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Grozījums Nr. 26
Evangelia Tzampazi

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir noskaidrots, ka ozona slāni noārdošo 
vielu emisijas ievērojami noārda ozona 
slāni. Ozona noārdīšanās dienvidu puslodē 
sasniedza bezprecedenta līmeni 
1998. gadā. Trijos no četriem pēdējiem 
pavasariem arī Arktikas rajonā notika 
stipra ozona slāņa noārdīšanās. Ir iegūtas 
nepārprotamas liecības, ka ozona slāni 
noārdošo vielu izplūdes atmosfērā 
samazinās, un ir novērotas dažas pazīmes, 
kas liecina, ka stratosfērā notiek ozona 
daudzuma atjaunošanās. Tomēr ozona 
slāņa atjaunošanās līdz koncentrāciju 
līmenim, kas bija novērojams pirms 
1980. gada, varētu notikt ne drīzāk kā 
21. gadsimta vidū. Ozona noārdīšanās 
rezultātā paaugstinās UV-B radiācija, kas 
joprojām rada ievērojamus draudus 
veselībai un videi. Tāpēc jāveic turpmāki 
efektīvi pasākumi, lai aizsargātu cilvēku 
veselību un vidi no šādu emisiju 
nelabvēlīgās ietekmes un novērstu risku, ka 
ozona slānis atjaunojas lēnāk, nekā tas būtu 
iespējams .

(2) Ir noskaidrots, ka ozona slāni noārdošo 
vielu emisijas ievērojami noārda ozona 
slāni. Ozona noārdīšanās dienvidu puslodē 
sasniedza bezprecedenta līmeni 1998. gadā 
Trijos no četriem pēdējiem pavasariem arī 
Arktikas rajonā notika stipra ozona slāņa 
noārdīšanās. Ir iegūtas nepārprotamas 
liecības, ka ozona slāni noārdošo vielu 
izplūdes atmosfērā samazinās, un ir 
novērotas dažas pazīmes, kas liecina, ka 
stratosfērā notiek ozona daudzuma 
atjaunošanās. Tomēr ozona slāņa 
atjaunošanās līdz koncentrāciju līmenim, 
kas bija novērojams pirms 1980. gada, 
varētu notikt ne drīzāk kā 21. gadsimta 
vidū. Ozona noārdīšanās rezultātā 
paaugstinās UV-B radiācija, kas joprojām 
rada ievērojamus draudus veselībai un 
videi. Tajā pašā laikā šīm vielām ir liels 
globālās sasilšanas potenciāls, un tās ir 
planētas temperatūras paaugstināšanās 
galvenās veicinātājas. Tāpēc jāveic 
turpmāki efektīvi pasākumi, lai aizsargātu 
cilvēku veselību un vidi no šādu emisiju 
nelabvēlīgās ietekmes un novērstu risku, ka 
ozona slānis atjaunojas lēnāk, nekā tas būtu 
iespējams .

Or. el

Pamatojums

Neņemot vērā vielām piemītošās ķīmiskās īpašības, kas izraisa ozona slāņa noārdīšanos, šīm 
vielām arī ir liels globālās sasilšanas potenciāls, un tās varētu izraisīt planētas temperatūras 
paaugstināšanos. 
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Grozījums Nr. 27
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Daudzas ozona slāni noārdošas vielas 
ir siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, bet 
netiek kontrolētas atbilstoši Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Pamatkonvencijai 
par klimata pārmaiņām un Kioto 
protokolam saskaņā ar nosacījumu, ka ar 
Monreālas protokolu izbeigtu ozona slāni 
noārdošo vielu ražošanu un izmantošanu. 
Neraugoties uz protokola panākumiem, 
Eiropas Savienībā un pasaulē joprojām ir 
nepieciešams izbeigt ozona slāni noārdošo 
vielu ražošanu un izmantošanu. Tāpēc ir 
vēlams samazināt un novērst ozona slāni 
noārdošo vielu ražošanu un izmantošanu 
visur, kur ir pieejamas tehniski 
realizējamas alternatīvas. 

Or. en

Grozījums Nr. 28
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000 
hlorfluorogļūdeņražu , citu 
perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu, halonu, 
tetrahloroglekļa, 1,1,1-trihloretāna, daļēji 
halogenētu bromfluorogļūdeņražu, 
bromhlormetāna un metilbromīda ražošana 
un laišana tirgū ir pakāpeniski izbeigta . 

(8) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000 
hlorfluorogļūdeņražu , citu 
perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu, halonu, 
tetrahloroglekļa, 1,1,1-trihloretāna, daļēji 
halogenētu bromfluorogļūdeņražu, 
bromhlormetāna un metilbromīda ražošana 
un laišana tirgū ir pakāpeniski izbeigta un 
aizliegta šādu vielu un produktu, kā arī 
iekārtu, kas satur šādas vielas, ražošana 
un laišana tirgū. Tagad ir arī 
pakāpeniski jāaizliedz izmantot šīs vielas 
un produktus, kā arī iekārtas, kurās šīs 
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vielas tiek izmantotas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 1.

Ozona slāni visvairāk apdraud jau saražotās vielas, kas šo slāni noārda. Lai ierobežotu 
ozona noārdīšanas efektu (un siltumnīcefektu), pēc iespējas jāierobežo to minēto vielu 
lietošana, kas noārda ozona slāni. Vajadzīgi stimuli, lai mazinātu paļāvību īpaši uz haloniem, 
kā arī jācenšas šos ķīmiskos produktus savākt un droši iznīcināt. Tas jau ir minēts preambulā.

Grozījums Nr. 29
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tāpat būtu jāierobežo arī 
metilbromīda izmantošana karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumiem. Nedrīkst 
pārsniegt 2005.–2008. gada vidējā 
patēriņa līmeni, un lietošana šādiem 
mērķiem ir jāsamazina un līdz 
2015. gadam jāizbeidz, tajā pašā laikā ir 
jāizmanto reģenerācijas tehnoloģijas .

(11) Ņemot vērā Regulu Nr. 2032/2003, ar 
ko no 2006. gada 1. septembra aizliedza 
metilbromīda kā biocīda līdzekļa 
izmantošanu un Komisijas Lēmumu 
Nr. 2008/753/EK, ar ko aizliedza 
metilbromīda kā augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanu, tāpat no 2010. gada 
18. marta būtu jāierobežo arī metilbromīda 
izmantošana karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumiem.

Or. en

Pamatojums

Many alternatives to QPS treatment for various perishable and durable commodities. These 
alternatives range from alternative chemical treatments to carbon dioxide treatments and to 
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.
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Grozījums Nr. 30
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ar šo regulu aizstāj Padomes 
1967. gada 27. jūnija 
Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamo vielu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 31. maija 
Direktīvu 1999/45/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu, kurās paredzētas prasības 
par tādu vielu marķēšanu, kas klasificētas 
kā vielas, kuras noārda ozona slāni. Tā kā 
Kopienā brīvai apgrozībai var izlaist ozona 
slāni noārdošas vielas izmantošanai par 
izejvielām, šis lietojums jānodala no 
pārējām vajadzībām, lai novērstu 
izejvielām paredzēto vielu novirzīšanu 
citiem lietojumiem, ko ierobežo saskaņā ar 
šo regulu. Turklāt galalietotāju 
informēšanai un šīs regulas piemērošanas 
veicināšanai remonta un apkopju laikā šādi 
jāmarķē arī produkti un iekārtas, kuri satur 
šādas vielas vai kuros tās izmanto.

(18) Ar šo regulu aizstāj Padomes 
1967. gada 27. jūnija 
Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamo vielu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 31. maija 
Direktīvu 1999/45/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu
tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu, kurās paredzētas prasības 
par tādu vielu marķēšanu, kas klasificētas 
kā vielas, kuras noārda ozona slāni. Tā kā 
Kopienā brīvai apgrozībai var izlaist ozona 
slāni noārdošas vielas izmantošanai par 
izejvielām, kā arī vielu lietojumiem 
laboratorijās un analīzēm un lietojumam 
par procesa aģentiem, šis lietojums 
jānodala no pārējām vajadzībām, lai 
novērstu novirzīšanu citiem lietojumiem, 
ko ierobežo saskaņā ar šo regulu. Turklāt 
galalietotāju informēšanai un šīs regulas 
piemērošanas veicināšanai remonta un 
apkopju laikā šādi jāmarķē arī produkti un 
iekārtas, kuri satur šādas vielas vai kuros 
tās izmanto.

Or. en

Pamatojums

Risks, ka ozona slāni noārdošas vielas, kas ražotas izmantošanai par izejvielām (7. pants), 
tiek izmantotas citiem nolūkiem attiecas arī uz vielu lietojumiem laboratorijās un analīzēm 
(10. pants) un lietojumu par procesa aģentiem. Tāpēc ir loģiski, ka šīs marķēšanas prasības 
attiecas arī uz vielu lietojumiem laboratorijās un analīzēm un lietojumu par procesa 
aģentiem, un tas varētu uzlabot nelegālās tirdzniecības novēršanu.



AM\755512LV.doc 7/60 PE416.362v01-00

LV

Grozījums Nr. 31
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs 
regulas noteikumiem, dalībvalstīm jāveic 
inspekcijas, ņemot vērā riskus, tādējādi 
īpaši pievēršoties tām darbībām, kurām ir 
lielākais ierobežojamo vielu nelikumīgas 
tirdzniecības vai emisiju risks. 

(22) Lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs 
regulas noteikumiem, dalībvalstīm jāveic 
inspekcijas, ņemot vērā riskus, tādējādi 
īpaši pievēršoties tām darbībām, kurām ir 
lielākais ierobežojamo vielu nelikumīgas 
tirdzniecības vai emisiju risks. Inspekciju 
rezultāti tiek publicēti internetā.

Or. hu

Pamatojums

Iedzīvotājiem ir jābūt iespējai iepazīties ar inspekciju rezultātiem.

Grozījums Nr. 32
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
noteikt par izejvielām izmantojamo 
ierobežojamo vielu marķējuma formu un 
saturu, izdarīt III pielikuma grozījumus 
attiecībā uz procesiem, kuros 
ierobežojamās vielas var izmantot par 
procesu aģentiem, pieņemt pasākumus, 
kas vērsti uz to, lai samazinātu 
metilbromīda laišanu tirgū un 
izmantošanu karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumiem, izdarīt 
VI pielikuma grozījumus par halonu 
kritiskajiem lietojumiem, pieņemt papildu 
pasākumus tirdzniecības uzraudzībai un 
kontrolei, noteikt prasības attiecībā uz 
produktiem, kas ražoti, izmantojot 
ierobežojamās vielas valstīs, kas nav 

(25) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
noteikt par izejvielām izmantojamo 
ierobežojamo vielu, kā arī vielu 
lietojumiem laboratorijās un analīzēm un 
lietojuma par procesa aģentiem
marķējuma formu un saturu, izdarīt 
III pielikuma grozījumus attiecībā uz 
procesiem, kuros ierobežojamās vielas var 
izmantot par procesu aģentiem, izdarīt 
VI pielikuma grozījumus par halonu 
kritiskajiem lietojumiem, pieņemt papildu 
pasākumus tirdzniecības uzraudzībai un 
kontrolei, noteikt prasības attiecībā uz 
produktiem, kas ražoti, izmantojot 
ierobežojamās vielas valstīs, kas nav 
parakstījušas Protokolu, izdarīt 
VII pielikuma grozījumus attiecībā uz 
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parakstījušas Protokolu, izdarīt 
VII pielikuma grozījumus attiecībā uz 
iznīcināšanas tehnoloģijām, sagatavot to 
produktu un iekārtu sarakstu, no kurām 
obligāti jāveic ierobežojamo vielu 
rekuperācija to vēlākai iznīcināšanai, 
noteikt obligātās personāla kvalifikācijas 
prasības, noteikt prasības par ierobežojamo 
vielu emisiju un noplūžu novēršanu, 
iekļaut II pielikumā jaunas vielas un grozīt 
dalībvalstīm un uzņēmumiem noteiktās 
prasības par ziņošanu. Tā kā šo pasākumu 
darbības joma ir vispārīga un tie paredzēti, 
lai grozītu mazāk būtiskus šīs regulas 
elementus, inter alia to papildinot ar 
jauniem nebūtiskiem elementiem, tie 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

iznīcināšanas tehnoloģijām, sagatavot to 
produktu un iekārtu sarakstu, no kurām 
obligāti jāveic ierobežojamo vielu 
rekuperācija to vēlākai iznīcināšanai, 
noteikt obligātās personāla kvalifikācijas 
prasības, noteikt prasības par ierobežojamo 
vielu emisiju un noplūžu novēršanu, 
iekļaut II pielikumā jaunas vielas un grozīt 
dalībvalstīm un uzņēmumiem noteiktās 
prasības par ziņošanu. Tā kā šo pasākumu 
darbības joma ir vispārīga un tie paredzēti, 
lai grozītu mazāk būtiskus šīs regulas 
elementus, inter alia to papildinot ar 
jauniem nebūtiskiem elementiem, tie 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Or. en

Pamatojums

Risks, ka ozona slāni noārdošas vielas, kas ražotas izmantošanai par izejvielām (7. pants), 
tiek izmantotas citiem nolūkiem attiecas arī uz vielu lietojumiem laboratorijās un analīzēm 
(10. pants) un lietojumu par procesa aģentiem. Tāpēc ir loģiski, ka šīs marķēšanas prasības 
attiecas arī uz vielu lietojumiem laboratorijās un analīzēm un lietojumu par procesa 
aģentiem, un tas varētu uzlabot nelegālās tirdzniecības novēršanu.

Pēc 12. panta svītrošanas arī šī daļa ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 33
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
noteikt par izejvielām izmantojamo 
ierobežojamo vielu marķējuma formu un 
saturu, izdarīt III pielikuma grozījumus 
attiecībā uz procesiem, kuros 
ierobežojamās vielas var izmantot par 
procesu aģentiem, pieņemt pasākumus, kas 

(25) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
noteikt par izejvielām izmantojamo 
ierobežojamo vielu marķējuma formu un 
saturu, izdarīt III pielikuma grozījumus 
attiecībā uz procesiem, kuros 
ierobežojamās vielas var izmantot par 
procesu aģentiem, pieņemt pasākumus, kas 
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vērsti uz to, lai samazinātu metilbromīda 
laišanu tirgū un izmantošanu karantīnas 
un pirmsnosūtīšanas lietojumiem, izdarīt 
VI pielikuma grozījumus par halonu 
kritiskajiem lietojumiem, pieņemt papildu 
pasākumus tirdzniecības uzraudzībai un 
kontrolei, noteikt prasības attiecībā uz 
produktiem, kas ražoti, izmantojot 
ierobežojamās vielas valstīs, kas nav 
parakstījušas Protokolu, izdarīt 
VII pielikuma grozījumus attiecībā uz 
iznīcināšanas tehnoloģijām, sagatavot to 
produktu un iekārtu sarakstu, no kurām 
obligāti jāveic ierobežojamo vielu 
rekuperācija to vēlākai iznīcināšanai, 
noteikt obligātās personāla kvalifikācijas 
prasības, noteikt prasības par ierobežojamo 
vielu emisiju un noplūžu novēršanu, 
iekļaut II pielikumā jaunas vielas un grozīt 
dalībvalstīm un uzņēmumiem noteiktās 
prasības par ziņošanu. Tā kā šo pasākumu 
darbības joma ir vispārīga un tie paredzēti, 
lai grozītu mazāk būtiskus šīs regulas 
elementus, inter alia to papildinot ar 
jauniem nebūtiskiem elementiem, tie 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

vērsti uz to, lai samazinātu metilbromīda 
laišanu tirgū un izmantošanu ārkārtas 
lietojumiem, izdarīt VI pielikuma 
grozījumus par halonu kritiskajiem 
lietojumiem, pieņemt papildu pasākumus 
tirdzniecības uzraudzībai un kontrolei, 
noteikt prasības attiecībā uz produktiem, 
kas ražoti, izmantojot ierobežojamās vielas 
valstīs, kas nav parakstījušas Protokolu, 
izdarīt VII pielikuma grozījumus attiecībā 
uz iznīcināšanas tehnoloģijām, sagatavot to 
produktu un iekārtu sarakstu, no kurām 
obligāti jāveic ierobežojamo vielu 
rekuperācija to vēlākai iznīcināšanai, 
noteikt obligātās personāla kvalifikācijas 
prasības, noteikt prasības par ierobežojamo 
vielu emisiju un noplūžu novēršanu, 
iekļaut II pielikumā jaunas vielas un grozīt 
dalībvalstīm un uzņēmumiem noteiktās 
prasības par ziņošanu. Tā kā šo pasākumu 
darbības joma ir vispārīga un tie paredzēti, 
lai grozītu mazāk būtiskus šīs regulas 
elementus, inter alia to papildinot ar 
jauniem nebūtiskiem elementiem, tie 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Or. en

Pamatojums

Pēc Komisijas 2008. gada 18. septembra Lēmuma 2008/753/EK par metilbromīda 
neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, atļauja lietot metilbromīdu 
beigsies 2009. gada 18. martā. Saistībā ar šo regulu būtu loģiski arī aizliegt metilbromīda 
lietošanu. Ir pietiekamas alternatīvas attiecībā uz metilbromīda izmantošanu karantīnas un 
pirmsnosūtīšanas lietojumiem.
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Grozījums Nr. 34
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/12/EK
par atkritumiem1 un Padomes 1991. gada 
12. decembra Direktīvā 91/689/EEK par 
bīstamajiem atkritumiem noteikti 
ierobežojamo vielu iznīcināšanas 
pasākumi. Saskaņā ar Protokolu 
ierobežojamo vielu iznīcināšanai drīkst 
izmantot tikai Pušu apstiprinātas 
tehnoloģijas. Tāpēc šajā regulā jāiestrādā 
attiecīgie Pušu lēmumi.

(26) Tā kā ievērojams daudzums ozona 
slāni noārdošo vielu joprojām ir 
,,uzkrātas” produktos vai iekārtās 
(piemēram, izolācijas putās, 
aukstumiekārtās un gaisa 
kondicionēšanas sistēmās). Lai iznīcinātu 
ierobežojamās vielas ir jāievieš tiesiskais 
regulējums. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 19. aprīļa 
Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu1atcelšanu, un Padomes 
1991. gada 12. decembra 
Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem 
atkritumiem noteikti ierobežojamo vielu 
iznīcināšanas pasākumi. Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
22. jūlija Lēmuma Nr. 1600/2002/EK, ar 
ko nosaka Sesto Kopienas vides rīcības 
programmu, 8. panta 2. punkta 
iv) apakšpunktā paredzēta direktīvas 
izstrāde attiecībā uz atkritumiem, kuri 
radušies būvdarbos un nojaucot ēkas, un 
tas ir svarīgi, lai iznīcinātu ozona slāni 
noārdošās vielas izolācijas putās. Saskaņā 
ar Protokolu ierobežojamo vielu 
iznīcināšanai drīkst izmantot tikai Pušu 
apstiprinātas tehnoloģijas. Tāpēc šajā 
regulā jāiestrādā attiecīgie Pušu lēmumi. 

1 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp. 1 OV L 312, 22.22.2008., 3. lpp.

Or. en

Pamatojums

Sestā rīcības programma, lai izstrādātu direktīvu attiecībā uz atkritumiem, kas radušies 
būvdarbos un nojaucot ēkas. Lai iznīcinātu ozona slāni noārdošās vielas izolācijas putās (ļoti 
lielā apjomā), ir svarīgi pieņemt šo direktīvu. Līdz šim EK nav publicējusi nevienu 
dokumentu. Savā rezolūcijā par 2007. gada 13. februāra tematisko stratēģiju par atkritumiem 
(A6/438/2006) EP aicināja Komisiju to izdarīt.
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Grozījums Nr. 35
Evangelia Tzampazi

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Komisijai jābūt pilnvarotai sagatavot 
to produktu un iekārtu sarakstus, kurās 
esošo ierobežojamo vielu rekuperācija vai 
iznīcināšana bez iepriekšējas rekuperācijas 
ir tehniski un ekonomiski īstenojama un 
tāpēc obligāta.

(27) Komisijai jābūt pilnvarotai sagatavot 
to produktu un iekārtu sarakstus, kurās 
esošo ierobežojamo vielu rekuperācija vai 
iznīcināšana bez iepriekšējas rekuperācijas 
ir tehniski un ekonomiski īstenojama un 
tāpēc obligāta. Komisijai ir arī jāpieņem 
rīcības plāns, kas paredz iniciatīvas 
attiecīgo vielu izņemšanai un aizstāšanai 
ar drošākām alternatīvām.

Or. el

Pamatojums

Ņemot vērā, ka pieaug nepieciešamība šādas vielas iespējami drīz pārstrādāt un iznīcināt, 
būtu lietderīgi, ja Komisija izstrādātu rīcības plānu, lai lietotājiem un ražotājiem sniegtu 
iniciatīvas šo vielu iespējami ātrai izņemšanai un aizstāšanai.

Grozījums Nr. 36
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro ierobežojamām 
vielām, jaunām vielām un produktiem un 
iekārtām, kas satur vai kuros izmanto 
ierobežojamās vielas .

1. Šo regulu piemēro ierobežojamām 
vielām, jaunām vielām, kurām konstatēts 
ozona noārdīšanās potenciāls, un 
produktiem un iekārtām, kas satur vai 
kuros izmanto ierobežojamās vielas vai 
jaunas vielas, kurām konstatēts ozona 
noārdīšanas potenciāls.

Or. en

Pamatojums

Papildināts skaidrības dēļ.
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Grozījums Nr. 37
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula neattiecas uz produktu vai 
vielu sastāvā esošiem niecīgiem 
daudzumiem 1. punktā minēto vielu, kuras 
radušās ražošanas procesā netīši vai nejauši 
no neizreaģējušām izejvielām vai to 
izmantošanas par procesa aģentu, kuras 
ķīmiskajās vielās ir klāt kā piemaisījumu 
zīmes vai kuras ir izdalījušās produkta 
ražošanas vai lietošanas laikā.

2. Šī regula neattiecas uz jebkuru 1. punktā 
minēto vieluproduktu vai vielu sastāvā 
esošiem niecīgiem daudzumiem , kuras 
radušās ražošanas procesā netīši vai 
nejauši.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 38
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
3. pants – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “ražošanas apjoms” ir saražoto 
ierobežojamo vielu daudzums, arī 
ražošanas blakusprodukta veidā, no kura 
atņemts daudzums, kas iznīcināts saskaņā 
ar Pušu apstiprinātajām tehnoloģijām.
Par “ražošanas apjomu” neuzskata 
daudzumu, kas ir rekuperēts, reciklēts vai 

(10) “ražošanas apjoms” ir saražoto 
ierobežojamo vielu daudzums, arī 
ražošanai blakusprodukta viedā;
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reģenerēts;

Or. en

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 2037/2000 ir izmantota Protokolā lietotā definīcija ražošanas apjomam, no 
kura, lai aprēķinātu ražošanas līmeni, atņem iznīcināto daudzumu. Tas vairs nav atbilstoši, jo 
ozona slāni noārdošo vielu ražošana lielākoties ir izbeigta un ir nepieciešams novērst 
nepilnības, kas ļautu uzsāktu jaunu ražošanu vai to turpināt. No definīcijas ir nepieciešams 
izslēgt iznīcināšanu. Pretējā gadījumā uzņēmumi būs tiesīgi turpināt likumīgi ražot ozona 
slāni noārdošās vielas, ja kādu daudzumu šo vielu tie iznīcina. Ar to nepanāks šādu vielu 
ražošanas un izmantošanas izbeigšanu.

Grozījums Nr. 39
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
3. pants – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “ražošanas apjoms” ir saražoto 
ierobežojamo vielu daudzums, arī 
ražošanas blakusprodukta veidā, no kura 
atņemts daudzums, kas iznīcināts saskaņā 
ar Pušu apstiprinātajām tehnoloģijām. Par 
“ražošanas apjomu” neuzskata daudzumu, 
kas ir rekuperēts, reciklēts vai reģenerēts;

(10) “ražošanas apjoms” ir saražoto 
ierobežojamo vielu daudzums, no kura 
atņemts daudzums, kas likvidēts saskaņā ar 
Pušu apstiprinātajām tehnoloģijām, un 
daudzums, kas pilnībā izlietots kā izejviela 
vai kā procesa aģents citu ķīmisko vielu 
ražošanai. Par “ražošanas apjomu” 
neuzskata daudzumu, kas ir rekuperēts, 
reciklēts vai reģenerēts;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā definīcijā ir iekļauta izejvielu un procesa aģentu ražošana, kas nav iekļauta 
Monreālas protokolā. Bet 4. panta 2.punkta a) un b) apakšpunktā norādītā ražošanas 
kontrole attiecas uz 1997.gadā aprēķināto ražošanas līmeni. Tā kā definīcija ir mainīta, lai 
iekļautu izejvielas, bet nav grozīts ražošanas līmeņa formulējums, tas rada iespēju 
nepareiziem ražošanas līmeņa aprēķiniem. Tiek ierosināts aizstāt definīciju, kas dota Regulā 
9EK) Nr. 2037/2000 .
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Grozījums Nr. 40
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
3. pants – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) “ozona noārdīšanas potenciāls” ir 
skaitlis, kas norādīts I un II pielikumā un 
raksturo attiecīgās ierobežojamās vai 
jaunās vielas potenciālo ietekmi uz ozona 
slāni;

(11) “ozona noārdīšanas potenciāls” ir 
skaitlis, kas norādīts I un II pielikumā un 
raksturo attiecīgās ierobežojamās vai 
jaunās vielas potenciālo noārdošo ietekmi 
uz ozona slāni;

Or. en

Pamatojums

Papildināts skaidrības dēļ.

Grozījums Nr. 41
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
3. pants – 17. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) “lietojums” ir ierobežojamo vielu vai 
jaunu vielu izmantošana ražošanai vai 
uzturēšanai, it īpaši iepildīšanai produktos 
vai iekārtās vai izmantošanai citos 
procesos;

(17) “lietojums” ir ierobežojamo vielu vai 
jaunu vielu izmantošana ražošanai vai 
uzturēšanai, it īpaši iepildīšanai produktos 
vai iekārtās vai izmantošanai citos 
procesos, izņemot lietojumus par 
izejvielām un procesa aģentiem.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik definīcija ,,lietojums” ietver izejvielas un procesa aģentus. Tas nav atbilstoši šo 
terminu piemērošanai saskaņā ar Monreālas protokolu un varētu izraisīt jautājumus, sniedzot 
ziņas par patēriņu saskaņā ar Protokolu. Sākotnējo definīciju bija paredzēts piemērot 
dispersiem ,,lietojumiem”.
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Grozījums Nr. 42
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
3. pants – 20. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) “reģenerācija” ir rekuperētas 
ierobežojamās vielas atkārtota pārstrāde un 
attīrīšana ar filtrēšanu, žāvēšanu, 
destilēšanu un ķīmiskiem paņēmieniem
tā, lai tās kvalitāte kļūtu līdzvērtīga
nelietota materiāla kvalitātei; 

(20) “reģenerācija” ir rekuperētas 
ierobežojamās vielas atkārtota pārstrāde, 
lai panāktu atbilstību noteiktam kvalitātes 
standartam, kas līdzvērtīgs nelietota 
materiāla kvalitātei;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 8.

Ierosinātā definīcija pilnībā maina reģenerācijas nozīmi, kāda tai ir Regulā (EK) 
Nr. 2037/2000 un Monreālas protokolā, kas var ierobežot pieejamā reģenerētā materiāla 
daudzumu. Regulas (EK) Nr. 2037/2000 un Monreālas protokola definīcija paredz atjaunot 
noteiktu kvalitātes standartu, kas nodrošina piemērotu kontroli bez nepamatotiem 
ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 43
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
3. pants – 23. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) “pirmsnosūtīšanas lietojumi” ir 
apstrāde, kuru, ievērojot importētājas vai 
eksportētājas valsts iestādes noteiktās 
prasības, veic 21 dienu pirms eksporta, 
izņemot karantīnas lietojumus.

(23) “pirmsnosūtīšanas lietojumi” ir 
apstrāde, kuru, ievērojot importētājas valsts
iestādes vai eksportētājas valsts pirms 
1995. gada decembra noteiktās oficiālās 
prasības, veic 21 dienu pirms eksporta, 
izņemot karantīnas lietojumus.

Or. en

Pamatojums

EK regulas definīcija nevar būt mazāk stingra kā Protokolā dotā definīcija. Attiecībā uz 
eksportētājām valstīm definīcija, kas dota Protokolā ierobežo pirmsnosūtīšanu, norādot tikai 
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spēkā esošās prasības (Protokola Lēmuma VII daļas 5. punkta b) apakšpunkts), tas nozīmē 
tās prasības, kuras jau bija spēkā lēmuma pieņemšanas laikā 1995. gada decembrī.

Grozījums Nr. 44
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
3. pants – 23.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) ,,produkti un iekārtas, kuros 
izmanto ierobežojamās vielas” ir produkti 
un iekārtas, kas nedarbojas bez 
ierobežojamām vielām, izņemot tos 
produktus un iekārtas, kurus izmanto 
ierobežojamo vielu ražošanai, apstrādei, 
rekuperācijai, reciklēšanai, reģenerācijai 
vai iznīcināšanai.

Or. en

Pamatojums

Produkti un iekārtas, kuros izmanto ierobežojamas vielas, ir jādefinē skaidrības dēļ.

Grozījums Nr. 45
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) viņa ražotais aprēķinātais daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu daudzums 
laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. decembrim un katrā 
turpmākajā 12 mēnešu laikposmā 
nepārsniedz 14 % no aprēķinātā daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu ražošanas 
apjoma 1997. gadā,

(b) viņa ražotais aprēķinātais daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu daudzums 
laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. decembrim un katrā 
turpmākajā 12 mēnešu laikposmā 
nepārsniedz 3 % no aprēķinātā daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu ražošanas 
apjoma 1997. gadā,

Or. en
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Pamatojums

Hlorfluorogļūdeņražu ražošana nelielā apjomā (stingri ievērojot ziņojumu sniegšanu un 
uzraudzību) Eiropā lietojumiem laboratorijās un analīzēm ir jāatļauj līdz 3.12.2009. g. 
(saskaņā ar 2007. gadā grozīto Monreālas protokolu). Tomēr aprēķinātais ražošanas līmenis 
ir jāsamazina no 14 % līdz 3 % no 1997. gadā aprēķinātā hlorfluorogļūdeņražu ražošanas 
līmeņa. Pretējā gadījumā nepieciešamo daudzumu (kuru ir atļauts izmantot saskaņā ar 
11. pantu) importēs no valstīm, kurās nav tik stingru tiesību akti, kuru mērķis ir ozona slāņa 
aizsardzība.

Grozījums Nr. 46
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tādu ierobežojamo vielu laišana tirgū 
un lietošana 1 , kas nav produktā, izņemot 
konteinerus, ko izmanto attiecīgās vielas 
transportēšanai vai glabāšanai ir aizliegta.

1. Ierobežojamo vielu laišana tirgū un 
lietošana ir aizliegta, izņemot atkāpes, kas 
uzskaitītas citos šīs regulas pantos. 

Or. en

Pamatojums

Tekstu ir grūti saprast, tāpēc tas ir vienkāršots, lai būtu labāk uztverams. Turpmākos pantos 
ir ieviestas atkāpes attiecībā uz šo pantu, kas varētu izraisīt neizpratni un dažādu 
interpretāciju. Tāpēc pantā ir jābūt vienkāršam aizliegumam, jo atkāpes ir norādītas 
turpmākajos pantos.

Grozījums Nr. 47
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegts laist tirgū produktus un iekārtas, 
kas satur vai kuros izmanto ierobežojamās 
vielas, izņemot tos produktus un iekārtas, 
kuriem attiecīgās ierobežojamās vielas 
izmantošana ir atļauta saskaņā ar 10. pantu, 
11. panta 1., 2. un 4. punktu vai 13. pantu .

Aizliegts laist tirgū un lietot produktus un 
iekārtas, kas satur vai kuros izmanto 
ierobežojamās vielas, izņemot tos 
produktus un iekārtas, kuriem attiecīgās 
ierobežojamās vielas izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar 10. pantu, 11. panta 1., 2. un 



PE416.362v01-00 18/60 AM\755512LV.doc

LV

4. punktu vai 13. pantu .

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no atkārtotas tādu produktu pildīšanas iekārtās, kuri var noplūst, pants ir 
jāpaplašina, iekļaujot produktu un iekārtu lietojumu (kā norādīts 3. panta 17) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 48
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot, laist tirgū un lietot par izejvielām.

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot licencētam eksportam būtiskiem 
lietojumiem Pusēm, kas darbojas saskaņā 
ar Monreālas protokola 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais uzdevums ir izbeigt hlorfluorogļūdeņražu izmantošanu astmas slimniekiem 
paredzētajos dozētajos inhalatoros valstīs, kas minētas 5. pantā (jaunattīstības valstīs). 
Iespējams, ka augstas kvalitātes farmaceitiskie hlorfluorgļūdeņraži būs nelielā daudzumā 
nepieciešami arī pēc 2010. gada tādēļ, ka būs grūti īstenot to nomaiņu. 

Jābūt atkāpei hlorfluorogļūdeņražu ražošanai un eksportam būtiskiem lietojumiem, lai 
izgatavotu dozētos inhalatorus valstīs, kas minētas 5. pantā.

Grozījums Nr. 49
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot, papildus ražošanas līmeņiem, kas 
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ražot, laist tirgū un lietot par izejvielām. noteikti 4. panta 2. punktā, laist tirgū un 
lietot par izejvielām.

Or. en

Pamatojums

Šis paskaidrojums ir jāpievieno, lai pārliecinātos, ka izmaiņas produkta definīcijā 3. panta 
10. punktā neietekmē ražošanas kontroli saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 50
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ierobežojamās vielas, kas ražotas vai 
laistas tirgū kā izejvielas, drīkst izmantot 
tikai šādām vajadzībām. Šādu vielu 
konteineru marķējumā jābūt 
nepārprotamai norādei, ka tajos esošo 
vielu var izmantot tikai par izejvielu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izejvielu produkti parasti tiek piegādāti lielos apjomos, piemērojot standarta marķēšanas 
procedūras. Maz ticams, ka šādas izejvielas varētu laist tirgū un tās būtu nepieciešams 
marķēt. Šāds process marķējuma sagatavošanai ir nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 51
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt izmantojamā 
marķējuma formu un saturu. Pasākumus, 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, inter alia to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā 

svītrots
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minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Izejvielu produkti parasti tiek piegādāti lielos apjomos, piemērojot standarta marķēšanas 
procedūras. Maz ticams, ka šādas izejvielas varētu laist tirgū un tās būtu nepieciešams 
marķēt. Šāds process marķējuma sagatavošanai ir nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 52
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ierobežojamās vielas, kas ražotas vai 
laistas tirgū kā izejvielas, drīkst izmantot 
tikai šādām vajadzībām. Šādu vielu 
konteineru marķējumā jābūt nepārprotamai 
norādei, ka tajos esošo vielu var izmantot 
tikai par izejvielu.

2. Ierobežojamās vielas, kas ražotas vai 
laistas tirgū kā izejvielas, drīkst izmantot 
tikai šādām vajadzībām. Šādu vielu 
konteineru marķējumā jābūt nepārprotamai 
norādei, ka tajos esošo vielu var izmantot 
tikai par izejvielu. Visus izejvielu 
lietojumu gadījumus, kā arī vielu 
daudzumu un kvalitāti norāda dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm. . Komisija, 
pamatojoties uz šo informāciju, uzrauga 
lietojumu visā Eiropa un par to publicē 
sīkāku informāciju internetā.

Or. hu

Pamatojums

Komisijai ir nepieciešams uzraudzīt ozona slāni noārdošo vielu tirdzniecību Eiropā.
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Grozījums Nr. 53
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Gada pārskats par atkāpēm

Komisija katru gadu pārskata atkāpes un 
izņēmumus un izslēdz atkāpes vai 
izņēmumus attiecībā uz konkrētiem 
lietojumiem, ja pieejamas tehniski un 
ekonomiski realizējamas alternatīvas.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Regula nenosaka ierobežojumus atkāpēm un daudzos gadījumos nenosaka nosacījumus to 
pārskatīšanai vai izslēgšanai. Dažas atkāpes nav pārskatītas, ņemot vērā pašreizējās 
zināšanas par pieejamām alternatīvām, piemēram, dažiem lietojumiem, kas uzskaitīti III 
pielikumā (procesa aģenti) un VI pielikumā (haloni) ir pieejamas alternatīvas. Regulai ir 
jānosaka regulārs process ar mērķi samazināt un izslēgt atkāpes gadījumos, kad ir pieejamas 
realizējamas alternatīvas.

Grozījums Nr. 54
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot, laist tirgū un lietot par procesu 
aģentiem.

1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta 
noteikumiem, ierobežojamās vielas var 
ražot, papildus ražošanas līmeņiem, kas 
noteikti 4. panta 2. punktā, laist tirgū un 
lietot par izejvielām.

Or. en
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Pamatojums

Šis paskaidrojums ir jāpievieno, lai pārliecinātos, ka izmaiņas produkta definīcijā 3. panta 
10. punktā neietekmē ražošanas kontroli saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 55
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ierobežojamās vielas, kas ražotas vai 
laistas tirgū kā procesu aģenti, drīkst 
izmantot tikai šādām vajadzībām.

3. Ierobežojamās vielas, kas ražotas vai 
laistas tirgū kā procesu aģenti, drīkst 
izmantot tikai šādām vajadzībām.

Šādu vielu konteineru marķējumā jābūt 
nepārprotamai norādei, ka tajos esošo 
vielu var izmantot tikai par izejvielu.
Komisija var noteikt izmantojamā 
marķējuma formu un saturu. Pasākumus, 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, inter alia to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 25. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Risks, ka ozona slāni noārdošas vielas, kas ražotas izmantošanai par izejvielām (7. pants), 
tiek izmantotas citiem nolūkiem attiecas arī uz vielu lietojumiem laboratorijās un analīzēm 
(10. pants) un vielu lietojumu par procesa aģentiem (8. pants). Tāpēc ir loģiski, ka šīs
marķēšanas prasības attiecas arī uz vielu lietojumu laboratorijās un analīzēm un vielu 
lietojumu par procesa aģentiem, un tas varētu uzlabot nelegālās tirdzniecības novēršanu.

Grozījums Nr. 56
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto 4. Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto 
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procedūru Komisija var izveidot to 
uzņēmumu sarakstu, kuros ir atļauts lietot 
ierobežojamās vielas kā procesu aģentus, 
pēc vajadzības nosakot lietošanai atļautos 
daudzumus un maksimāli pieļaujamos 
emisiju līmeņus katram uzņēmumam 
atsevišķi.

procedūru Komisija var izveidot to 
uzņēmumu sarakstu, kuros ir atļauts lietot 
ierobežojamās vielas kā procesu aģentus, 
pēc vajadzības nosakot lietošanai atļautos 
daudzumus, ko var lietot apdarei vai 
patēriņam (saskaņā ar Monreālas 
protokola definīciju), un maksimāli 
pieļaujamos emisiju līmeņus katram 
uzņēmumam atsevišķi

Ierobežojamu vielu, kuras var izmantot kā 
procesa aģentus Kopienā, maksimālais 
daudzums nedrīkst pārsniegt 1083 tonnas 
gadā 
Ierobežojamu vielu maksimālais 
daudzums, kuru var emitēt no procesa 
aģentu lietojumiem Kopienā, nedrīkst 
pārsniegt 17 tonnas gadā.

Ņemot vērā jaunāko informāciju vai 
tehnikas sasniegumus, Komisija var grozīt 
2. panta 8. punktā minēto III pielikumu. 

Ņemot vērā jaunāko informāciju vai 
tehnikas sasniegumus, Komisija var grozīt 
2. panta 8. punktā minēto III pielikumu.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 12.

Procesa aģentu definīcija saskaņā Monreālas protokola lēmumu X/14 ļauj ziņot par „apdari” 
un „patēriņu” un tos ierobežot.

ES griesti procesa aģentiem saskaņā ar Monreālas protokola Pušu lēmumiem arī ir jānorāda 
šajā pantā.

Grozījums Nr. 57
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā jaunāko informāciju vai Ņemot vērā jaunāko informāciju vai 
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tehnikas sasniegumus, Komisija var grozīt 
2. panta 8. punktā minēto III pielikumu.

tehnikas sasniegumus, Komisija groza 3. 
panta 8. punktā minēto III pielikumu. 

Or. en

Pamatojums

Teksta atsauce varētu būt kļūdaina. Procesa aģentu saraksts III pielikumā ir tehniski 
novecojis un to ir nepieciešams atjaunot, jo tajā ir ietverti daži lietojumi, kuriem Monreālas 
protokola Tehnoloģijas un ekonomikas novērtēšanas grupa ir identificējusi pieejamas 
alternatīvas bez ozona slāni noārdošām vielām.

Grozījums Nr. 58
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 5. panta, ierobežojamās 
vielas var Kopienā laist tirgū iznīcināšanai, 
ievērojot 22. panta 1. punktā paredzētos 
noteikumus par iznīcināšanu.

Atkāpjoties no 5. panta, ierobežojamās 
vielas un tās saturošus produktus un 
iekārtas var Kopienā laist tirgū 
iznīcināšanai, ievērojot 22. panta 1. punktā 
paredzētos noteikumus par iznīcināšanu.

Or. en

Pamatojums

9. panta atkāpei ir jāattiecas arī uz ierobežojamo vielu saturošu produktu un iekārtu 
iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 59
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ierobežojamās vielas, kas ražotas vai 
laistas tirgū būtiskiem lietojumiem 
laboratorijās un analīzēm, drīkst izmantot 
tikai šādām vajadzībām.

3. Ierobežojamās vielas, kas ražotas vai 
laistas tirgū būtiskiem lietojumiem 
laboratorijās un analīzēm, drīkst izmantot 
tika šādām vajadzībām vai turpmākai 
iznīcināšanai Kopienā saskaņā ar 
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prasībām par iznīcināšanu, kas izklāstītas 
22. panta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā variantā pants var novērst šādu vielu iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 60
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šādu vielu konteineru marķējumā 
jābūt nepārprotamai norādei, ka tajos 
esošo vielu var izmantot tikai lietojumiem 
laboratorijās un analīzēm. Komisija var 
noteikt izmantojamā marķējuma formu 
un saturu. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, inter alia to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Risks, ka ozona slāni noārdošās vielas, kas ražotas izmantošanai par izejvielām (7. panta 
2. punkts) tiek izmantotas citiem nolūkiem, attiecas arī uz vielu lietojumiem laboratorijās un 
analīzēm. Tāpēc ir loģiski, ka šīs marķēšanas prasības attiecas arī uz vielu lietojumiem 
laboratorijās un analīzēm un vielu lietojumu par procesa aģentiem, un tas varētu uzlabot 
nelegālās tirdzniecības novēršanu.

Grozījums Nr. 61
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Personas, kas būtiskiem lietojumiem 4. Personas, kas būtiskiem lietojumiem 
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laboratorijās un analīzēm izmanto 
ierobežojamās vielas, izņemot daļēji 
halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, 
reģistrējas Komisijā, norādot izmantojamās 
vielas, to lietošanas mērķi, aprēķināto gada 
aptuveno patēriņu un šo vielu piegādātājus, 
un izmaiņu gadījumā aktualizē šo 
informāciju.

laboratorijās un analīzēm izmanto 
ierobežojamās vielas, izņemot daļēji 
halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, 
reģistrējas Komisijā, norādot izmantojamās 
vielas, to lietošanas mērķi, aprēķināto gada 
aptuveno patēriņu un šo vielu piegādātājus, 
un izmaiņu gadījumā aktualizē šo 
informāciju. Visus izejvielu lietojumu 
gadījumus, kā arī vielu daudzumu un 
kvalitāti norāda dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm. Komisija, 
pamatojoties uz šo informāciju, uzrauga 
lietojumu visā Eiropa un par to publicē 
sīkāku informāciju internetā.

Or. hu

Pamatojums

Komisijai ir nepieciešams uzraudzīt ozona slāni noārdošo vielu tirdzniecību Eiropā.

Grozījums Nr. 62
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Personas, kas būtiskiem lietojumiem 
laboratorijās un analīzēm izmanto 
ierobežojamās vielas, izņemot daļēji 
halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, 
reģistrējas Komisijā, norādot izmantojamās 
vielas, to lietošanas mērķi, aprēķināto gada 
aptuveno patēriņu un šo vielu piegādātājus, 
un izmaiņu gadījumā aktualizē šo 
informāciju.

4. Iestādes, kas būtiskiem lietojumiem 
laboratorijās un analīzēm izmanto 
ierobežojamās vielas, izņemot daļēji 
halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, 
reģistrējas Komisijā, norādot izmantojamās 
vielas, to lietošanas mērķi, aprēķināto gada 
aptuveno patēriņu un šo vielu piegādātājus, 
un izmaiņu gadījumā aktualizē šo 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir vēlams reģistrēt iestādes, nevis personas, kas ozona slāni noārdošas vielas izmanto 
lietojumiem laboratorijās un analīzēm, lai izvairītos no pārlieka administratīvā sloga.
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Grozījums Nr. 63
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz Komisijas izdotā paziņojumā 
norādītajam termiņam ražotāji un 
importētāji, kuri veic piegādes 4. punktā 
minētajām personām vai kuri lieto 
ierobežojamās vielas pašu vajadzībām, 
Komisijai deklarē prognozēto patēriņu 
paziņojumā paredzētajā periodā, norādot 
vajadzīgo ierobežojamo vielu lietojuma 
veidus un daudzumus.

5. Līdz Komisijas izdotā paziņojumā 
norādītajam termiņam ražotāji un 
importētāji, kuri veic piegādes 4. punktā 
minētajām iestādēm vai kuri lieto 
ierobežojamās vielas pašu vajadzībām, 
Komisijai deklarē prognozēto patēriņu 
paziņojumā paredzētajā periodā, norādot 
vajadzīgo ierobežojamo vielu lietojuma 
veidus un daudzumus.

Or. en

Pamatojums

Ir vēlams reģistrēt iestādes, nevis personas, kas ozona slāni noārdošas vielas izmanto 
lietojumiem laboratorijās un analīzēm, lai izvairītos no pārlieka administratīvā sloga.

Grozījums Nr. 64
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējais katru gadu atļautais daudzums 
nedrīkst būt lielāks par 130 % no 
aprēķinātā vidējā ierobežojamo vielu 
daudzuma, kuru ražotāji vai importētāji 
2005.–2008. gadā laiduši tirgū vai 
izmantojuši pašu patēriņam būtiskiem 
lietojumiem laboratorijās vai analīzēm.

Kopējais katru gadu atļautais daudzums 
nedrīkst būt lielāks par 100 % no 
aprēķinātā vidējā ierobežojamo vielu 
daudzuma, kuru ražotāji vai importētāji 
2005.–2008. gadā laiduši tirgū vai 
izmantojuši pašu patēriņam būtiskiem 
lietojumiem laboratorijās vai analīzēm.

Or. en

Pamatojums

Atļautas daudzums 130 % ir pārāk liels.
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Grozījums Nr. 65
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka minimālo piešķīruma 
līmeni uzņēmumiem, pamatojoties uz 
licencēm, kas 2005.–2007. gadā piešķirtas 
lietojumiem laboratorijās un analīzēm.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumi iegūst licences “iespējamiem” būtiskiem lietojumiem un vairumā gadījumu nebūs 
nepieciešams izmantot licenci, jo laboratorijas analīzes netiek pieprasītas. Priekšlikums 
sodītu uzņēmumu, kuri nav izmantojuši savas licences 2005.–2008. gadā.

Ir ieteicams, ka tiek noteikts minimālais piešķīruma līmenis, lai nodrošinātu, ka ražotāji un 
importētāji var turpināt piedāvāt/izmantot noteiktus daudzumus, lai netraucēti piegādātu 
vielas atļautiem lietojumiem.

Grozījums Nr. 66
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 5. punkta noteikumiem, 
līdz 2014. gada 31. decembrim reģenerētus 
daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var laist tirgū un izmantot esošo 
aukstumiekārtu un gaisa kondicionēšanas 
iekārtu uzturēšanai un apkopēm, ievērojot 
noteikumu, ka to konteineram ir 
marķējums ar norādi par to, ka tajā esošā 
viela ir reģenerēta. 

2. Atkāpjoties no 5. punkta noteikumiem, 
līdz 2014. gada 31. decembrim reģenerētus 
daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var laist tirgū un izmantot esošo 
aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas 
iekārtu un kombinēta gaisa 
dzesēšanas/silta gaisa padeves sistēmu 
iekārtu uzturēšanai un apkopēm, ievērojot 
noteikumu, ka to konteineram ir 
marķējums ar norādi par to, ka tajā esošā 
viela ir reģenerēta.

Līdz 2014. gada 31. decembrim reciklētus 
daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var izmantot esošo aukstumiekārtu un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu uzturēšanai un 

Līdz 2014. gada 31. decembrim reciklētus 
daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var izmantot esošo aukstumiekārtu, gaisa 
kondicionēšanas iekārtu un kombinēta 
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apkopēm, ievērojot noteikumu, ka tos no 
šīm iekārtām rekuperējis uzņēmums pats.

gaisa dzesēšanas/silta gaisa padeves 
sistēmu iekārtu uzturēšanai un apkopēm, 
ievērojot noteikumu, ka tos no šīm 
iekārtām rekuperējis uzņēmums pats tajā 
pašā vietā, kurā rekuperētā viela tiek 
izmantota.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 13.

Konsekvences labad ir jāiekļauj kombinēta gaisa dzesēšanas/silta gaisa padeves sistēmas, jo 
tās attiecas uz spēkā esošo Regulu (EK) Nr. 2037/2000.

Lai varētu novērst nelegālu tirdzniecību, ir nepieciešams, ka būtu iespējams uzraudzīt vielu 
apriti. Tādēļ ir nepieciešams, ka vielas reciklētu un atkārtoti izmantotu tajā pašā vietā. 

Grozījums Nr. 67
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim reciklētus 
daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus 
var izmantot esošo aukstumiekārtu un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu uzturēšanai un 
apkopēm, ievērojot noteikumu, ka tos no 
šīm iekārtām rekuperējis uzņēmums pats.

Līdz 2014. gada 31. decembrim reciklētus 
daļēji halogenētos hlorfluorūdeņražus var 
izmantot esošo aukstumiekārtu un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu uzturēšanai un 
apkopēm, ievērojot noteikumu, ka tos no 
jebkurām iekārtām Eiropas Savienībā
rekuperējis uzņēmums pats, lai izmantotu 
tā paša uzņēmuma jebkurā šādā iekārtā 
Eiropas Savienībā. Iekārtu reģistrācijas 
žurnāls sniegs tiesisku pierādījumu 
attiecībā uz reciklētu vielu izcelsmi un 
atkārtotu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka uzņēmumi, kuri kādā no savām iekārtām ES ir reciklējuši 
hlorfluorogļūdeņražus, var izmantot reciklētās vielas jebkurā no savām aukstumiekārtām visā 
ES.
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Grozījums Nr. 68
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metilbromīdu drīkst lietot tikai attiecīgās 
dalībvalsts kompetento iestāžu 
apstiprinātos objektos, ievērojot 
nosacījumu, ka metilbromīds, kas izdalās 
no preču sūtījuma, tiek rekuperēts, un tā 
rekuperācijas pakāpe ir vismaz [80 %].

Metilbromīdu drīkst lietot tikai attiecīgās 
dalībvalsts kompetento iestāžu 
apstiprinātos objektos, ievērojot 
nosacījumu, ka metilbromīds, kas izdalās 
no preču sūtījuma, tiek rekuperēts, un tā 
rekuperācijas pakāpe ir vismaz [80 %]. Visi 
metilbromīda lietojuma gadījumi ir 
jānorāda dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm. Komisija, pamatojoties uz šo 
informāciju, uzrauga lietojumu visā 
Eiropa un par to publicē sīkāku 
informāciju internetā.

Or. hu

Pamatojums

Komisijai ir nepieciešams uzraudzīt metilbromīda, kas noārda ozona slāni, tirdzniecību 
Eiropā.

Grozījums Nr. 69
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
noteikumiem, halonus var laist tirgū un 
izmantot kritiskiem lietojumiem, kas 
noteikti VI pielikumā.

1. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
noteikumiem, rekuperētus, reciklētus un 
reģenerētus halonus var laist tirgū un 
izmantot kritiskiem lietojumiem, kas 
noteikti VI pielikumā ar nosacījumu, ka 
šie haloni ir no valsts reģistrētiem halonu 
uzkrājumiem.

Or. en
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Pamatojums

Laišanai tirgū vajadzētu attiekties uz rekuperētiem, reciklētiem vai reģenerētiem haloniem, jo 
to vairāk neražo. Saskaņā ar spēkā esošo regulu halonu imports būtu jāatļauj tikai no valsts 
reģistrētiem halonu uzkrājumiem. Priekšrocība ir tāda, ka būs vieglāk identificēt un rīkoties 
iespējamu reģionālu atšķirību gadījumā, ja ir pieejami haloni, un izvairīsies no jaunu halonu 
turpmākas ražošanas. Tas ir saskaņā ar Monreālas protokola ieceri.

Grozījums Nr. 70
Simon Busuttil

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pārskatīt VI pielikumā 
uzskaitītos kritiskos lietojumus un pieņemt 
grozījumus, kā arī lietošanas izbeigšanas 
beigu termiņus, ņemot vērā pieejamās 
tehniski un ekonomiski realizējamās 
alternatīvas vai tehnoloģijas, kas ir 
pieņemamas no vides un veselības 
aizsardzības viedokļa.

2. Komisija katru gadu pārskata 
VI pielikumā uzskaitītos kritiskos 
lietojumus un pieņem grozījumus, kā arī 
lietošanas izbeigšanas beigu termiņus, 
ņemot vērā, jo īpaši attiecībā uz nozarēm, 
kurās ir stingrākas drošības un tehniskās 
darbības prasības, pieejamās tehniski un 
ekonomiski realizējamās alternatīvas vai 
tehnoloģijas, kas ir pieņemamas no vides 
un veselības aizsardzības viedokļa.

Or. en

Pamatojums

It jāņem vērā nozares, piemēram, aviācijas nozare, kurai ir jāievēro stingrākas drošības un 
tehniskās darbības prasības. Pārskatot lietojumus, ir jāņem vērā aizvietotāju pieejamība, kuri 
atbilst šajās prasībās noteiktajiem standartiem. 

Grozījums Nr. 71
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
1. Atkāpjoties no 4. un 5. panta, 
ierobežojamās vielas var ražot licencētam 
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eksportam būtiskiem lietojumiem Pusēm, 
kas darbojas saskaņā ar Monreālas 
protokola 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais uzdevums ir pilnībā izbeigt hlorfluorogļūdeņražu izmantošanu astmas 
slimniekiem paredzētajos dozētajos inhalatoros valstīs, kas minētas 5. pantā (jaunattīstības 
valstīs). Iespējams, ka augstas kvalitātes farmaceitiskie hlorfluorogļūdeņraži būs nelielā 
daudzumā nepieciešami arī pēc 2010. gada tādēļ, ka būs grūti īstenot nomaiņu Jābūt atkāpei 
attiecībā uz hlorfluorogļūdeņražu ražošanu un eksportu būtiskiem lietojumiem, lai izgatavotu 
dozētos inhalatorus valstīs, kas norādītas 5. pantā.

Grozījums Nr. 72
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts tādu ierobežojamo vielu 
imports, kuras neatrodas produktā, 
izņemot konteinerus šo vielu 
transportēšanai un glabāšanai, kā arī tādu 
produktu un iekārtu imports, izņemot 
importu personiskām vajadzībām, kas satur 
vai kuros izmanto ierobežojamās vielas.

1. Aizliegts tādu ierobežojamo vielu 
imports, kā arī tādu produktu un iekārtu 
imports, izņemot importu personiskām 
vajadzībām, kas satur vai kuros izmanto 
ierobežojamās vielas.

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir vienkāršots, lai izvairītos no pārpratumiem un paskaidrotu, ka šis pants 
attiecas gan uz produktu, gan atsevišķām vielām. Teksts ir vienkāršots..
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Grozījums Nr. 73
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iznīcināšanai paredzētajām 
ierobežojamajām vielām;

(c) iznīcināšanai vai atkārtotām analīzēm 
un iznīcināšanai paredzētajām 
ierobežojamām vielām;

Or. en

Pamatojums

Dažreiz nenorādītas ierobežojamas vielas ir vajadzīgs reimportēt, lai vēlreiz analizētu un pēc 
tam iznīcinātu.

Grozījums Nr. 74
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – g a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) ierobežojamām vielām, kas saistītas 
ar aktīvās apstrādes procedūru, tikai tad, 
ja ierobežojamās vielas ir paredzēts lietot 
Kopienas muitas teritorijā, pamatojoties 
uz apturēšanas sistēmu, ko paredz 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 114. panta 2. 
punkta a) apakšpunkts, ar nosacījumu, ka 
pārstrādes produkti tiek reeksportēti uz 
valsti, kurā minētās ierobežojamās vielas 
ražošana, patēriņš vai imports nav 
aizliegts. Apstiprinājumu sniedz 
dalībvalsts, kurā notikusi aktīvās 
apstrādes darbība, kompetentās iestāde.

Or. en

Pamatojums

Hlorfluorogļūdeņraža aktīvās apstrādes procedūras izslēgšana nedod vides ieguvumus un 
nepieļauj likumīgas tirdzniecības prakses.  Pašlaik daži uzņēmumi (nevis ražotāji) importē 
hlorfluorogļūdeņražus, lai to pārfasētu mazākos iesaiņojumos un tad reeksportētu 5. pantā 
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norādītajām pusēm. Šāda prakse ļauj dažādas dzesējošas vielas rentabli piegādāt nelielā 
daudzumā un atbalsta ES balstītas darbības. Šāda procedūra ir bijusi efektīva saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 2037/2000.

Grozījums Nr. 75
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai veiktu 2. punktā minēto vielu 
importu, izņemot ievešanu pagaidu 
glabāšanai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 450/2008, ietverot pārkraušanu, vai 
tranzītam caur Kopienu, ir jāuzrāda 
importa licence . Šīs licences izdod 
Komisija pēc tam, kad pārbaudīta 
atbilstība 16. un 20. pantam.

3. Lai veiktu 2.punktā minēto vielu 
importu, ievešanu pagaidu glabāšanai 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 450/2008 
pārkraušanu vai tranzītu caur Kopienu vai 
citas līdzīgas darbības ir jāuzrāda licence.

Or. en

Pamatojums

Izņēmumi attiecībā uz ,,pagaidu glabāšanu”, ,,pārkraušanu” un ,,tranzītu” pieļaus iespējumu 
nelegālu tirdzniecību. Šos produktus nereģistrēs un tos nevarēs izsekot pēc ieviešanas EK, 
tādējādi būs ļoti grūti uzraudzīt, vai tiek ir laisti EK tirgū. Lai novērstu pārkāpumus un ļautu 
pienācīgu uzraudzīt, visos šādos gadījumos ir jābūt licencei. Paredzams, ka darījumu skaits 
nebūs liels, tāpēc tas neradītu lielu papildus darbu.

Grozījums Nr. 76
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai veiktu 2. punktā minēto vielu 
importu, izņemot ievešanu pagaidu 
glabāšanai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 450/2008, ietverot pārkraušanu, vai 
tranzītam caur Kopienu, ir jāuzrāda 
importa licence . Šīs licences izdod 
Komisija pēc tam, kad pārbaudīta atbilstība 

3. Lai veiktu 2. punktā minēto vielu 
importu, izņemot ievešanu pagaidu 
glabāšanai mazāk par 30 dienām saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 450/2008, ietverot 
pārkraušanu, vai tranzītam caur Kopienu, ir 
jāuzrāda importa licence . Šīs licences 
izdod Komisija pēc tam, kad pārbaudīta 
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16. un 20. pantam. atbilstība 16. un 20. pantam.

Or. en

Pamatojums

Pagaidu glabāšanas laikam ir jābūt ierobežotam. Tāpēc ir ierosināts pagaidu glabāšanu 
ierobežot līdz 30 dienām.

Grozījums Nr. 77
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz ierobežojamo vielu, kas importētas 
no trešām valstīm, laišanu brīvā apgrozībā 
attiecas kvantitatīvi ierobežojumi. 
Komisija nosaka šos ierobežojumus un 
piešķir kvotas uzņēmumiem laikposmam 
no 2010. gada 1. janvāra līdz 
31. decembrim un katram turpmākajam 12 
mēnešu laikposmam saskaņā ar 25. panta 
2. punktā minēto procedūru.

1. Uz ierobežojamo vielu, kas importētas 
no trešām valstīm, laišanu brīvā apgrozībā 
attiecas kvantitatīvi ierobežojumi. Prasība 
attiecas arī uz produktiem un iekārtām, 
kuros ir ozona slāni noārdošas vielas.
Komisija nosaka šos ierobežojumus un 
piešķir kvotas uzņēmumiem laikposmam 
no 2010. gada 1. janvāra līdz 
31. decembrim un katram turpmākajam 12 
mēnešu laikposmam saskaņā ar 25. panta 
2. punktā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Iespējai ierobežot importa apjomu jāattiecas arī uz produktiem un iekārtām, kuros ir ozona 
slāni noārdošas vielas, pretējā gadījumā šādus produktus var importēt neierobežotā 
daudzumā, mazinot centienus samazinot to produktu skaitu, kuros ir ozona slāni noārdošas 
vielas.
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Grozījums Nr. 78
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b)metilbromīds visiem šādiem 
lietojumiem: 

svītrots

(i) ārkārtas lietojumi, kas minēti 
12. panta 5. punktā, ii) 
(ii) līdz 2014. gada 31. decembrim, 

ievērojot 12. panta 2. punktā paredzētos 
kvantitatīvos ierobežojumus laišanai 
tirgū, — karantīnas un pirmsnosūtīšanas 
lietojumi;

Or. en

Pamatojums

Pēc 12. panta svītrošanas arī šī daļa ir jāsvītro. Saskaņā ar Komisijas 2008. gada 
18. septembra Lēmumu 2008/753/EK par metilbromīda neiekļaušanu Padomes Direktīvas 
91/414/EEK I pielikumā atļauja lietot metilbromīdu beigsies 2009. gada 18. martā. Saistībā 
ar šo direktīvu būtu loģiski arī aizliegt metilbromīda lietošanu. Saskaņā ar Monreālas 
protokola 2004. gada pārskatu ir pietiekami daudz alternatīvu arī attiecībā uz karantīnu un 
pirmsnosūtīšanu.

Grozījums Nr. 79
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b)metilbromīds visiem šādiem
lietojumiem:

(b) metilbromīds ārkārtas lietojumiem, kas 
minēti 12. pantā,

(i) ārkārtas lietojumi, kas minēti 12. panta 
5. punktā, ii) 
(ii) līdz 2014. gada 31. decembrim, 

ievērojot 12. panta 2. punktā paredzētos 
kvantitatīvos ierobežojumus laišanai 
tirgū, — karantīnas un pirmsnosūtīšanas 
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lietojumi;

Or. en

Pamatojums

Metilbromīds salīdzinājumā alternatīvām ātrāk panāk rezultātu un ir pamatoti līdz 
2014. gada 14. decembrim atļaut tā pielietošanu ārkārtas lietojumiem saskaņā ar Komisijas 
priekšlikuma 12. panta 5. punktā aprakstītajiem noteikumiem. Turklāt Komisijas priekšlikums 
ir stingrāks nekā prasības grozītajā Monreālas protokolā (2H pants: metilbromīds).

Grozījums Nr. 80
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierobežojamo vielu, kas nav produktā, 
izņemot konteinerus, ko izmanto 
attiecīgās vielas transportēšanai un 
glabāšanai, vai produktu un iekārtu, kuri 
satur vai kuros izmanto minētās vielas , 
izņemot personiskās lietošanas 
priekšmetus, eksports no Kopienas ir 
aizliegts. 

1. Ierobežojamo vielu .vai produktu un 
iekārtu, kuri satur vai izmanto minētās 
vielas, izņemot personiskās lietošanas 
priekšmetus, eksports no Kopienas ir 
aizliegts.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ierobežojamām vielām, lai apmierinātu 
Pušu vajadzības būtiskiem lietojumiem 
saskaņā ar 10. panta 2. punktu ;

(a) ierobežojamām vielā, lai apmierinātu 
Pušu vajadzības būtiskiem lietojumiem;

Or. en
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Pamatojums

Jābūt atkāpei hlorfluorogļūdeņražu ražošanai un eksportam būtiskiem lietojumiem, lai 
izgatavotu dozētos inhalatorus valstīs, kuras norādītas 5. pantā. Pāreja uz alternatīvām 
ierīcēm jaunattīstības valstīs tikai tagad tuvojas nobeigumam. Iespējams, ka augstas 
kvalitātes farmaceitiskie hlorfluorogļūdeņraži būs nelielā daudzumā nepieciešami arī pēc 
2010. gada tādēļ, ka būs grūti īstenot to nomaiņu. Tomēr Komisijas priekšlikums aizliedz 
ražošanu un eksportu, neparedzot piemērotas atkāpes. 

Grozījums Nr. 82
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ierobežojamām vielām, lai apmierinātu 
Pušu vajadzības būtiskiem lietojumiem 
saskaņā ar 10. panta 2. punktu ;

(a) ierobežojamām vielā, lai apmierinātu 
Pušu vajadzības būtiskiem lietojumiem;

Or. en

Pamatojums

Jābūt atkāpei hlorfluorogļūdeņražu ražošanai un eksportam būtiskiem lietojumiem, lai 
izgatavotu dozētos inhalatorus valstīs, kas minētas 5. pantā. Pāreja uz alternatīvām ierīcēm 
jaunattīstības valstīs tikai tagad tuvojas nobeigumam. Iespējams, ka augstas kvalitātes 
farmaceitiskie hlorfluorogļūdeņraži būs nelielā daudzumā nepieciešami arī pēc 2010. gada 
tādēļ, ka būs grūti īstenot to nomaiņu. Tomēr Komisijas priekšlikums aizliedz ražošanu un 
eksportu, neparedzot piemērotas atkāpes.

Grozījums Nr. 83
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) aprakstu un KN kodu, kā noteikts 
IV pielikumā,

(ii) aprakstu un kombinētās 
nomenklatūras (KN) kodu, kā noteikts 
IV pielikumā,

Or. en
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Pamatojums

Skaidrības labad izmantotie saīsinājumi ir jāpaskaidro.

Grozījums Nr. 84
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tādu produktu un iekārtu importa un 
eksporta gadījumā, kas satur vai kuros 
izmanto halonus vai daļēji halogenētos 
hlorfluorogļūdeņražus, —

(d) tādu produktu un iekārtu importa un 
eksporta gadījumā, kas satur vai kuros 
izmanto ierobežojamas vielas:

(i) iekārtas tips un veids, (i) iekārtas tips un veids,
(ii) gabalprecēm — iekārtu skaits un 
ierobežojamās vielas daudzums kilogramos 
vienā iekārtas vienībā,

(ii) gabalprecēm — iekārtu skaits un 
ierobežojamās vielas daudzums kilogramos 
vienā iekārtas vienībā,

(iii) sveramām precēm — to kopējā neto 
masa kilogramos,

(iii) sveramām precēm — to kopējā neto 
masa kilogramos,

(iv) tajās esošais halonu vai daļēji 
halogenēto hlorfluorogļūdeņražu kopējais 
daudzums kilogramos,

(iv) katras ierobežojamās vielas veids un
kopējais daudzums

(v) produktu un iekārtu galamērķa 
valsts/valstis,

(v) produktu un iekārtu galamērķa 
valsts/valstis,

(vi) norāde, vai tajās esošā ierobežojamā 
viela ir nelietota, reģenerēta vai nolietota,

(vi) norāde, vai tajās esošā ierobežojamā 
viela ir nelietota, reģenerēta vai nolietota,

(vii) attiecībā uz produktiem un iekārtām, 
kas satur vai kuros izmanto halonu, —
deklarācija par to, ka tie jāeksportē īpašam 
kritiskam lietojumam , kas minēts 
VI pielikumā,

(vii) attiecībā uz produktiem un iekārtām, 
kas satur vai kuros izmanto halonu, —
deklarācija par to, ka tie jāeksportē īpašam 
kritiskam lietojumam , kas minēts 
VI pielikumā,

(viii) attiecībā uz produktiem un iekārtām, 
kas satur vai kuros izmanto daļēji
halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, —
norāde uz 17. panta 3. punktā minēto 
Komisijas atļauju;

(viii) attiecībā uz produktiem un iekārtām, 
kas satur vai kuros izmanto daļēji 
halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, —
norāde uz 17. panta 3. punktā minēto 
Komisijas atļauju;

Or. en
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Pamatojums

Dažu produktu vai iekārtu eksports var attiekties uz citu veidu ozona slāni noārdošām vielām, 
ne tikai haloniem un hlorfluorogļūdeņražiem, un tas ir jāatspoguļo šajā tekstā.

Grozījums Nr. 85
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – d apakšpunkts – vi daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vi) norāde, vai tajās esošā ierobežojamā 
viela ir nelietota, reģenerēta vai nolietota,

(vi) norāde, vai tajās esošā ierobežojamā 
viela ir nelietota, reģenerēta, reciklēta vai 
nolietota,

Or. en

Pamatojums

Precizitātes labad, iekārtas, kuras satur vai izmanto halonus vai hlorfluorogļūdeņražus var 
darboties ar nelietotām, reģenerētām vai reciklētām vielām, bet ja to sastāvā ir nolietotas 
vielas, tad iekārtas ir jāiznīcina saskaņā ar 22. pantu.

Grozījums Nr. 86
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt uzraudzības vai 
kontroles papildu pasākumus, ko piemēro 
ierobežojamām vielām vai jaunām vielām, 
un tādiem produktiem un iekārtām, kuri 
satur ierobežojamās vielas vai kuros tās 
izmanto, un kuri nodoti pagaidu glabāšanā, 
ieskaitot pārkraušanu, tiek vesti tranzītā 
caur Kopienas muitas teritoriju vai 
reeksportēti no tās, pamatojoties uz to 
nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku 
novērtējumu, kuri saistīti ar šādu 
pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu 
sociālo un ekonomisko ietekmi. 

Komisija var pieņemt uzraudzības vai 
kontroles papildu pasākumus, kas prasīti 
saskaņā ar Ieteikumu 2001/331/EK vai 
aprakstīti šīs regulas 18. pantā, ko 
piemēro ierobežojamām vielām vai jaunām 
vielām, un tādiem produktiem un iekārtām, 
kuri satur ierobežojamās vielas vai kuros 
tās izmanto, un kuri nodoti pagaidu 
glabāšanā, ieskaitot pārkraušanu, tiek vesti 
tranzītā caur Kopienas muitas teritoriju vai 
reeksportēti no tās, pamatojoties uz to 
nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku 
novērtējumu, kuri saistīti ar šādu 



AM\755512LV.doc 41/60 PE416.362v01-00

LV

pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu 
sociālo un ekonomisko ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad vispirms ir jābūt skaidriem galvenajiem pasākumiem un pēc tam var norādīt 
papildpasākumus.

Grozījums Nr. 87
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt uzraudzības vai 
kontroles papildu pasākumus, ko piemēro 
ierobežojamām vielām vai jaunām vielām, 
un tādiem produktiem un iekārtām, kuri 
satur ierobežojamās vielas vai kuros tās 
izmanto, un kuri nodoti pagaidu 
glabāšanā, ieskaitot pārkraušanu, tiek vesti 
tranzītā caur Kopienas muitas teritoriju vai 
reeksportēti no tās, pamatojoties uz to 
nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku 
novērtējumu, kuri saistīti ar šādu 
pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu 
sociālo un ekonomisko ietekmi. 

Komisija var pieņemt uzraudzības vai 
kontroles papildu pasākumus, ko piemēro 
ierobežojamām vielām vai jaunām vielām, 
un tādiem produktiem un iekārtām, kuri 
satur ierobežojamās vielas vai kuros tās 
izmanto, tostarp tās, kuras nodotas
pagaidu glabāšanā, ieskaitot pārkraušanu, 
tiek vesti tranzītā caur Kopienas muitas 
teritoriju vai reeksportēti no tās, un citām 
darbībām, pamatojoties uz to nelikumīgas 
tirdzniecības iespējamo risku novērtējumu, 
kuri saistīti ar šādu pārvietošanu, un ņemot 
vērā šo pasākumu sociālo un ekonomisko 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Darbības jomu ir nepieciešams paplašināt, lai būtu iespējams novērst problēmas papildus 
Komisijas priekšlikumā uzskaitītajām īpašajām situācijām. Turklāt ir nepieciešams apsvērt 
vides ieguvumus (ozons, klimats u.t.t.) un iespējamās alternatīvas.
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Grozījums Nr. 88
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija dara pieejamu to produktu un 
iekārtu sarakstu kuri var saturēt vai kuros 
izmanto ierobežojamās vielas, un to 
kombinētās nomenklatūras kodus.

Komisija dalībvalstu muitas iestādēm dara 
pieejamus norādošas pamatnostādnes: 

(a) to produktu un iekārtu sarakstu, kuri 
var saturēt vai kuros izmanto 
ierobežojamās vielas,

(b) to vielu, produktu, iekārtu un 
lietojumu sarakstu, kuri ir atļauti saskaņā 
ar šo regulu un attiecīgos nosacījumus vai 
prasības un 
(c) to vielu, produktu un iekārtu sarakstu, 
kuri nav atļauti saskaņā ar šo regulu. 
Katrā sarakstā ir jābūt atsaucēm uz 
atbilstošo kombinētās nomenklatūras 
kodu.

Or. en

Pamatojums

Produktu saraksts, kuri varētu saturēt ozona slāni noārdošas vielas ir daļēji lietderīgs, bet 
muitas iestāžu ierēdņiem ir nepieciešama lielāka skaidrība, lai efektīvi veiktu savas darbības. 
Viņiem ir nepieciešams vielu un produktu saraksts, kuri atļauti vai apstiprināti (un ar to 
saistītās prasības, piemēram, licences) un vielu saraksts, kuras nav atļautas.

Grozījums Nr. 89
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija dara pieejamu to produktu un 
iekārtu sarakstu , kuri var saturēt vai kuros 
izmanto ierobežojamās vielas, un to 

Komisija līdz 2010. gada 1. janvārim dara 
pieejamu to produktu un iekārtu sarakstu , 
kuri var saturēt vai kuros izmanto 
ierobežojamās vielas, un to kombinētās 
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kombinētās nomenklatūras kodus. nomenklatūras kodus.

Or. en

Pamatojums

Šo regulu piemēro no 2010. gada 1. janvāra. Lai to spētu piemērot, dalībvalstu muitas 
iestādēm ir nepieciešams šis saraksts.

Grozījums Nr. 90
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierobežojamās vielas no 
aukstumiekārtām, gaisa kondicionēšanas 
iekārtām un siltumsūkņiem, iekārtām, kas 
satur šķīdinātājus, vai ugunsdrošības 
sistēmām un ugunsdzēšanas aparātiem to 
remontu un apkopju laikā vai pirms to 
demontāžas vai likvidēšanas rekuperē 
turpmākai iznīcināšanai, lietojot Pušu 
apstiprinātas tehnoloģijas , kas minētas 
VII pielikumā, vai rekuperē reciklēšanai 
vai reģenerācijai . 

1. Ierobežojamās vielas (tostarp uzpūšanas 
reaģenti putās) no aukstumiekārtām, gaisa 
kondicionēšanas iekārtām un 
siltumsūkņiem, iekārtām, kas satur 
šķīdinātājus, vai ugunsdrošības sistēmām 
un ugunsdzēšanas aparātiem to remontu un 
apkopju laikā vai pirms to demontāžas vai 
likvidēšanas rekuperē turpmākai 
iznīcināšanai, lietojot Pušu apstiprinātas 
tehnoloģijas , kas minētas VII pielikumā, 
vai rekuperē reciklēšanai vai reģenerācijai. 
Ierobežojamās vielas, kuras ir atļauts
izmantot būtiskiem vai kritiskiem 
lietojumiem saskaņā ar šo regulu var 
reciklēt vai reģenerēt; visas pārējās 
ierobežojamās vielas ir jāiznīcina.
Komisija sagatavot regulas pielikumu ar 
darbības standartiem, kurā norāda ozona 
slāni noārdošu vielu rekuperācijas līmeni 
katrā produktu un iekārtu kategorijā, kā 
arī uzraudzības standartus, atspoguļojot 
labāko praksi vides jomā.

Or. en

Pamatojums

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 
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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. 

Grozījums Nr. 91
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierobežojamās vielas no 
aukstumiekārtām, gaisa kondicionēšanas 
iekārtām un siltumsūkņiem, iekārtām, kas 
satur šķīdinātājus, vai ugunsdrošības 
sistēmām un ugunsdzēšanas aparātiem to 
remontu un apkopju laikā vai pirms to 
demontāžas vai likvidēšanas rekuperē 
turpmākai iznīcināšanai, lietojot Pušu 
apstiprinātas tehnoloģijas, kas minētas 
VII pielikumā, vai rekuperē reciklēšanai 
vai reģenerācijai . 

1. Ierobežojamās vielas no 
aukstumiekārtām, gaisa kondicionēšanas 
iekārtām un siltumsūkņiem, iekārtām, kas 
satur šķīdinātājus, vai ugunsdrošības 
sistēmām un ugunsdzēšanas aparātiem no 
visu veidu lietotājiem, tostarp 
mājsaimniecībām, to remontu un apkopju 
laikā vai pirms to demontāžas vai 
likvidēšanas rekuperē turpmākai 
iznīcināšanai, lietojot Pušu apstiprinātas 
tehnoloģijas, kas minētas VII pielikumā, 
vai rekuperē reciklēšanai vai reģenerācijai.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ir papildināts, ka noteikums attiecas arī uz mājsaimniecības iekārtām.
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Grozījums Nr. 92
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Hlorfluorogļūdeņraži konteineros, 
kurus izmanto šo vielu transportēšanai vai 
glabāšanai, kas tiek laisti tirgū un kuri 
vairs nav izmantojami, ir jārekuperē. 
Hlorfluorogļūdeņražus var eksportēt 
saskaņā ar 17. un 18. pantu vai iznīcināt, 
pielietojot pirmajā daļā minētās 
tehnoloģijas. 

Or. en

Pamatojums

15. panta 1. punktā noteikts, ka ,,produkts” ir arī konteineri, kurus izmanto šādu vielu 
transportēšanai vai glabāšanai. 22. panta 3. punkta priekšlikums varētu novērst konteineros 
esošo hlorfluorogļūdeņražu saņemšanu atpakaļ no tirgus, lai eksportētu. Nelietotu vai 
reģenerētu hlorfluorogļūdeņražu eksports ir atļauts saskaņā ar 17. panta 2. punkta 
g) apakšpunktu un ir svarīgi rosināt saņemt atpakaļ konteinerus, kuri jau ir laisti tirgū.

Grozījums Nr. 93
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Hlorfluorogļūdeņraži konteineros, 
kurus izmanto šo vielu transportēšanai vai 
glabāšanai, kas tiek laisti tirgū un kuri 
vairs nav izmantojami, ir jārekuperē. 
Hlorfluorogļūdeņražus var eksportēt 
saskaņā ar 17. un 18. pantu vai iznīcināt, 
pielietojot pirmajā daļā minētās 
tehnoloģijas.

Or. en
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Pamatojums

15. panta 1. punktā noteikts, ka ,,produkts” ir arī konteineri, kurus izmanto šādu vielu 
transportēšanai vai glabāšanai. 22. panta 3. punkta priekšlikums varētu novērst konteineros 
esošo hlorfluorogļūdeņražu saņemšanu atpakaļ no tirgus, lai eksportētu. Nelietotu vai 
reģenerētu hlorfluorogļūdeņražu eksports ir atļauts saskaņā ar 17. panta 2. punkta 
g) apakšpunktu un ir svarīgi rosināt saņemt atpakaļ konteinerus, kuri jau ir laisti tirgū.

Grozījums Nr. 94
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šīs regulas pielikumā iekļauj 
produktu un iekārtu sarakstu, no kurām 
rekuperācija vai iznīcināšana bez 
iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un 
ekonomiski īstenojama, attiecīgos 
gadījumos konkrēti nosakot izmantojamās 
tehnoloģijas. 

Komisija līdz 2011. gada 1. janvārim šīs 
regulas pielikumā iekļauj produktu un 
iekārtu sarakstu, no kurām rekuperācija vai 
iznīcināšana bez iepriekšējas rekuperācijas 
ir tehniski un ekonomiski īstenojama, 
attiecīgos gadījumos konkrēti nosakot 
izmantojamās tehnoloģijas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka uzkrātās vielas tiek pārstrādātas. Lai to nodrošinātu, ir pievienots 
datums saistībā ar īstenošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 95
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šīs regulas pielikumā iekļauj 
produktu un iekārtu sarakstu, no kurām 
rekuperācija vai iznīcināšana bez 
iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un 
ekonomiski īstenojama, attiecīgos 
gadījumos konkrēti nosakot izmantojamās 
tehnoloģijas. 

Komisija līdz 2010. gada 1. janvārim šīs 
regulas pielikumā iekļauj produktu un 
iekārtu sarakstu, no kurām rekuperācija vai 
iznīcināšana bez iepriekšējas rekuperācijas 
ir tehniski un ekonomiski īstenojama, 
attiecīgos gadījumos konkrēti nosakot 
izmantojamās tehnoloģijas.
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Or. en

Pamatojums

Šo regulu piemēro no 2010. gada 1. janvāra. Lai to spētu piemērot, uzņēmumiem ir 
nepieciešams saraksts. Lai nodrošinātu tādu pašu vides aizsardzības līmeni rekuperācijas vai 
iznīcināšanas laikā bez iepriekšējas rekuperācijas, labākās pieejamās tehnoloģijas ir 
jāpiemēro visā ES teritorijā.

Grozījums Nr. 96
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šīs regulas pielikumā iekļauj 
produktu un iekārtu sarakstu, no kurām 
rekuperācija vai iznīcināšana bez 
iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un 
ekonomiski īstenojama, attiecīgos 
gadījumos konkrēti nosakot izmantojamās 
tehnoloģijas. 

Komisija šīs regulas pielikumā iekļauj 
produktu un iekārtu sarakstu, no kurām 
rekuperācija vai iznīcināšana bez 
iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un 
ekonomiski īstenojama, attiecīgos 
gadījumos konkrēti nosakot izmantojamās 
tehnoloģijas. Katram priekšlikumam par 
šāda pielikuma izveidi pievieno pilnīgu 
ekonomisko novērtējumu attiecībā uz 
izmaksām un ieguvumiem visām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Evangelia Tzampazi

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2011. gada 1. janvārim arī 
pieņem rīcības plānu, nosakot iniciatīvas 
attiecīgo vielu izņemšanai no tirgus un 
aizstāšanai ar drošākām alternatīvām. 

Or. el
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Pamatojums

Ņemot vērā, ka pieaug nepieciešamība šādas vielas iespējami drīz pārstrādāt un iznīcināt, 
būtu lietderīgi, ja Komisija izstrādātu rīcības plānu, lai lietotājiem un ražotājiem sniegtu 
iniciatīvas šo vielu iespējami ātrai izņemšanai un aizstāšanai.

Grozījums Nr. 98
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, sagatavojot pielikuma 
priekšlikumu, konsultējas ar dalībvalstīm 
un ieinteresētajām pusēm par 
identificējamajiem produktiem un 
iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka uzkrātās vielas tiek pārstrādātas.

Grozījums Nr. 99
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, sagatavojot pielikuma 
priekšlikumu, konsultējas ar dalībvalstīm 
un ieinteresētajām pusēm par 
identificējamajiem produktiem un 
iekārtām, rekuperācijas vai iznīcināšanas 
bez iepriekšējas rekuperācijas 
tehniskajām un ekonomiskajām iespējām 
un tehnoloģijām, kas izmantojamas 
konkrētajiem produktiem un iekārtām.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā dažādās dalībvalstu iespējas, kā arī tehniskās un ekonomiskās problēmas, lai 
efektīvi pārstrādātu ozona slāni noārdošu vielu krājumus, Komisijai, sagatavojot jauno 
priekšlikumu, vajadzētu oficiāli konsultēties ar visām ieinteresētajām pusēm, tostarp 
dalībvalstīm, nozari un NVO, par pieredzi un praksi.

Grozījums Nr. 100
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija novērtē dalībvalstu veiktos 
pasākumus un, ņemot vērā šo
novērtējumu un tehnisko, kā arī citu 
būtisko informāciju, attiecīgā gadījumā 
var pieņemt pasākumus attiecībā uz šīm 
obligātajām kvalifikācijas prasībām. 

Komisija novērtē dalībvalstu veiktos 
pasākumus. Īpašu uzmanību pievērš 
tiesību aktiem saistībā ar ēku izolācijas 
putām un arī atkritumu jomā. Komisija 
līdz 2011. gada 1.janvārim pieņem 
pasākumus attiecībā uz šīm obligātajām 
kvalifikācijas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka uzkrātās vielas tiek pārstrādātas. Lai to nodrošinātu, ir pievienoti 
datumi saistībā ar īstenošanas pasākumiem. Īpaša uzmanība ir jāpievērš ēku izolācijas 
putām, kuras arī ir jāiekļauj gaidāmajā direktīvā par atkritumiem, kas radušie būvdarbu un 
ēku nojaukšanas laikā.

Grozījums Nr. 101
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojamo vielu noplūdes un emisijas Lokalizācija
1. Uzņēmumi veic visus iespējamos 
drošības pasākumus, lai novērstu vai 
samazinātu ierobežojamo vielu noplūdes. 
Jo īpaši katru gadu veic noplūžu 

1. Šādu stacionāru iekārtu: 
aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas 
un siltumsūkņu iekārtu, arī šādu iekārtu 
sistēmu un iekārtu, kuru sastāvā ir 
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pārbaudes stacionārās iekārtās, kurās 
aukstumaģenta pildījums ir lielāks par 
3 kg . 

šķīdinātāji vai ugunsdrošības sistēmas, kā 
arī ugunsdzēšanas aparātu, kuru sastāvā 
ir I pielikumā uzskaitītās ierobežojamās 
vielas, operatori, izmantojot visas tehniski 
un ekonomiski iespējamos pasākumus, 
kas nav saistīti ar neproporcionālām 
izmaksām:

Dalībvalstis nosaka obligātās 
kvalifikācijas prasības attiecīgajam 
personālam. Ņemot vērā šo novērtējumu, 
tehnisko un citu būtisko informāciju, 
Komisija attiecīgā gadījumā var pieņemt 
pasākumus šo obligāto kvalifikācijas 
prasību harmonizācijai . 

(a) novērš minēto gāzu noplūdi; kā arī

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, inter 
alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 
25. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

(b) tiklīdz iespējams novērš jebkuru 
atklāto noplūdi.

2. Uzņēmumi veic visus iespējamos 
drošības pasākumus, lai novērstu un 
samazinātu metilbromīda noplūdes no 
fumigācijas iekārtām un citām darbībām, 
kurās tiek lietots metilbromīds. 
Dalībvalstis nosaka obligātās 
kvalifikācijas prasības attiecīgajam 
personālam.

2. Šā panta 1. punktā minēto iekārtu 
operatori nodrošina, ka šādu iekārtu 
noplūdes pārbaudes veic sertificēts 
personāls, kas atbilst Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 5. pantā izklāstītajam 
prasību minimumam vai kuram ir līdzīga 
kvalifikācija saskaņā ar šādu grafiku:

3. Uzņēmumi veic visus iespējamos 
drošības pasākumus, lai novērstu vai 
samazinātu to ierobežojamo vielu 
noplūdes un emisijas , kuras lieto kā 
izejvielas un procesu aģentus .

(a) iekārtas, kurās ir 3 kg vai vairāk 
ierobežojamo vielu, pārbauda pret 
noplūdēm vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos; tas neattiecas uz iekārtām ar 
hermētiski noslēgtām sistēmām, kas ir 
attiecīgi marķētas un kurās ir mazāk par 6 
kg ierobežojamo vielu;

4. Uzņēmumi veic visus iespējamos 
drošības pasākumus, lai novērstu un 
samazinātu tādu ierobežojamo vielu 
noplūdes un emisijas , kuras rodas citu 
ķīmisko vielu ražošanas procesos .

(b) iekārtas, kurās ir 30 kg vai vairāk 
ierobežojamo vielu, pārbauda pret 
noplūdēm vismaz reizi sešos mēnešos;

5. Komisija var noteikt tehnoloģijas un 
paņēmienus, kas uzņēmumiem jāizmanto, 
lai novērstu un samazinātu ierobežojamo 
vielu noplūdes un emisijas. 

(c) iekārtas, kurās ir 300 kg vai vairāk 
ierobežojamo vielu, pārbauda pret 
noplūdēm vismaz reizi trijos mēnešos;

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, inter 
alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 

Iekārtas pārbauda pret noplūdēm viena 
mēneša laikā pēc noplūdes novēršanas, 
lai pārliecinātos, ka tās novēršana ir 
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25. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

bijusi sekmīga.

Šajā punktā "pārbaudīts pret noplūdēm" 
nozīmē, ka attiecīgā iekārta vai sistēma ir 
pārbaudīta ar mērķi konstatēt noplūdi, 
izmantojot tiešas vai netiešas mērīšanas 
metodes, koncentrējoties uz tām iekārtas 
vai sistēmas daļām, kurās visiespējamāk 
varētu rasties noplūde. Tiešās un netiešās 
noplūžu pārbaužu mērīšanas metodes 
nosaka 7. punktā minētajās standarta 
pārbaužu prasībās.
3. Ja attiecīga noplūdes konstatēšanas 
sistēma, kas pareizi darbojas, ir ierīkota, 
2. punkta b) un c) apakšpunktā noteikto 
pārbaudes pasākumu biežumu samazina 
uz pusi.
4. Ja attiecībā uz ugunsdrošības sistēmām 
pastāv pārbaudes režīms, kas atbilst ISO 
14520 standartam, arī šīs pārbaudes var 
arī atbilst šajā regulā paredzētajiem 
pienākumiem, ja vien tās veic vismaz tik 
pat bieži.
5. Operatori, kas izmanto 1. punktā 
minētās iekārtas, kuras satur 3 kg vai 
vairāk ierobežojamo vielu, reģistrē datus 
par ievietoto ierobežojamo vielu 
daudzumu un tipiem, jebkādiem 
pievienotiem daudzumiem un 
daudzumiem, kas rekuperēti, veicot 
apkopi, uzturēšanu un galīgo 
apglabāšanu. Viņi arī reģistrē citu 
atbilstošu informāciju, tostarp 
identificējot to uzņēmumu vai tehniķi, kas
veica attiecīgo apkopi vai ekspluatāciju, 
kā arī saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu 
veikto pārbaužu datumus un rezultātus un 
atbilstīgu informāciju, kas tieši identificē 
2. punkta b) un c) apakšpunktā minēto 
atsevišķo stacionāro iekārtu. Šos datus 
pēc pieprasījuma dara pieejamus 
kompetentajai iestādei un Komisijai.
6. Līdz 2011. gada 1. janvārim saskaņā ar 
25. panta 3. punktā minēto procedūru 
Komisija izstrādā noplūžu pārbaužu 
standartprasības attiecībā uz katru šā 
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panta 1. punktā minēto iekārtu.
7. Pamatojoties uz informāciju, kas 
saņemta no dalībvalstīm, un apspriežoties 
ar attiecīgām nozarēm, Komisija var 
noteikt prasību minimumu un 
nosacījumus par savstarpēju atzīšanu 
saskaņā ar 25. panta 3. punktu attiecībā 
uz mācību programmām un attiecīgā 
personāla sertificēšanai, kurš iesaistīts 
tādu iekārtu uzstādīšanā vai apkalpošanā, 
uz kurām attiecas 23. panta 1. punkts, kā 
arī personāla, kas iesaistīts 22. un 
23. pantā minētajās darbībās, 
sertificēšanai..

Or. en

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažādām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 3. pantā ir 
precīzāki noteikumi saistībā ar ierobežojamo vielu noplūdi un emisijām. Konsekvences labad 
un lai uzlabotu tekstu, kā arī lai būtu lielāka aizsardzība pret emisijām, ir labāk arī šajā 
regulā ieviest to pašu tekstu.

Grozījums Nr. 102
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmumi veic visus iespējamos 
drošības pasākumus, lai novērstu un 
samazinātu metilbromīda noplūdes no 
fumigācijas iekārtām un citām darbībām, 
kurās tiek lietots metilbromīds. Dalībvalstis 
nosaka obligātās kvalifikācijas prasības 
attiecīgajam personālam.

Uzņēmumi veic visus iespējamos drošības 
pasākumus, lai novērstu un samazinātu 
metilbromīda noplūdes no fumigācijas 
iekārtām un citām darbībām, kurās tiek 
lietots metilbromīds. Dalībvalstis nosaka 
obligātās kvalifikācijas prasības 
attiecīgajam personālam. Ņemot vērā 
dalībvalstu veikto pasākumu novērtējumu, 
kā arī tehnisko un citu attiecīgo 
informāciju, Komisija attiecīgā gadījumā 
var pieņemt pasākumus šo obligāto 
kvalifikācijas prasību saskaņošanai.

Or. en
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Pamatojums

Tas ir priekšnosacījums, lai visā ES teritorijā nodrošinātu tādu pašu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 103
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var noteikt tehnoloģijas un 
paņēmienus, kas uzņēmumiem jāizmanto, 
lai novērstu un samazinātu ierobežojamo 
vielu noplūdes un emisijas. 

5. Komisija līdz 2010. gada 1. janvārim 
nosaka tehnoloģijas un paņēmienus vai 
darbības standartus, kas uzņēmumiem 
jāizmanto, lai novērstu un samazinātu 
ierobežojamo vielu noplūdes un emisijas.

Or. en

Pamatojums

Lai gan Regulā (EK) Nr. 2037/2000 ir prasīts ierobežot ozona slāni noārdošu vielu noplūdi 
un emisijas, operatori to nav pienācīgi veikuši. Ir vajadzīgas tehniskās pamatnostādnes 
operatoriem, kas apkalpo aukstum iekārtas un citam personālam, kas rīkojas ar ozona slāni 
noārdošām vielām. Regulā par dažādām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm ir lietderīgs teksts 
(saistībā ar noplūdes un emisiju novēršanu), kuru, to attiecīgi pielāgojot, būtu jāpievieno 
jaunajai regulai par ozona slāni noārdošām vielām. Regulā par dažādām fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kas ir balstīta uz Nīderlandes STEK sistēmu, kura ir bijusi sekmīga 
aukstumiekārtās ierobežojamo vielu noplūdes un emisiju samazināšanā. 

Grozījums Nr. 104
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var noteikt tehnoloģijas un 
paņēmienus, kas uzņēmumiem jāizmanto, 
lai novērstu un samazinātu ierobežojamo 
vielu noplūdes un emisijas.

5. Komisijai līdz 2010. gada 1. janvārim ir
jānosaka tehnoloģijas un paņēmienus, kas 
uzņēmumiem jāizmanto, lai novērstu,
samazinātu un uzraudzītu ierobežojamo 
vielu noplūdes un emisijas.

Or. en
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Pamatojums

Šo regulu piemēro no 2010. gada 1. janvāra. Lai to spētu piemērot, uzņēmumiem ir 
nepieciešams tehnoloģiju un paņēmienu saraksts, kurus izmanto, lai novērstu, samazinātu un 
uzraudzītu ierobežojamo vielu noplūdi un emisijas. Saraksta pieejamība ES līmenī nodrošinās 
vienādu vides aizsardzības līmeni visā ES teritorijā.

Grozījums Nr. 105
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā attiecīgu zinātnisko 
informāciju, Komisija II pielikuma B daļā 
var iekļaut citas vielas, kas nav 
ierobežojamās vielas, bet kurām ir 
konstatēts ozona noārdīšanas potenciāls. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

3. Ņemot vērā attiecīgu zinātnisko 
informāciju, Komisija II pielikuma B daļā 
var iekļaut citas vielas, kas nav 
ierobežojamās vielas, bet kurām ir 
konstatēts 0,001 vai lielāks ozona 
noārdīšanas potenciāls un nesadalīšanās 
laiks atmosfērā ilgāks par 120 dienām. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Vielas, par 
kurām Puses sniegušas ziņojumu saskaņā 
ar Protokola Lēmumiem XIII/5, X/8 un
IX/24 iekļauj II pielikuma B daļā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Monreālas protokola Lēmumiem XIII/5, X/8 un IX/24 Puses ir sniegušas ziņojumu 
par vairākām jaunām ozona slāni noārdošām vielām, kurām ir ozona slāņa noārdīšanas 
potenciāls. Lēmumā IX/24 teikts: ,,Jebkura Puse var pievērst sekretariāta uzmanību tam, ka 
pastāv jaunas vielas, par kurām uzskata, ka šīm vielām piemīt potenciāls noārdīt ozona slāni 
un tās varētu būt nepieciešams ražotu būtiskiem lietojumiem, bet kuras nav uzskaitītas kā 
ierobežojamās vielas saskaņā ar Protokola 2. pantu...” – Šādas vielas ir jāiekļauj 
II pielikuma B daļā, lai varētu pienācīgi uzraudzīt to ražošanu un izmantošanu. 

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_IX-24.shtml
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Grozījums Nr. 106
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā attiecīgu zinātnisko 
informāciju, Komisija II pielikuma B daļā 
var iekļaut citas vielas, kas nav 
ierobežojamās vielas, bet kurām ir 
konstatēts ozona noārdīšanas potenciāls. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

3. Ņemot vērā attiecīgu zinātnisko 
informāciju, Komisija II pielikuma B daļā 
var iekļaut citas vielas, kas nav 
ierobežojamās vielas, bet kurām ir 
konstatēts 0,01 vai lielāks ozona 
noārdīšanas potenciāls un nesadalīšanās 
laiks atmosfērā ilgāks par 120 dienām. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ozona noārdīšanas potenciāls piemīt daudzām nestabilām halogēnus saturošām vielām. 
Monreālas protokolā ir izmantots minimālais 0,001 ozona slāņa noārdīšanas slieksnis. Ir 
pierādīts, ka nestabilas vielas ar nesadalīšanās laiku atmosfērā mazāku par 120 dienām, 
nespēj ievērojamos daudzumos sasniegt stratosfēru, lai būtiski un ilgstoši ietekmētu ozona 
slāni. Tāpēc ir atbilstoši noteikt minimālās robežvērtības ozona slāni noārdošām vielām un 
nesadalīšanās periodam atmosfērā. 

Grozījums Nr. 107
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu līdz 31. martam visi 
uzņēmumi sniedz Komisijai 2. līdz 
5. punktā minētās ziņas par katru 
ierobežojamo vielu un par katru 
II pielikumā minētu jaunu vielu, attiecībā 
uz laiku no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 
31. decembrim, nosūtot ziņojuma kopiju 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajai 

1. Katru gadu līdz 31. martam visi 
uzņēmumi sniedz Komisijai 2. līdz 
5. punktā, kas norādīti turpmāk, minētās 
ziņas par katru ierobežojamo vielu un par 
katru II pielikumā minētu jaunu vielu, 
attiecībā uz laiku no iepriekšējā gada 
1. janvāra līdz 31. decembrim, nosūtot 
ziņojuma kopiju attiecīgās dalībvalsts 
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iestādei. kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Iekļaujot II pielikuma B daļu, nosaka prasības sniegt ziņas par vielām, par kurām vēl nav 
panākta vienošanās, ka tās varētu klasificēt kā jaunas vielas, izmantojot Monreālas 
protokolu. OEWG 28. sanāksmē ES ierosinātie lēmumu projekti par šīm vielām tika noraidīti, 
pamatojoties uz to, ka šāds pilnvaras par pārskata sniegšanu jau bija piešķirtas zinātnes 
ekspertu grupai un ekonomikas ekspertu grupai. ES ir jāievēro Monreālas protokola 
procedūras, izskatot jaunas vielas.

Grozījums Nr. 108
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – g a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) dati, kas iegūti pašuzraudzībā 
atklājot noplūdes un emisijas, kas radušās 
ražošanas procesā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku vides aizsardzību un lai veicinātu šīs regulas 19. panta piemērošanu.

Grozījums Nr. 109
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts – c a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) dati, kas iegūti pašuzraudzībā, 
atklājot noplūdes un emisijas, kas radušās 
iznīcināšanas laikā.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku vides aizsardzību un lai veicinātu šīs regulas 19. panta piemērošanu.

Grozījums Nr. 110
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
II Pielikums – B daļa – tabula– 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C3H7Br  1-Brompropāns (n-
propilbromīds)

svītrots

Or. en

Pamatojums

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 
should be first assessed by the Protocol. n-propyl bromide should therefore be erased from 
this section. 

Grozījums Nr. 111
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
II Pielikums – B daļa – tabula – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CF3I  Trifluorjodmetāns 
(trifluormetiljodīds)  0,01 – 0,02

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar zemsvītra piezīmi šie ozona noārdīšanas potenciāli ir aprēķināti, pamatojoties uz 
esošo informāciju, un tie tiks regulāri pārskatīti, ņemot vērā Pušu lēmumus. Šāds pārskats ir 
pieejams par vielu CF3I. Vēstulē Eiropas Komisijai profesors dr. D. Wuebbles, kurš ir viens 
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no zinātnes ekspertu grupas locekļiem, aprēķināja ozona slāņa noārdīšanas potenciālu CF3I, 
izmantojot trīsdimensiju modelēšanu, un tas ir 0,0068. Komisijas priekšlikumā norādītie 
rādītāji ir lieki.

Grozījums Nr. 112
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – tabula – jaunas rindas

Grozījums

C4Cl6 heksahlorbutadiēns 0.07
1,1,1-trihloro-2,2,2-trifluoretāns (vai R.113a) 0.65

C10H6BrOC
H3

6-brom-2-metoksinaftalēns (vai brom-metoksi-
naftalēns vai BMN)

jāidentificē

CH2ClBr or
C3H6BrCl

1-bromo-3-hlorpropāns jāidentificē

CH2Br2 dibrommetāns jāidentificē
C2H4Br2 dibrometāns jāidentificē

C2H4BrCl bromhloretāns jāidentificē
C2H5Br brometāns jāidentificē

C3H6Br2 1,3-dibrompropāns jāidentificē

C3H7Br 2-brompropāns jāidentificē
C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetrahlor
heksafluorbutāns

jāidentificē

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Monreālas protokola Lēmumiem XIII/5, X/8 un IX/24 Puses ir sniegušas ziņojumu 
par vairākām jaunām ozona slāni noārdošām vielām, kurām ir ozona slāņa noārdīšanas 
potenciāls. Lēmumā IX/24 teikts: ,,Jebkura Puse var pievērst sekretariāta uzmanību tam, ka 
pastāv jaunas vielas, par kurām uzskata, ka šīm vielām piemīt potenciāls noārdīt ozona slāni 
un tās varētu būt nepieciešams ražotu būtiskiem lietojumiem, bet kuras nav uzskaitītas kā 
ierobežojamās vielas saskaņā ar Protokola 2. pantu...” – Šādas vielas ir jāiekļauj 
II pielikuma B daļā, lai varētu pienācīgi uzraudzīt to ražošanu un izmantošanu.

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_IX-24.shtml
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Grozījums Nr. 113
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
III pielikums – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) tetrahloroglekļa izmantošana 
radioaktīvi iezīmēta ciānkobalamīna 
ražošanā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

III pielikuma f) punkts neatbilst Monreālas protokola, kurš atļāva lietot šo procesa aģentu 
tikai 2005.–2006. g. un atsauce uz to būtu jāsvītro. Atkāpe bija atļauta tikai 2 gadus, lai 
uzņēmumiem, kas ražo ciānkobalamīnu, būt pietiekams laiks piemērot jaunas procedūras 
attiecībā uz nolietotu vielu iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 114
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
VII pielikums – tabula – 2 sleja – 3. rinda – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A pielikums, I grupa
B pielikums
C pielikums, I grupa

I pielikums, I grupa
I pielikums, II, IV, V grupa
I pielikums, VIII grupa 

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ir jāievēro šajā regulā ieviestā numerācija, nevis Monreālas protokolā dotā 
numerācija.
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Grozījums Nr. 115
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
VII pielikums – tabula – 3 sleja – 3. rinda – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Halons
(A pielikums, II grupa)

Halons
(I pielikums, III grupa)

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ir jāievēro šajā regulā ieviestā numerācija, nevis Monreālas protokolā dotā 
numerācija.


