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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų priėmimo
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– atsižvelgdamas į savo pirmojo svarstymo1 poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui 
ir Tarybai (KOM(2003)0492)2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62  straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto 
rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0000/2005),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis

Atsižvelgdama į Europos Bendrijos 
steigimo sutartį ir ypač į jos 175 straipsnio 
1 dalį ir jos 95 straipsnį dėl šio reglamento 
7, 8 ir 9 straipsnių,

Atsižvelgdama į Europos Bendrijos 
steigimo sutartį ir ypač į jos 175 straipsnio 
1 dalį,

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, visas reglamentas turi būti paremtas 175 straipsniu, nes šio 
reglamento tikslas ir turinys yra aiškiai susijęs su aplinkos apsauga.

Pakeitimas 2
Konstatuojamoji dalis 3a (nauja)

  
1 OJ C 130E, 29.4.2004, p. 600.
2 Dar nepaskelbta OJ.
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(3a) Sprendimo 2002/358/EB II priede 
nustatyti skirtingi mažinimo tikslai 
atskiroms valstybėms narėms. Todėl 
valstybės narės turi imtis individualių 
priemonių. Todėl atskiros valstybės narės 
privalo sugebėti imtis tinkamų priemonių 
arba jas išlaikyti savo nacionaliniams 
mažinimo tikslams pasiekti.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 2 pakeitimą.

Pakeitimas 3
Konstatuojamoji dalis 5

(5) Pagrindinis šio reglamento tikslas –
sumažinti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurias apima Kioto 
protokolas, išmetamus kiekius ir taip 
apsaugoti aplinką. Todėl teisinė bazė bus 
Sutarties 175 straipsnio 1 dalis.

(5) Pagrindinis šio reglamento tikslas –
sumažinti fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurias apima Kioto 
protokolas, išmetamus kiekius ir taip 
apsaugoti aplinką. Todėl teisinė bazė bus 
Sutarties 175 straipsnio 1 dalis. Remiantis 
176 straipsniu, valstybės narės gali imtis 
griežtesnių priemonių. Tačiau tokios 
priemonės turi atitikti Sutartį, t.y. turi būti 
proporcingos, nediskriminacinės ir ne 
vien tik ekonominio pobūdžio.

Pagrindimas

Labai svarbu atsižvelgti į tai, kad 175 ir 176 straipsniai neleidžia valstybėms narėms imtis bet 
kokių, jų norimų, priemonių. Bendroji rinka vis dar saugoma nuo priemonių, ribojančių 
prekybą labiau, nei yra būtina.

Pakeitimas 4
Konstatuojamoji dalis 6

(6) Nepaisant to, reikia imtis priemonių 
Bendrijos lygiu remiantis Sutarties 95 
straipsniu, siekiant sulyginti reikalavimus 
dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir produktų ir įrangos, kuriuose yra 

(6) Reikia imtis priemonių Bendrijos lygiu, 
siekiant sulyginti pagrindinius
reikalavimus dėl fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir produktų ir įrangos, 
kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą 
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fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
prekybos ir žymėjimo. Tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
pritaikymų prekybos ir naudojimo 
apribojimai laikomi tinkamais, kai galima 
naudoti perspektyvias alternatyvas, o 
apribojimo ir utilizavimo pagerinimas yra 
negalimas. Reiktų taip pat atkreipti dėmesį 
į kai kurių pramonės sektorių savanoriškas 
iniciatyvas, bei į faktą, kad alternatyvų 
kūrimas vis dar vyksta.

sukeliančių dujų, prekybos ir žymėjimo. 
Tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų pritaikymų prekybos ir 
naudojimo apribojimai laikomi tinkamais, 
kai galima naudoti perspektyvias 
alternatyvas, o apribojimo ir utilizavimo 
pagerinimas yra negalimas. Reiktų taip pat 
atkreipti dėmesį į kai kurių pramonės 
sektorių savanoriškas iniciatyvas, bei į 
faktą, kad naujų alternatyvų kūrimas ir 
perėjimas prie jau esančių alternatyvų vis 
dar vyksta ir turi būti skatinami.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas, siekiant suderinti su teisinės bazės pakeitimu. Naujovės ir perėjimas 
prie aplinkosaugai palankesnių alternatyvų turi būti skatinami.

Pakeitimas 5
Konstatuojamoji dalis 6a (nauja)

(6a) Šio reglamento taikymas ir 
stiprinimas turėtų pagreitinti 
technologines naujoves, skatinti 
alternatyvių technologijų nuolatinį 
kūrimą ir perėjimą prie jau egzistuojančių 
technologijų, kurios yra palankesnės 
aplinkai.

Pagrindimas

Labai svarbu pabrėžti, kad reikia skatinti naujoves ir alternatyvų kūrimą, ir kad šis 
reglamentas yra vienas iš būdų tą daryti.

Pakeitimas 6
Konstatuojamoji dalis 12

(12) Kadangi šio reglamento tikslų, ypač 
tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ir 
pranešimo apie jas ir produktų ir įrangos, 
kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, naudojimo 
kontrolės ir pateikimo į prekybą, siekiant 

(12) Kadangi šio reglamento tikslų, ypač 
tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ir 
pranešimo apie jas ir produktų ir įrangos, 
kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, naudojimo 
kontrolės ir pateikimo į prekybą, siekiant 
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apsaugoti aplinką ir apsaugoti bendrąją 
rinką, valstybės narės negali tinkamai 
pasiekti, ir todėl tokie tikslai gali būti 
pasiekti šio reglamento masto ir poveikio 
pagalba Bendrijos lygiu, Bendrija 
remdamasi subsidiarumo principu 
nustatytu sutarties 5 straipsnyje, gali 
priimti priemones. Pagal proporcingumo 
principą, kaip nustatyta tame straipsnyje, 
šis reglamentas neviršija to, kas yra būtina 
tiems tikslams pasiekti.

apsaugoti aplinką, valstybės narės negali 
tinkamai pasiekti, ir todėl tokie tikslai gali 
būti pasiekti šio reglamento masto ir 
poveikio pagalba Bendrijos lygiu, Bendrija 
remdamasi subsidiarumo principu 
nustatytu sutarties 5 straipsnyje, gali 
priimti priemones. Pagal proporcingumo 
principą, kaip nustatyta tame straipsnyje, 
šis reglamentas neviršija to, kas yra būtina 
tiems tikslams pasiekti.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas, siekiant suderinti su teisinės bazės pakeitimu.

Pakeitimas 7
3 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis ir punktas (a)

2. Taikymo, aprašyto 1 straipsnyje, 
operatoriai užtikrina, kad dėl nuotėkio juos 
tikrina sertifikuoti darbuotojai, kurie 
atitinka reikalavimus, nustatytus 5 
straipsnyje, pagal šį grafiką:

2. Taikymo, aprašyto 1 straipsnyje, 
operatoriai užtikrina, kad nuotėkį tikrina
sertifikuoti darbuotojai, kurie atitinka 
reikalavimus, nustatytus 5 straipsnyje, 
pagal šį grafiką:

(a) taikymai, kurių metu naudojama 3 kg. 
ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų bus tikrinami nors kartą 
per dvylika mėnesių; tai nebus taikoma 
įrangai su hermetiškai uždaromis 
sistemomis, kurios taip pažymėtos, ir 
kuriose yra mažiau nei 6 kg. fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

(a) taikymai, kurių metu naudojama 3 kg. 
ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, bus tikrinami
(pakeitimas vertimui lietuvių kalba įtakos 
neturi) nors kartą per dvylika mėnesių; tai 
nebus taikoma įrangai su hermetiškai 
uždaromis sistemomis, kurios taip 
pažymėtos, ir kuriose yra mažiau nei 6 kg. 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

[horizontalus pakeitimas – jei jis bus 
priimtas, terminas „tikrinimas“ bus 
keičiamas žodžių junginiu „kontroliuoti dėl 
nuotėkio“ visame reglamento ir visų 
pakeitimų tekstuose (pakeitimas vertimui 
lietuvių kalba įtakos neturi)]

Pagrindimas

Žodis „tikrinimas“ (inspection) kai kuriose šalyse (pav. Prancūzijoje) reiškia kontrolės 
procedūrą, kurią atlieka išorinė organizacija, nepriklausoma nuo operatoriaus gamyklos. 
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Tokios išorinės kontrolės įvedimas kai kuriose šalyse, be abejonės, vestų į nelygią 
konkurenciją. Todėl geriau visame dokumente, nustatant standartinius tikrinimo 
reikalavimus, vietoj „tikrinimas“ naudoti žodį „kontrolė“. (Pagrindimas vertimui lietuvių 
kalba įtakos neturi).

Pakeitimas 8
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Šio straipsnio tikslais, „tikrinami dėl 
nuotėkio“ reiškia, kad įranga ar sistema 
pirmiausia tikrinama dėl nuotėkio 
naudojant tiesioginius ar netiesioginius
matavimo metodus, didžiausią dėmesį 
sutelkiant ties tomis įrangos ar sistemos 
dalimis, kuriose didžiausia tikimybė 
atsirasti nuotėkiui.

Šio straipsnio tikslais, „nuotėkio 
tikrinimas“ reiškia, kad įrangos arba
sistemos nuotėkis tikrinamas naudojant 
tiesioginius matavimo metodus, didžiausią 
dėmesį sutelkiant ties tomis sistemos 
dalimis, kuriose didžiausia tikimybė 
atsirasti, arba naudojant netiesioginius 
metodus ir dėmesį sutelkiant į šaltnešių 
kiekį, esantį sistemoje.

Pagrindimas

Reikia tikslesnio žodžių junginio „kontroliuojami dėl nuotėkio“ apibrėžimo. (Pagrindimas 
vertimui lietuvių kalba įtakos neturi).

Pakeitimas 9
3 straipsnio 4 dalis

4. Jei egzistuoja gerai veikianti tinkama 
nuotėkio aptikimo sistema, tikrinimų, 
numatytų 2 straipsnio b ir c punktuose, 
dažnumas sumažinamas per pusę.

4. Jei egzistuoja gerai veikianti tinkama 
nuotėkio aptikimo sistema, tikrinimų
(pakeitimas vertimui lietuvių kalba įtakos 
neturi), numatytų 2 straipsnio b ir c 
punktuose, dažnumas sumažinamas per 
pusę.

[horizontalus pakeitimas – jei jis bus 
priimtas, terminas „tikrinimas (-ai)“ bus 
keičiamas žodžių junginiu „kontrolės 
priemonės“ visame reglamento ir visų 
pakeitimų tekstuose (pakeitimas vertimui 
lietuvių kalba įtakos neturi)]

Pagrindimas

Siekiant suderinti su aukščiau esančiu 3 straipsnio 2 dalies pakeitimui. (Pagrindimas vertimui 
lietuvių kalba įtakos neturi).
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Pakeitimas 10
5 straipsnio 1 dalis

1. Iki ….. * remdamasi informacija gauta iš 
valstybių narių ir konsultacijomis su 
atitinkamais sektoriais, Komisija, 
sutinkamai su procedūra numatyta 11 
straipsnio 2 dalyje, nustato minimalius 
reikalavimus ir sąlygas abipusiam 
pripažinimui dėl mokymo programų ir 
sertifikavimo atitinkamiems darbuotojams 
ir kompanijoms ir jų darbuotojams, kurie 
dalyvauja veiklose, numatytose 3 ir 4 
straipsniuose.

1. Iki ….. * remdamasi informacija gauta iš 
valstybių narių ir konsultacijomis su 
atitinkamais sektoriais, Komisija, 
sutinkamai su procedūra numatyta 11 
straipsnio 2 dalyje, nustato minimalius 
reikalavimus ir sąlygas abipusiam 
pripažinimui dėl mokymo programų ir 
sertifikavimo atitinkamiems darbuotojams 
ir kompanijoms ir jų darbuotojams, kurie 
dalyvauja su šiuo reglamentu susijusios 
įrangos įrengimo arba priežiūros veikloje 
bei kurie dalyvauja prižiūrint ir vykdant 
įrangos kontrolę dėl veiklų, numatytų 3 ir 
4 straipsniuose.  

Pagrindimas

Reglamento tikslas yra siekti veiksmingo ribojimo. Minimalios kvalifikacijos ir įgūdžių 
poreikis prasideda nuo tinkamo įrengimo planavimo ir įgyvendinimo ir tęsiamas kartu su 
profesionalia prevencine priežiūra, ir neturėtų būti taikomas tik tikrinimo ir utilizavimo 
veiklomis. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas teisingai pasakė, kad: „5 straipsnis 
numato tų darbuotojų mokymą ir sertifikavimą, kurie dalyvauja ribojimo ir utilizavimo 
veikloje, o ne įrengimo ir priežiūros veikloje. Norint, kad pakeitimai būtų veiksmingi, tai yra 
labai svarbu.“ 

Pakeitimas 11
6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 pastraipa

- apie savo bendrą gaminamą kiekvienos iš 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį Bendrijoje, nurodant pagrindines 
taikymo kategorijas (pav. mobilieji oro 
kondicionieriai, putos, aerozoliai, 
elektroninė įranga, puslaidininkių gamyba), 
kuriose planuojama naudoti medžiagą;

- apie savo bendrą gaminamą kiekvienos iš 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį Bendrijoje, nurodant pagrindines 
taikymo kategorijas (pvz., mobilieji oro 
kondicionieriai, putos, aerozoliai, 
elektroninė įranga, puslaidininkių gamyba, 
tirpikliai ir gaisrų gesinimas), kuriose 
planuojama naudoti medžiagą;
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Pagrindimas

Suprantama, kad taikymo sąrašas nebuvo skirtas pateikti baigtinį visų taikymo sektorių 
sąrašą. Tačiau gaisrų gesinimo sektoriaus neįtraukimas į šį sąrašą kai kam gali sukelti 
įtarimų, kad, siekiant sumažinti išmetamus kiekius, šis sektorius nėra toks svarbus, kaip kiti 
sektoriai. Europos klimato kaitos programos fluorintų dujų darbo grupė nustatė, kad tirpikliai 
ir gaisrų gesinimas yra pagrindinės taikymo sritys. 

Pakeitimas 12
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Kompetentingos institucijos kas 2 
metus peržiūri tipinį kiekvienos iš 
kategorijų, numatytų 3 straipsnio 2 dalies 
b ir c punktuose, įrašų, numatytų 3 
straipsnio 6 dalyje, pavyzdį ir praneša 
suskaičiuotus išmetimo kiekius Komisijai. 

Pagrindimas

Pasiūlyme nėra aiškaus ryšio tarp apribojimo ir pranešimo nuostatų. Pagal pasiūlymo 
pranešimo reikalavimus tik stebimi prekybos srautai ir nėra tenkinami pasiūlymo tikslai: 
tikrųjų išmetimo kiekių stebėjimas. Labai svarbu įtraukti realių duomenų ėmimą, siekiant 
gauti tikslų išmetamų kiekių vaizdą.

Pakeitimas 13
6 straipsnio 2 dalis

2. Iki ….. * Komisija nustato, sutinkamai 
su procedūra, numatyta 11 straipsnio 2 
dalyje, pranešimų, numatytų šio straipsnio
1 dalyje, formą.

2. Iki ….. * Komisija nustato, sutinkamai 
su procedūra, numatyta 11 straipsnio 2 
dalyje, pranešimų, numatytų šio straipsnio
1 ir 1 a dalyje, formą.

Pagrindimas

Dėl aukščiau esančios naujos 6 straipsnio 1a dalies įterpimo.

Pakeitimas 14
7 straipsnio 1 dalis

1. Neprieštaraujant Tarybos direktyvos 1. Neprieštaraujant Tarybos direktyvos 
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67/548/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/45/EB 
nuostatoms, atsižvelgiant į pavojingų 
medžiagų ir preparatų žymėjimą, produktai 
ir įranga, išvardinti 2 straipsnyje, kuriuose 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, nebus pateikiami į rinką, jei 
naudojant pramonėje priimtą terminologiją, 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
cheminis pavadinimas nebus nurodytas 
etiketėje. Tokioje etiketėje turi būti aiškiai 
nurodyta, kad produkte arba įrangoje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
ir tai turi būti aiškiai ir nenutrinamai 
nurodyta ant produkto ar įrangos, greta 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
papildymo ar utilizavimo punktų, arba ant 
tų produkto ir įrangos vietų, kuriose yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
Hermetiškai užsandarintos sistemos turi 
būti pažymėtos.

67/548/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/45/EB 
nuostatoms, atsižvelgiant į pavojingų 
medžiagų ir preparatų žymėjimą, produktai 
ir įranga, išvardinti 2 straipsnyje, kuriuose 
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, nebus pateikiami į rinką, jei 
naudojant pramonėje priimtą terminologiją 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
cheminis pavadinimas nebus nurodytas 
etiketėje. Tokioje etiketėje turi būti aiškiai 
nurodyta, kad produkte arba įrangoje yra 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
ir nurodytas jų poveikio visuotiniam 
atšilimui potencialas, ir tai turi būti aiškiai 
ir nenutrinamai nurodyta ant produkto ar 
įrangos, greta fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų papildymo ar utilizavimo 
punktų, arba ant tų produkto ir įrangos 
vietų, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Hermetiškai 
užsandarintos sistemos turi būti pažymėtos.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad vartotojai žinotų ne tik apie produkte esančias dujas, bet ir apie tų dujų 
poveikio visuotiniam atšilimui potencialą. Atkuriama pirmojo svarstymo 78 pakeitimo mintis.

Pakeitimas 15
10 straipsnio 1dalis

1. Remdamasi potencialaus apribojimo ar 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
pakeitimo, kitokiose oro kondicionavimo 
sistemose, nei tos, kurios montuojamos 
transporto priemonėse kaip nurodyta 1970 
m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje dėl 
valstybių narių įstatymų, priimtų dėl 
transporto priemonių ir jų priekabų tipų 
patvirtinimo, suderinimo, ir aušinimo 
sistemose naudojamose transporto 
priemonėse, progresu, Komisija peržiūrės 
šį reglamentą ir vėliausiai iki 2007 m. 

1. Remdamasi potencialaus apribojimo ar 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
pakeitimo, kitokiose oro kondicionavimo 
sistemose, nei tos, kurios montuojamos 
transporto priemonėse kaip nurodyta 1970 
m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje dėl 
valstybių narių įstatymų, priimtų dėl 
transporto priemonių ir jų priekabų tipų 
patvirtinimo, suderinimo, ir aušinimo 
sistemose naudojamose transporto 
priemonėse, progresu, Komisija peržiūrės 
šį reglamentą ir vėliausiai iki 2007 m. 
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gruodžio 31 d. išleis pranešimą. Jei reikės, 
siekdama pritaikyti 3 straipsnio nuostatas 
kitokioms oro kondicionavimo sistemoms, 
nei tos, kurios montuojamos transporto 
priemonėse kaip nurodyta direktyvoje 
70/156/EEB, ir aušinimo sistemose 
naudojamose transporto priemonėse, ji 
pateiks teisėkūros pasiūlymus.

gruodžio 31 d. išleis pranešimą. Siekdama 
pritaikyti 3 straipsnio nuostatas kitokioms 
oro kondicionavimo sistemoms, nei tos, 
kurios montuojamos transporto priemonėse 
kaip nurodyta direktyvoje 70/156/EEB, ir 
aušinimo sistemose naudojamose 
transporto priemonėse, ji pateiks teisėkūros 
pasiūlymus iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad šiems taikymams taip pat galios 3 straipsnio reikalavimai dėl apribojimo.

Pakeitimas 16
10a straipsnis (naujas)

10a straipsnis
Alternatyvų skatinimas

Valstybės narės skatina patekimą į rinką 
įrangos, kurioje naudojamos dujų, 
turinčių didelį poveikio visuotiniam 
atšilimui potencialą, alternatyvos, 
atsižvelgdamos į tam tikrų dujų tam tikro 
taikymo suteikiamus energijos efektyvumo 
privalumus, pvz., izoliaciją. Jei valstybės 
narės imsis fiskalinių arba kitokių 
iniciatyvų tokios įrangos patekimui į rinką 
skatinti, apie tokias priemones bus 
pranešama Komisijai. Valstybės narės taip 
turi pranešti Komisijai apie visas 
priemones, kuriomis taikomas kitokio tipo 
papildomas draudimas, nei numatyta 9 
straipsnyje, ir gauti Komisijos leidimą.

Pagrindimas

Atkuriamas pirmojo svarstymo 77 pakeitimas. Pranešimu siekiama veiksmingai išvengti 
teismo procedūrų ir tai turėtų padėti užtikrinti, kad šios rūšies nacionalinės priemonės derėtų 
su Sutartimi, t.y. būtų proporcingos, nediskriminacinė ir ne vien tik ekonominio pobūdžio. 
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Pakeitimas 17
II PRIEDAS, 9a eilutė (nauja)

Hidrofluorangliavandeniliai Aušinimo sistemose, kuriose 
yra mažiau nei 150 g. 
šaltnešio

Dvejus metus nuo įsigaliojimo 
datos

Pagrindimas

Alternatyviais hidrofluoroangliavandeniliams šaltnešiais jau plačiai prekiaujama. Pagal 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą, hidrofluoroangliavandeniliai turi būti 
utilizuoti pasibaigus naudingam šaldytuvo tarnavimo laikui. Jų pakeitimas labiau efektyvesnis 
kainos prasme – pvz.,. perėjimas prie angliavandenilio šaltnešio kainuotų 3,40 EUR/t ( CO2
ekvivalentas), o utilizavimas kainuotų apie 90 EUR/t (CO2 ekvivalentas).
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Response to Climate Change
The overall objective of the proposed Regulation is to make a significant contribution towards 
the European Community’s Kyoto Protocol target by introducing cost-effective mitigation 
measures. Action to reduce emissions of fluorinated gases needs to be considered in the 
context of wider efforts being taken to combat climate change. Climate change is recognised 
as one of the greatest environmental and economic challenges facing humanity. This 
Regulation provides a legislative framework at the Community level to improve the 
containment and monitoring of fluorinated gases, and to introduce marketing and use 
restrictions for certain applications.

2. Gases covered by the Regulation

Fluorinated Gases (hydrofluorocarbons, or HFCs, perfluorocarbons or PFCs and sulphur 
hexafluoride or SF6) were introduced in the nineties to replace the ozone-depleting CFCs and 
HCFCs (chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons). Using alternatives such as 
HFCs enabled EU Member States to meet the requirements of the Montreal Protocol. 
However, the global warming potential (GWP) of fluorinated greenhouse gases is high and 
many of them tend to stay in the atmosphere for very long periods of time. For example, the 
Commission estimates that SF6 has a global warming potential that is 23,900 times that of 
carbon dioxide (CO2, which has a GWP of 1)). If no action is taken, the Commission 
estimates that "emissions of fluorinated gases would increase from 65.2 million tonnes of 
CO2 equivalent in 1995 to 98 million tonnes in 2010.

3. The Common Position(s)

Whereas the original Commission proposal was in the form of one Regulation with a single 
market legal base (Article 95), the Council reached a Common Position which took the form 
of two separate texts, a Directive based on Article 95 and a Regulation based on a dual legal 
base consisting of Articles 175 and 95. The rationale for the split of the Commission proposal 
into two different texts was to move all the requirements relating to emissions from air 
conditioning in motor vehicles from the proposed Regulation to the framework Directive 
70/156/EEC for type-approval of motor vehicles. The proposed Regulation would then focus 
on the remaining stationary applications.

Many of the European Parliament's amendments adopted in first reading have been 
incorporated in the Common Position, notably the idea of linking the ban on certain 
fluorinated greenhouse gases in air-conditioning systems in vehicles to the type-approval 
procedure in Directive 70/156/EC, but also ideas linked to the requirements for containment 
as well as for training and certification of personnel involved in handling greenhouse gases. 
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4. The Rapporteur's Position

The rapporteur welcomes the proposed Regulation from the Council which is an important 
step in combating Climate change. It is vital for the European Union to show that concrete 
measures are taken within Europe to mitigate emissions of greenhouse gases. It is evident, 
however, that there is a balance to be struck between being sufficiently ambitious in 
environmental terms and allowing the internal market to work without too many restrictions 
or administrative burdens. 

a) Legal base

As a matter of general principle, and in the interests of promoting better, simpler and clearer 
legislation, the introduction of a dual legal base represents a dangerous direction in European 
policy making and an attempt to create a precedent. The "centre of gravity" of the Regulation 
is Environmental protection and according to recent case law of the European Court of 
Justice, there should be a sole legal base which reflects that preponderant purpose. In order to 
ensure legal certainty the rapporteur sees no other workable solution than to introduce an 
Pakeitimaschanging the dual legal base to a single one so that the whole Regulation is based 
on Article 175. 

This will also allow those Member States who already have more ambitious legislation in 
force to keep that legislation where it is appropriate and not, as would be the case with the 
current Common Position, force them to lower their environmental standards to a common 
(lower) EU level. It is important to keep in mind however that Articles 175 and 176 do not 
give Member States a free hand to introduce whatever measures they want. The internal 
market will still be protected from measures restricting trade more than necessary. It is clearly 
stated in Article 176 that the measures have to be compatible with the Treaty, i.e. they have to 
be proportionate, non-discriminatory and not purely economic in nature.

In an enlarged Europe of 25 (soon to be 27) Member States, the Council may well resort to a 
more frequent use of a dual legal base in order to try to please various national interests. This 
will result in the fragmentation of the purpose and focus of legislation. This trend towards 
cobbling together sloppy compromises at the Council negotiating table when Member States 
cannot reach an acceptable political agreement is extremely worrying. The rapporteur believes 
that the European Parliament is uniquely placed to overcome the constraints of national 
positions and to provide policy coherence in areas where Community level action is required. 
As an Environment Committee, we should resist the dilution and emasculation of 
environmental legislation, especially in relation to climate change.

b) Promotion of innovation and transition to more environmentally benign technologies

While the rapporteur believes in containment and recovery as very useful tools for mitigating 
emissions of greenhouse gases, she also sees the need for promoting the development of 
alternative technologies which are more environmentally benign than the existing ones. It is 
also fair to give those companies that have already invested in research and developed more 
environmentally friendly technologies some credit for doing so. By allowing more ambitious 
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legislation in the Member States (see above, legal base) and by restricting the marketing of 
certain products where better alternatives exist, the objectives just mentioned will be given 
impetus. Any more stringent measures proposed by Member States should be notified to the 
Commission in advance of their enactment to obviate legal challenges at a later stage. 
Industry must be given long term certainty and it is our duty to lay out the directions for the 
future. 

Once adopted, your rapporteur hopes that this Regulation will contribute to the reduction and 
containment of greenhouse gases and play its part in the European Union's and Member 
State's effort to combat Climate change.


