama į tokių priemonių socialines 
ir ekonomines pasekmes. 

perkrovimą, vežamų tranzitu arba 
reeksportuojamų iš Bendrijos muitų 
teritorijos, stebėsenos arba kontrolės 
priemones, remdamasi galimos su tokiu 
prekių judėjimu susijusios neteisėtos 
prekybos rizikos vertinimu ir 
atsižvelgdama į tokių priemonių socialines 
ir ekonomines pasekmes.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo – pirmiausiai turi būti aiškios pagrindinės priemonės, o po to galima 
nurodyti papildomas priemones.

Pakeitimas 87
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali nustatyti papildomas 
kontroliuojamų medžiagų, naujų medžiagų 
arba produktų ir įrangos, kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, laikinai 
saugomų, įskaitant perkrovimą, vežamų 
tranzitu arba reeksportuojamų iš Bendrijos 
muitų teritorijos, stebėsenos arba kontrolės 
priemones, remdamasi galimos su tokiu 
prekių judėjimu susijusios neteisėtos 
prekybos rizikos vertinimu ir 
atsižvelgdama į tokių priemonių socialines 
ir ekonomines pasekmes.

Komisija gali nustatyti papildomas 
kontroliuojamų medžiagų, naujų medžiagų 
arba produktų ir įrangos, kuriuose yra 
kontroliuojamų medžiagų arba kurių 
veikimas nuo jų priklauso, įskaitant
laikinai saugomų, perkraunamų, vežamų 
tranzitu arba reeksportuojamų iš Bendrijos 
muitų teritorijos, stebėsenos arba kontrolės
ir kitos veiklos priemones, remdamasi 
galimos su tokiu prekių judėjimu susijusios 
neteisėtos prekybos rizikos vertinimu ir 
atsižvelgdama į tokių priemonių naudą 
aplinkai, taip pat socialines ir ekonomines 
pasekmes bei nesunkiai įgyvendinamų 
alternatyvų buvimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia plačiau apibrėžti taikymo sritį, kad būtų galimybės spręsti ne tik problemas, kurios 
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susijusios su Komisijos projekte išvardytomis konkrečiomis aplinkybėmis.  Be to, būtina 
apsvarstyti naudą aplinkai (ozono sluoksniui, klimatui ir t. t.) ir alternatyvų įgyvendinamumą. 

Pakeitimas 88
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia  produktų ir įrangos, 
kuriuose gali būti  kontroliuojamų 
medžiagų arba kurių veikimas gali nuo jų 
priklausyti , ir Kombinuotosios 
nomenklatūros kodų sąrašą, kuriuo turi 
vadovautis valstybių narių muitinės.

Komisija valstybių narių muitinėms 
vadovautis pateikia:  

a) produktų ir įrangos, kuriuose gali būti 
kontroliuojamų medžiagų arba kurių 
veikimas gali nuo jų priklausyti, sąrašą,

b) pagal šį reglamentą ir susijusias 
sąlygas ar reikalavimus leistinų medžiagų, 
produktų, įrangos bei naudojimo būdų 
sąrašą, taip pat  
c) pagal šį reglamentą draudžiamų 
medžiagų, produktų ir įrangos sąrašą. 
Kiekviename sąraše turi būti nurodyti
atitinkami Kombinuotosios 
nomenklatūros kodai.

Or. en

Pagrindimas

Objektų, kuriuose gali būti OAM, sąrašas iš dalies naudingas, tačiau veiksmingam muitinės 
pareigūnų darbui jiems reikalingas daug didesnis aiškumas – jiems reikia medžiagų ir 
objektų, kuriuos leidžiama įvežti arba kuriems suteiktas leidimas, sąrašo (kartu su susijusiais 
reikalavimais, pvz., licencijomis) ir draudžiamų medžiagų ir objektų sąrašo.
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Pakeitimas 89
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia  produktų ir įrangos, 
kuriuose gali būti  kontroliuojamų 
medžiagų arba kurių veikimas gali nuo jų 
priklausyti , ir Kombinuotosios 
nomenklatūros kodų sąrašą, kuriuo turi 
vadovautis valstybių narių muitinės.

Komisija iki 2010 m. sausio 1 d. pateikia 
produktų ir įrangos, kuriuose gali būti 
kontroliuojamų medžiagų arba kurių 
veikimas gali nuo jų priklausyti , ir 
Kombinuotosios nomenklatūros kodų 
sąrašą, kuriuo turi vadovautis valstybių 
narių muitinės.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. Siekiant, kad valstybių narių muitinės 
galėtų jį taikyti, joms reikia šio sąrašo. 

Pakeitimas 90
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kontroliuojamos medžiagos, kurių yra 
šaldymo ir oro kondicionavimo įrangoje , 
šiluminiuose siurbliuose, įrangoje, kurioje 
yra tirpiklių , arba  priešgaisrinėse 
sistemose ir gesintuvuose, juos 
remontuojant ir atliekant jų techninę 
priežiūrą arba prieš juos išmontuojant ir 
pašalinant, surenkamos  sunaikinti taikant 
šalių patvirtintas technologijas , išvardytas 
VII priede,  arba surenkamos
recirkuliuoti ar regeneruoti

1. Kontroliuojamos medžiagos (įskaitant 
putplasčio porodarius), kurių yra šaldymo 
ir oro kondicionavimo įrangoje, 
šiluminiuose siurbliuose, įrangoje, kurioje 
yra tirpiklių, arba priešgaisrinėse sistemose 
ir gesintuvuose, juos remontuojant ir 
atliekant jų techninę priežiūrą arba prieš 
juos išmontuojant ir pašalinant, 
surenkamos sunaikinti taikant šalių 
patvirtintas technologijas, išvardytas VII 
priede. Kontroliuojamos medžiagos, 
kurias pagal šio reglamento nuostatas 
leidžiama naudoti svarbiausioms arba 
būtiniausioms reikmėms tenkinti, gali būti 
regeneruotos arba recirkuliuotos. Visos 
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kitos kontroliuojamos medžiagos 
sunaikinamos.
Komisija nustato šio reglamento priedą, 
kuriame numatomos veikimo 
charakteristikos nurodant ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų surinkimo mastą 
kiekvienos kategorijos produkte ar 
įrangoje ir stebėsenos charakteristikos, 
atspindinčios pažangiausią aplinkosaugos 
patirtį.

Or. en

Pagrindimas

The foam in fridges often contains more ODS than the refrigerant in fridges. Under 
Regulation 2037/2000 operators were supposed to recover the ODS (blowing agent) from 
foam, but some Member States have not yet implemented this requirement. It needs to be 
stated clearly as a requirement. Recycling and reclamation of used ODS should only be 
permitted for cases where the ODS will be used in permitted uses (i.e. the essential and 
critical uses authorised under the Regulation). The aim of this regulation is to eliminate non-
essential uses of ODS. Although Regulation 2037/2000 requires recovery of ODS, the level of 
recovery in practice is unacceptably low in some operating facilities (e.g. some fridge 
recycling facilities) and there are large, technically unjustified differences in the performance 
of facilities across the EC. Performance standards need to specify the percentage of ODS to 
be recovered from various types of products and equipment, as well as minimum standards of 
technical monitoring. 

Pakeitimas 91
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kontroliuojamos medžiagos, kurių yra 
šaldymo ir oro kondicionavimo įrangoje , 
šiluminiuose siurbliuose, įrangoje, kurioje 
yra tirpiklių , arba  priešgaisrinėse 
sistemose ir gesintuvuose, juos 
remontuojant ir atliekant jų techninę 
priežiūrą arba prieš juos išmontuojant ir 
pašalinant, surenkamos  sunaikinti taikant 
šalių patvirtintas technologijas , išvardytas 

1. Kontroliuojamos medžiagos, kurių yra
bet kokių naudotojų, įskaitant namų 
ūkius, šaldymo ir oro kondicionavimo 
įrangoje, šiluminiuose siurbliuose, 
įrangoje, kurioje yra tirpiklių, arba 
priešgaisrinėse sistemose ir gesintuvuose, 
juos remontuojant ir atliekant jų techninę
priežiūrą arba prieš juos išmontuojant ir 
pašalinant, surenkamos sunaikinti taikant 
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VII priede,  arba surenkamos  recirkuliuoti 
ar regeneruoti 

šalių patvirtintas technologijas, išvardytas 
VII priede, arba surenkamos recirkuliuoti 
ar regeneruoti.

Or. en

Pagrindimas

Siekant aiškumo pridedama, kad nuostata taikoma ir namų ūkių įrangai.

Pakeitimas 92
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Surenkami 
hidrochlorfluorangliavandeniliai, kurie 
laikomi talpyklose, naudojamose šių 
medžiagų, kurios buvo pateiktos rinkai ir 
toliau negali būti naudojamos, gabenimui 
ir saugojimui. 
Hidrochlorfluorangliavandeniliai gali 
būti eksportuojami pagal 17 ir 18 
straipsnių nuostatas arba sunaikinami 
taikant pirmoje pastraipoje nurodytas 
technologijas.  

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad produktams priskiriamos talpyklos, naudojamos šių 
medžiagų gabenimui ir saugojimui.  Taikant pasiūlymą, pateiktą 22 straipsnio 3 dalyje, bus 
sukliudyta talpyklose laikomus hidrochlorfluorangliavandenilius grąžinti iš rinkos eksportui. 
Grynų arba regeneruotų hidrochlorfluorangliavandenilių eksportas leidžiamas pagal 17 
straipsnio 2 dalies g punktą ir svarbu skatinti grąžinti rinkai jau pateiktas talpyklas. 
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Pakeitimas 93
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Surenkami 
hidrochlorfluorangliavandeniliai, kurie 
laikomi talpyklose, naudojamose šių 
medžiagų, kurios buvo pateiktos rinkai ir 
toliau negali būti naudojamos, gabenimui 
ir saugojimui. 
Hidrochlorfluorangliavandeniliai gali 
būti eksportuojami pagal 17 ir 18 
straipsnių nuostatas arba sunaikinami 
taikant pirmoje pastraipoje nurodytas 
technologijas. 

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad produktams priskiriamos talpyklos, naudojamos šių 
medžiagų gabenimui ir saugojimui.  Taikant pasiūlymą, pateiktą 22 straipsnio 3 dalyje, bus 
sukliudyta talpyklose laikomus hidrochlorfluorangliavandenilius grąžinti iš rinkos eksportui. 
Grynų arba regeneruotų hidrochlorfluorangliavandenilių eksportas leidžiamas pagal 17 
straipsnio 2 dalies g punktą ir svarbu skatinti grąžinti rinkai jau pateiktas talpyklas. 

Pakeitimas 94
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato šio reglamento priedą, 
kuriame pateikiamas produktų ir įrangos, 
kuriuos surinkti ir sunaikinti arba naikinti 
prieš tai jų nesurinkus laikoma techniškai ir 
ekonomiškai įmanoma, sąrašas, prireikus 
nurodydama taikytinas technologijas. 

Iki 2011 m. sausio 1 d. Komisija nustato 
šio reglamento priedą, kuriame pateikiamas 
produktų ir įrangos, kuriuos surinkti ir 
sunaikinti arba naikinti prieš tai jų 
nesurinkus laikoma techniškai ir 
ekonomiškai įmanoma, sąrašas, prireikus 
nurodydama taikytinas technologijas. 



PE416.362v01-00 50/64 AM\755512LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad sukaupti junginiai būtų surinkti. Siekiant tai užtikrinti, įrašomi 
įgyvendinimo priemonėms nustatyti terminai.

Pakeitimas 95
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato šio reglamento priedą, 
kuriame pateikiamas produktų ir įrangos, 
kuriuos surinkti ir sunaikinti arba naikinti 
prieš tai jų nesurinkus laikoma techniškai ir 
ekonomiškai įmanoma, sąrašas, prireikus
nurodydama taikytinas technologijas.

Komisija iki 2010 m. sausio 1 d. nustato 
šio reglamento priedą, kuriame pateikiamas 
produktų ir įrangos, kuriuos surinkti ir 
sunaikinti arba naikinti prieš tai jų 
nesurinkus laikoma techniškai ir 
ekonomiškai įmanoma, sąrašas, 
nurodydama taikytinas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. Siekiant, kad įmonės galėtų jį taikyti, joms 
reikia šio sąrašo.  Siekiant užtikrinti to paties lygio aplinkos apsaugą medžiagų surinkimo 
arba naikinimo prieš tai jų nesurinkus metu, visoje ES teritorijoje turi būti naudojamos 
geriausios galimos technologijos.

Pakeitimas 96
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato šio reglamento priedą, 
kuriame pateikiamas produktų ir įrangos, 
kuriuos surinkti ir sunaikinti arba naikinti 

Komisija nustato šio reglamento priedą, 
kuriame pateikiamas produktų ir įrangos, 
kuriuos surinkti ir sunaikinti arba naikinti 
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prieš tai jų nesurinkus laikoma techniškai ir 
ekonomiškai įmanoma, sąrašas, prireikus 
nurodydama taikytinas technologijas. 

prieš tai jų nesurinkus laikoma techniškai ir 
ekonomiškai įmanoma, sąrašas, prireikus 
nurodydama taikytinas technologijas. Su 
pasiūlymu nustatyti tokį priedą 
pateikiamas jį pagrindžiantis visapusiškas 
ekonominis visoms valstybėms tenkančios 
naudos ir sąnaudų įvertinimas.

Or. en

Pakeitimas 97
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat iki 2011 m. sausio 1 d. 
priima veiksmų planą, pagal kurį 
numatomos paskatos pašalinti 
atitinkamas medžiagas ir jas pakeisti 
saugesnėmis alternatyvomis.

Or. el

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vis didesnį poreikį kuo greičiau surinkti ir pašalinti šias medžiagas, būtų 
naudinga, jei Komisija parengtų veiksmų planą, pagal kurį būtų numatytos šių medžiagų 
pašalinimo ir jų pakeitimo paskatos, taikomos naudotojams ir gamintojams.

Pakeitimas 98
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama savo pasiūlymą dėl šio priedo 
Komisija konsultuojasi su valstybėmis 
narėmis ir visais suinteresuotais 
subjektais dėl produktų ir įrangos, kurią 
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reikia nurodyti. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad sukaupti junginiai būtų surinkti.

Pakeitimas 99
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama savo pasiūlymą dėl šio priedo 
Komisija konsultuojasi su valstybėmis 
narėmis ir visais suinteresuotais 
subjektais dėl produktų ir įrangos, kurią 
reikia nurodyti, medžiagų surinkimo arba 
naikinimo prieš tai jų nesurinkus 
techninio ir ekonominio įgyvendinamumo 
bei kiekvienam nurodytam produktui ir 
įrangai taikytinų technologijų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi skiriasi valstybių narių pajėgumai ir veiksmingo OAM bankų tvarkymo techninės ir 
ekonominės problemos, Komisija rengdama naująjį priedą turėtų oficialiai pasinaudoti visų 
suinteresuotų subjektų, įskaitant valstybes nares, pramonės įmones ir NVO, patirtimi ir 
kvalifikacija.
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Pakeitimas 100
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi 
valstybės narės, ir gali,  atsižvelgdama į šį 
įvertinimą ir techninę bei kitą atitinkamą 
informaciją, prireikus priimti  su minėtais 
būtiniausiais kvalifikaciniais reikalavimais 
susijusias priemones.

Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi 
valstybės narės. Ypatingas dėmesys 
skiriamas izoliaciniams putplasčiams 
pastatuose ir su atliekomis susijusiems 
teisės aktams. Iki 2011 m. sausio 1 d. 
Komisija priima su minėtais būtiniausiais 
kvalifikaciniais reikalavimais susijusias 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad sukaupti junginiai būtų surinkti. Siekiant tai užtikrinti, įrašomi 
įgyvendinimo priemonėms nustatyti terminai. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas 
izoliaciniams putplasčiams pastatuose, kurie taip pat turėtų būi reglamentuoti būsimoje 
direktyvoje dėl statybų ir pastatų nugriovimo atliekų.

Pakeitimas 101
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kontroliuojamų medžiagų nuotėkis ir 
išmetimas

Žalos ribojimas

1. Įmonės imasi  visų įmanomų 
atsargumo priemonių, kad būtų išvengta 
kontroliuojamų medžiagų nuotėkio arba 
kad jis būtų kaip įmanoma labiau 
sumažintas. Pirmiausia kasmet tikrinama, 
ar nėra nuotėkio iš stacionarių įrengimų, 
kuriuose yra daugiau nei 3 kg šaldymo 
skysčio. 

1. Šių stacionarių įrenginių operatoriai –
šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos 
siurblių įrangos, įskaitant jų grandines, 
įrangos, kurioje yra tirpiklių, arba
priešgaisrinių sistemų ir gesintuvų, 
kuriuose yra I priede išvardytų 
kontroliuojamų medžiagų – naudodami 
visas techniškai įgyvendinamas ir su 
neproporcingomis sąnaudomis 
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nesusijusias priemones: 
Valstybės narės nustato būtiniausius 
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus 
šioje srityje dirbantiems 
darbuotojams.Atsižvelgdama į priemonių, 
kurių ėmėsi valstybės narės,  įvertinimą ir 
techninę bei kitą atitinkamą informaciją, 
prireikus Komisija gali nustatyti  su 
minėtų būtiniausių kvalifikacinių 
reikalavimų derinimu  susijusias 
priemones. 

(a) užkerta kelią šių dujų nutekėjimui; 
taip pat

Tos priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
inter alia jį papildant, priimamos laikantis 
25 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(b) nedelsdamos pašalina nustatytą 
nutekėjimą.

2. Įmonės imasi  visų įmanomų 
atsargumo priemonių, kad būtų išvengta 
metilbromido nuotėkio iš fumigatorių ir 
atliekant kitas  operacijas, kurių metu 
naudojamas metilbromidas, arba kad toks 
nuotėkis būtų kaip įmanoma labiau 
sumažintas.  Valstybės narės nustato 
būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus, 
keliamus šioje srityje dirbantiems 
darbuotojams.

2. 1 dalyje nurodytų įrenginių operatoriai 
užtikrina, kad jų įrenginiai dėl galimo 
nutekėjimo tikrintų Reglamento (EB) Nr. 
842/2006 5 straipsnio būtiniausius 
reikalavimus atitinkantys arba panašios 
kvalifikacijos sertifikuoti darbuotojai 
pagal tokį tvarkaraštį:

3. Įmonės imasi  visų įmanomų 
atsargumo priemonių, kad būtų išvengta
kontroliuojamų medžiagų, naudojamų 
kaip žaliava arba technologijos agentai, 
nuotėkio ir išmetimo  arba kad jis būtų 
kuo labiau sumažintas.

a) įrenginiai, turintys ne mažiau kaip 3 kg 
kontroliuojamų medžiagų, tikrinami dėl 
galimo nutekėjimo ne rečiau kaip kartą 
per 12 mėnesių laikotarpį; šis 
reikalavimas netaikomas hermetiškos 
sistemos įrangai, kuri tokia yra 
paženklinta ir turi mažiau kaip 6 kg 
kontroliuojamų medžiagų;

4. Įmonės imasi  visų įmanomų 
atsargumo priemonių, kad būtų išvengta 
gaminant kitas chemines medžiagas 
netyčia susidariusių kontroliuojamų 
medžiagų nuotėkio ir išmetimo  arba kad 
jis būtų kuo labiau sumažintas.

b) įrenginiai, turintys ne mažiau kaip 30 
kg kontroliuojamų medžiagų, tikrinami 
dėl galimo nutekėjimo ne rečiau kaip 
kartą per 6 mėnesių laikotarpį;

5. Komisija gali nustatyti, kokias 
technologijas ir būdus turėtų taikyti 
įmonės, kad išvengtų kontroliuojamų 
medžiagų nuotėkio arba jį kuo labiau 
sumažintų. 

c) įrenginiai, turintys ne mažiau kaip 300 
kg kontroliuojamų medžiagų, tikrinami
dėl galimo nutekėjimo ne rečiau kaip 
kartą per 3 mėnesių laikotarpį.
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Tos priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
inter alia jį papildant, priimamos laikantis 
25 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Siekiant užtikrinti remonto efektyvumą, 
įrenginiai tikrinami dėl galimo 
nutekėjimo praėjus mėnesiui po to, kaip 
buvo pašalintas nutekėjimas.

Šioje dalyje sąvoka "tikrinami dėl galimo 
nutekėjimo" reiškia, kad įranga arba 
sistema tikrinamos dėl nutekėjimo 
naudojant tiesioginius arba netiesioginius 
matavimo metodus, pagrindinį dėmesį 
sutelkiant į tas įrangos arba sistemos 
dalis, iš kurių nutekėjimo tikimybė yra 
didžiausia. Tiesioginio ir netiesioginio 
matavimo metodai tikrinti dėl galimo 
nutekėjimo nurodomi 7 dalyje 
numatytuose standartiniuose patikrinimo 
reikalavimuose.
3. Įrengus reikiamai veikiančią tinkamą 
nutekėjimų aptikimo sistemą, pagal 2 
dalies b ir c punktus reikalaujamų 
patikrinimų dažnumas sumažinamas per 
pusę.
4. Priešgaisrinių sistemų su taikoma 
patikrinimų sistema, atitinkančiu ISO 
14520 standarto reikalavimus, atveju 
galima laikyti, kad tokiais patikrinimais 
įsipareigojimai pagal šį reglamentą yra 
taip pat įvykdyti, jei tik patikrinimai 
atliekami bent jau tokiu pat dažnumu.
5. 1 dalyje nurodytų įrenginių, kuriuose 
ne mažiau kaip 3 kg kontroliuojamų 
medžiagų, operatoriai registruoja 
įrenginiuose panaudotų kontroliuojamų 
medžiagų kiekį ir tipą, pridėtus kiekius ir 
kiekį, surinktą techninės priežiūros, 
remonto ir galutinio šalinimo metu. Jie 
taip pat registruoja kitą svarbią 
informaciją, įskaitant informaciją, 
nurodančią techninę priežiūrą arba 
remontą atlikusią bendrovę arba 
specialistą, taip pat pagal 2, 3 ir 4 dalis 
atliktų patikrinimų datas ir rezultatus bei 
susijusią informaciją, konkrečiai 
apibūdinančią 2 dalies b ir c punktuose 
nurodytų įrenginių konkrečią stacionarią 
įrangą. Kompetentingai institucijai ir 
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Komisijai prašant, joms pateikiami minėti 
registracijos įrašai.
6. Iki 2011 m. sausio 1 d. Komisija, 
laikydamasi 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos tvarkos, nustato kiekvieno šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto įrenginio 
standartinius nutekėjimo patikrinimo 
reikalavimus.
7. Remdamasi iš valstybių narių gauta 
informacija ir konsultuodamasis su 
atitinkamais sektoriais, Komisija gali 25 
straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka 
nustatyti atitinkamų darbuotojų, 
dalyvaujančių įrengiant, remontuojant 23 
straipsnio 1 dalyje nurodytą įrangą ir 
sistemas ar atliekant jų techninę 
priežiūrą, taip pat darbuotojų, 
dalyvaujančių 22 ir 23 straipsniuose 
numatytoje veikloje, mokymo programų ir 
sertifikavimo abipusio pripažinimo 
būtiniausius reikalavimus ir sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 842/2006 (Fluorintų dujų reglamento) 3 straipsnio nuostatos, susijusios 
su kontroliuojamų medžiagų nuotėkiu ir išmetimu, aiškesnės.  Siekiant nuoseklumo, gerinant 
dokumento kokybę ir nustatant daugiau apsaugos nuo išmetalų priemonių, geriau šiame 
reglamente įrašyti tą patį tekstą.

Pakeitimas 102
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įmonės imasi  visų įmanomų atsargumo 
priemonių, kad būtų išvengta metilbromido 
nuotėkio iš fumigatorių ir atliekant kitas
operacijas, kurių metu naudojamas 
metilbromidas, arba kad toks nuotėkis būtų 
kaip įmanoma labiau sumažintas.  

2. Įmonės imasi visų įmanomų atsargumo 
priemonių, kad būtų išvengta metilbromido 
nuotėkio iš fumigatorių ir atliekant 
kitas operacijas, kurių metu naudojamas 
metilbromidas, arba kad toks nuotėkis būtų 
kaip įmanoma labiau sumažintas. 
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Valstybės narės nustato būtiniausius 
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus 
šioje srityje dirbantiems darbuotojams.

Valstybės narės nustato būtiniausius 
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus 
šioje srityje dirbantiems darbuotojams. 
Atsižvelgdama į šių priemonių, kurių 
ėmėsi valstybės narės, įvertinimą ir 
techninę bei kitą atitinkamą informaciją, 
prireikus Komisija gali nustatyti su 
minėtų būtiniausių kvalifikacinių 
reikalavimų derinimu susijusias 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtina sąlyga siekiant užtikrinti to paties lygmens aplinkos apsaugą visoje ES teritorijoje. 

Pakeitimas 103
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nustatyti, kokias 
technologijas ir būdus turėtų taikyti 
įmonės, kad išvengtų kontroliuojamų 
medžiagų nuotėkio arba jį kuo labiau 
sumažintų. 

5. Iki 2010 m. sausio 1 d. Komisija 
nustato, kokias technologijas ir būdus ar 
veikimo charakteristikas turėtų taikyti 
įmonės, kad išvengtų kontroliuojamų 
medžiagų nuotėkio arba jį kuo labiau 
sumažintų.

Or. en

Pagrindimas

Nors Reglamente Nr. 2037/2000 reikalaujama kuo labiau sumažinti OAM nuotėkas ir 
išmetimą, įmonės to praktiškai neįgyvendino. Šaltnešių paslaugas teikiančioms įmonėms ir 
kitiems OAM naudotojams labai reikalingos techninės gairės. EB fluorintų dujų reglamente 
yra naudingos nuostatos, susijusios su nuotėkų ir išmetimo prevencija, kurios su reikalingais 
pakeitimais turėtų būti įrašytos į naująjį OAM reglamentą. Fluorintų dujų reglamento 
priemonės paremtos Nyderlandų STEK sistema, kurią taikant sėkmingai sumažintos šaltnešių 
nuotėkos ir išmetimas. 
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Pakeitimas 104
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nustatyti, kokias 
technologijas ir būdus turėtų taikyti 
įmonės, kad išvengtų kontroliuojamų 
medžiagų nuotėkio arba jį kuo labiau 
sumažintų.

5. Komisija turėtų iki 2010 m. sausio 1 d.
nustatyti, kokias technologijas ir būdus 
turėtų taikyti įmonės, kad išvengtų 
kontroliuojamų medžiagų nuotėkio arba jį 
kuo labiau sumažintų ir stebėtų.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. Siekiant, kad įmonės galėtų jį taikyti, joms 
reikia technologijų ir praktikos, kurias reikia taikyti, kad būtų galima išvengti kontroliuojamų 
medžiagų nuotėkio arba jį kuo labiau sumažinti ir stebėti, sąrašo. Jei ES lygmeniu bus 
taikomas šis sąrašas, bus užtikrinta to paties lygmens aplinkos apsauga visoje ES teritorijoje. 

Pakeitimas 105
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgusi į atitinkamą mokslinę 
informaciją, Komisija gali į II priedo B dalį 
įtraukti medžiagas, kurios nėra 
kontroliuojamos medžiagos, tačiau kurių 
ozono ardymo potencialas yra didelis. Tos 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

3. Atsižvelgusi į atitinkamą mokslinę 
informaciją, Komisija gali į II priedo B dalį 
įtraukti medžiagas, kurios nėra 
kontroliuojamos medžiagos, tačiau kurių 
ozono ardymo potencialas yra lygus 0,001 
arba didesnis ir gyvavimo atmosferoje 
trukmė yra ilgesnė nei 120 dienų. Tos 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu. Medžiagos, apie kurias šalys 
pagal protokolo Sprendimus XIII/5, X/8 ir 
IX/24 teikia ataskaitas, taip pat įrašomos į 
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II priedo B dalį.

Or. en

Pagrindimas

Priėmus Monrealio protokolo Sprendimus XIII/5, X/8 ir IX/24 šalys pranešė apie keletą naujų 
ir įtariamų ozoną ardančių medžiagų. Sprendime IX/24 nurodoma, kad bet kuri Šalis gali 
atkreipti Sekretoriato dėmesį į naujų medžiagų, kurioms, jos nuomone, gali būti būdingas 
ozono ardymo potencialas ir kurios gali būti dideliais kiekiais gaminamos, tačiau nėra 
išvardytos kaip kontroliuojamos medžiagos pagal Protokolo 2 straipsnį, buvimą. Šios 
medžiagos turėtų būti įrašytos į II priedo B dalį, kad būtų galima tinkamai stebėti jų gamybą 
ir naudojimą. 

Pakeitimas 106
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgusi į atitinkamą mokslinę 
informaciją, Komisija gali į II priedo B dalį 
įtraukti medžiagas, kurios nėra 
kontroliuojamos medžiagos, tačiau kurių 
ozono ardymo potencialas yra didelis. Tos 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

3. Atsižvelgusi į atitinkamą mokslinę 
informaciją, Komisija gali į II priedo B dalį 
įtraukti medžiagas, kurios nėra 
kontroliuojamos medžiagos, tačiau kurių 
ozono ardymo potencialas yra lygus 0,01 
arba didesnis ir gyvavimo atmosferoje 
trukmė yra ilgesnė nei 60 dienų. Tos 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Yra daug halogenintų trumpaamžių medžiagų, turinčių teorinį ozono ardymo potencialą. 
Faktiškai Monrealio protokole naudojama mažiausia 0,01 riba. Nustatyta, kad labai 
trumpaamžių medžiagų, kurių gyvavimo atmosferoje trukmė yra trumpesnė nei 60 dienų, 
dideli kiekiai nepasiekia stratosferos, todėl jos neturi stipraus ilgalaikio poveikio ozono 
sluoksniui. Todėl derėtų nustatyti mažiausias OAP ir gyvavimo atmosferoje trukmės vertes.
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Pakeitimas 107
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kasmet iki kovo 31 d. kiekviena įmonė
pateikia Komisijai, nusiuntusi kopiją 
atitinkamos valstybės narės kompetentingai 
institucijai, 2–5 dalyse  išvardytus 
praėjusių metų sausio 1 d.–gruodžio 31 d. 
duomenis apie kiekvieną kontroliuojamą 
medžiagą ir apie kiekvieną II priede
nurodytą naują medžiagą .

1. Kasmet iki kovo 31 d. kiekviena įmonė 
pateikia Komisijai, nusiuntusi kopiją 
atitinkamos valstybės narės kompetentingai 
institucijai, 2–5 dalyse žemiau išvardytus 
praėjusių metų sausio 1 d.–gruodžio 31 d. 
duomenis apie kiekvieną kontroliuojamą 
medžiagą ir apie kiekvieną II priedo A 
dalyje nurodytą naują medžiagą.

Or. en

Pagrindimas

Įrašant II priedo B dalį nustatomi reikalavimai pranešti apie medžiagas, kai dar nesusitarta 
dėl to, kad jos turėtų būti klasifikuojamos kaip naujos medžiagos pagal Monrealio protokolą.  
Iš tiesų, 28-ajame neterminuotame darbo grupės susitikime ES pasiūlytiems sprendimo 
projektams nepritarta remiantis tuo, kad Mokslinio vertinimo grupei ir Techninio ir 
ekonominio vertinimo grupei jau buvo suteikti įgaliojimai atlikti tokią peržiūrą. ES turėtų 
laikytis Monrealio protokolo tvarkos svarstydama naujas medžiagas.

Pakeitimas 108
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) gamybos metu atsiradusių nuotėkų ir 
išmetimo pačios įmonės vykdomos 
stebėsenos duomenis.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama pagerinti aplinkos apsaugą ir palengvinti šio reglamento 19 straipsnio taikymą.

Pakeitimas 109
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) naikinimo metu atsiradusių nuotėkų ir 
išmetimo pačios įmonės vykdomos 
stebėsenos duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pagerinti aplinkos apsaugą ir palengvinti šio reglamento 19 straipsnio taikymą.

Pakeitimas 110
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies lentelės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C3H7Br    1–brompropanas (n-
propilbromidas)    0,02 – 0,10

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

This Regulation implements the Community’s obligations under the Montreal Protocol and 
should therefore be in line with this Protocol. As the Community does not dispose of the 
appropriate instruments to assess ODS of substances not covered by the Protocol it has to 
rely on methodologies under the Protocol. n-propyl bromide has not been identified as having 
a significant ODP by the Scientific Assessment Panel but will continue to be examined by the 
Protocol. Before any Community action on this product is undertaken, n-propyl bromide 
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should be first assessed by the Protocol. n-propyl bromide should therefore be erased from 
this section. 

Pakeitimas 111
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies lentelės 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

CF3I    Trifluorjodmetanas 
(trifluormetiljodidas)    0,01 – 0,02

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis 34 nuoroda, šios ozono ardymo potencialo vertės apskaičiuotos remiantis 
turimais duomenimis ir jos bus periodiškai peržiūrimos atsižvelgiant į šalių priimtus 
sprendimus. Tokia peržiūra galima CF3I atveju. Mokslinio vertinimo grupės narys prof. dr. 
Wuebbles savo laiške Europos Komisijai pateikia naudojant pažangiausią trimatį 
modeliavimą gautą vertinimą, kad CF3I ozono ardymo potencialas lygus 0,0068. Komisijos 
pasiūlyme nurodytas intervalas pasenęs.

Pakeitimas 112
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies lentelės naujos eilutės

Pakeitimas

C4Cl6 Heksachlorbutadienas 0,07

1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluoretanas (arba 
R.113a)

0,65

C10H6BrOC
H3

6-brom-2-metoksinaftalenas (arba brom-
metoksi-naftalenas arba BMN)

Bus nustatyta 

CH2ClBr or 
C3H6BrCl

1-brom-3-chlorpropanas Bus nustatyta 

CH2Br2 Dibrommetanas Bus nustatyta 
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C2H4Br2 Dibrometanas Bus nustatyta 
C2H4BrCl Bromchloretanas Bus nustatyta 

C2H5Br Brometanas Bus nustatyta 
C3H6Br2 1,3-dibrompropanas Bus nustatyta 

C3H7Br 2-brompropanas Bus nustatyta 
C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetrachlor
heksafluorbutanas

Bus nustatyta 

Or. en

Pagrindimas

Priėmus Monrealio protokolo Sprendimus XIII/5, X/8 ir IX/24 šalys pranešė apie keletą naujų 
ir įtariamų ozoną ardančių medžiagų. Sprendime IX/24 nurodoma, kad bet kuri Šalis gali 
atkreipti Sekretoriato dėmesį į naujų medžiagų, kurioms, jos nuomone, gali būti būdingas 
ozono ardymo potencialas ir kurios gali būti dideliais kiekiais gaminamos, tačiau nėra 
išvardytos kaip kontroliuojamos medžiagos pagal Protokolo 2 straipsnį, buvimą. Šios 
medžiagos turėtų būti įrašytos į II priedo B dalį, kad būtų galima tinkamai stebėti jų gamybą 
ir naudojimą.

Pakeitimas 113
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tetrachlormetano naudojimas gaminant 
radioizotopais ženklintą ciankobalaminą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

III priedo f punktas neatitinka Monrealio protokolo nuostatų, pagal kurias šį technologijos 
agentą leidžiama naudoti tik 2005–2006 m., todėl turi būti išbraukta nuoroda į jį. Išimtį buvo 
leista taikyti tik dvejus metus, kad ciankobalaminą gaminanti įmonė turėtų pakankamai laiko 
naujai atliekų šalinimo tvarkai įgyvendinti.
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Pakeitimas 114
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo lentelės 2 skilties 3 eilutės antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A priedas, I gr.
B priedas
C priedas, I gr. 

I priedas, I gr.
I priedas, II, IV, V gr. 
I priedas, VIII gr. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo – reikia laikytis šiame reglamente, o ne Monrealio protokole numatytos 
išvardijimo tvarkos.

Pakeitimas 115
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo lentelės 3 skilties 3 eilutės antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Halonas
(A priedas, II gr.)

Halonas
(I priedas, III gr.) 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo – reikia laikytis šiame reglamente, o ne Monrealio protokole numatytos 
išvardijimo tvarkos.
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