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Muudatusettepanek 26
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On kindlaks tehtud, et osooni 
kahandavate ainete jätkuv heitmine 
keskkonda kahjustab märkimisväärselt 
osoonikihti. On selgeid tõendeid 
osoonikihti kahandavate ainete sisalduse 
vähenemise kohta atmosfääris ja varaseid 
märke osoonisisalduse taastumise kohta 
stratosfääris. Kuid osoonikihi taastumist 
sellise osooni sisalduseni, mis oli enne 
1980. aastat, ei oodata enne 21. sajandi 
keskpaika. Osoonikihi kahanemisest 
tingitud suurenenud UV-B kiirgus kujutab 
endast endiselt suurt ohtu tervisele ja 
keskkonnale. Seetõttu on vaja võtta 
täiendavad tõhusad meetmed, et kaitsta 
inimeste tervist ja keskkonda selliste 
heidete kahjustava mõju eest ning vältida 
ohtu, et osoonikihi taastumine lükkub edasi 
veelgi kaugemasse tulevikku.

(2) On kindlaks tehtud, et osooni 
kahandavate ainete jätkuv heitmine 
keskkonda kahjustab märkimisväärselt 
osoonikihti. On selgeid tõendeid 
osoonikihti kahandavate ainete sisalduse 
vähenemise kohta atmosfääris ja varaseid 
märke osoonisisalduse taastumise kohta 
stratosfääris. Kuid osoonikihi taastumist 
sellise osooni sisalduseni, mis oli enne 
1980. aastat, ei oodata enne 21. sajandi 
keskpaika. Osoonikihi kahanemisest 
tingitud suurenenud UV-B kiirgus kujutab 
endast endiselt suurt ohtu tervisele ja 
keskkonnale. Samal ajal on neil ainetel 
võime tugevalt kliimat soojendada ja 
aidata kaasa õhutemperatuuri tõusule 
maailmas. Seetõttu on vaja võtta 
täiendavad tõhusad meetmed, et kaitsta 
inimeste tervist ja keskkonda selliste 
heidete kahjustava mõju eest ning vältida 
ohtu, et osoonikihi taastumine lükkub edasi 
veelgi kaugemasse tulevikku.

Or. el

Selgitus

Lisaks nende keemilistele omadustele, mille toimel osoonikiht hävib, on neil ainetel ka 
tugevalt kliimat soojendav mõju ja nad aitavad kaasa maailma õhutemperatuuri tõusule.
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Muudatusettepanek 27
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Paljud osoonikihti kahandavad 
ained on kasvuhoonegaasid, kuid neid ei 
reguleerita ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ja selle juurde 
kuuluva Kyoto protokolli alusel, kuna 
eeldatakse, et osoonikihti kahandavad 
ained kõrvaldatakse käibelt Montreali 
protokolli raames. Vaatamata protokolli 
raames saavutatud edasiminekule on 
osoonikihti kahandavate ainete käibelt 
kõrvaldamine Euroopa Liidus ja kogu 
maailmas alles lõpule viimata. Seepärast 
on soovitav minimeerida ja lõpetada 
osoonikihti kahandavate ainete tootmine 
ja kasutamine, kus iganes tehniliselt 
teostatavad alternatiivid on 
kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruse (EÜ) nr 2037/2000 alusel on 
klorofluorosüsivesinike, muude täielikult 
halogeenitud klorofluorosüsivesinike, 
haloonide, tetraklorometaani , 1,1,1-
trikloroetaani, osaliselt halogeenitud 
bromofluorosüsivesinike, 
bromoklorometaani ja bromometaani 
tootmine ning turuleviimine järk-järgult 
lõpetatud. 

(8) Määruse (EÜ) nr 2037/2000 alusel on 
klorofluorosüsivesinike , muude täielikult 
halogeenitud klorofluorosüsivesinike, 
haloonide, tetraklorometaani , 1,1,1-
trikloroetaani, osaliselt halogeenitud 
bromofluorosüsivesinike , 
bromoklorometaani ja bromometaani 
tootmine ning turuleviimine järk-järgult 
lõpetatud ja seega on kõnealuste ainete ja
neid sisaldavate toodete ja seadmete 
tootmine ja turuleviimine keelatud.



AM\755512ET.doc 5/61 PE416.362v01-00

ET

Samuti on nüüd asjakohane järk-järgult 
keelata kõnealuste ainete ning neid aineid 
sisaldavate toodete ja seadmete 
kasutamine.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 1.

Üks suurimaid ohte osoonikihile on osoonikihti kahandavad ained, mis on juba toodetud. 
Osoonikihi kahanemise (ja kasvuhooneefekti) pidurdamiseks on oluline piirata maksimaalselt 
niisuguste osoonikihti kahandavate ainete kasutamist. Vaja on stiimuleid, et vähendada 
sõltuvust eelkõige haloonist ja saavutada kemikaalide kogumist ning hävitamist. Seda märgiti 
juba ka preambulis.

Muudatusettepanek 29
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks kontrollida ka bromometaani 
kasutamist karantiini ja transpordieelse 
käitluse tarbeks. Keskmist kasutamise taset 
ajavahemikul 2005–2008 ei tohiks ületada 
ning seda tuleks lõplikult vähendada ja 
see järk-järgult lõpetada aastaks 2015, 
kasutades vahepeal taastamismeetodeid.

(11) Võttes arvesse määrust 2032/2003, 
millega keelati 1. septembriks 2006 
bromometaani kasutamine biotsiidina ja 
komisjoni otsust 2008/753/EÜ, millega 
keelati 18. märtsiks 2010 bromometaani 
kasutamine taimekaitsevahendina, tuleks 
18. märtsiks 2010 keelata ka 
bromometaani kasutamine karantiini ja 
transpordieelse käitluse tarbeks.

Or. en

Selgitus

Mitmete riknevate ja kestvuskaupade karantiiniks ja transpordieelseks käitluseks on palju 
alternatiive. Need alternatiivid hõlmavad alternatiivseid käitlemisviise kemikaalidega, 
süsinikdioksiidiga, kuumtöötlust ja palju muud. 10 aastat tagasi keelas mitu liikmesriiki 
edukalt karantiini ja transpordieelse käitluse, sest on olemas alternatiivid, ning nende 
pikaajaline kogemus on näidanud, et keeld on otstarbekas. Lisaks sellele tühistatakse 
vastavalt komisjoni otsusele 2008/753/EÜ bromometaani taimekaitsevahendina kasutamise 
luba 18. märtsiks 2009 ja allesjäänud varusid ei saa kasutada pärast 18. märtsi 2010. See 
tähendab, et pärast 18. märtsi 2010 ei saa bromometaani kasutada karantiiniks ja 
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transpordieelseks käitluseks, see oleks ebaseaduslik.

Muudatusettepanek 30
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Nõukogu 27. juuni 1967. aasta 
direktiiviga 67/548/EMÜ ohtlike ainete 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta, samuti 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiiviga 1999/45/EÜ 
ohtlike preparaatide klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta nõutakse osoonikihti 
kahandavate ainete märgistamist. Kuna 
osoonikihti kahandavaid aineid, mis on 
toodetud lähteainena kasutamiseks, 
võidakse lubada ühenduses vabasse 
ringlusse, peaksid need olema eristatud 
muuks otstarbeks toodetud samadest 
ainetest, et vältida lähteaineks ettenähtud 
aine kasutamist käesoleva määrusega 
reguleeritud otstarbeks. Lisaks tuleks 
lõppkasutajate teavitamiseks ja käesoleva 
määruse jõustamise hõlbustamiseks 
märgistada hooldamise või remontimise 
ajal ka tooted ja seadmed, mis sisaldavad 
selliseid aineid või põhinevad nende 
kasutamisel.

(18) Nõukogu 27. juuni 1967. aasta 
direktiiviga 67/548/EMÜ ohtlike ainete 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta, samuti 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiiviga 1999/45/EÜ 
ohtlike preparaatide klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta nõutakse osoonikihti 
kahandavate ainete märgistamist. Kuna 
osoonikihti kahandavaid aineid, mis on 
toodetud lähteainena kasutamiseks, samuti
kasutamiseks laboris ja analüüside 
tegemisel ning töötlemise abiainetena, 
võidakse lubada ühenduses vabasse 
ringlusse, peaksid need olema eristatud 
muuks otstarbeks toodetud samadest 
ainetest, et vältida kasutamist muuks
käesoleva määrusega reguleeritud 
otstarbeks. Lisaks tuleks lõppkasutajate
teavitamiseks ja käesoleva määruse 
jõustamise hõlbustamiseks märgistada 
hooldamise või remontimise ajal ka tooted 
ja seadmed, mis sisaldavad selliseid aineid 
või põhinevad nende kasutamisel.

Or. en

Selgitus

Oht, et lähteaineks toodetud osoonikihti kahandavaid aineid (artikkel 7) kasutatakse muudel 
eesmärkidel, kehtib ka selliste ainete kasutamisel laboris ja analüüside tegemisel (artikkel 10) 
ning kasutamisel töötlemise abiainetena (artikkel 8). Seepärast on loogiline kohaldada neid 
märgistusnõudeid ka kasutamise suhtes laboris ja analüüside tegemisel ning kasutamise 
suhtes töötlemise abiainetena ja see aitaks ära hoida ebaseaduslikku kauplemist.
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Muudatusettepanek 31
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Määruse kõigi sätete täitmise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid läbi viima 
inspektsioone, lähtudes ohtude suurusest ja 
keskendudes eelkõige sellisele tegevusele, 
kus kontrollitavate ainetega ebaseadusliku 
kauplemise või nende heite oht on kõige 
suurem. 

(22) Määruse kõigi sätete täitmise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid läbi viima 
inspektsioone, lähtudes ohtude suurusest ja 
keskendudes eelkõige sellisele tegevusele, 
kus kontrollitavate ainetega ebaseadusliku 
kauplemise või nende heite oht on kõige 
suurem. Inspektsioonide tulemused tuleb 
avaldada internetis.

Or. hu

Selgitus

On oluline, et elanikkond saaks inspektsioonide tulemustest teada.

Muudatusettepanek 32
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Eelkõige peaksid komisjonil olema 
järgmised volitused: määrata, milline peaks 
olema lähteainetena kasutatavate 
kontrollitavate ainete etikettide vorm ja 
sisu; muuta III lisa, milles käsitletakse 
protsesse, kus kontrollitavaid aineid 
kasutatakse tootmise abiainetena; 
kinnitada meetmeid, millega 
vähendatakse bromometaani turuleviimist 
ja kasutamist karantiini otstarbeks ja 
transpordieelses käitluses; muuta VI lisa 
haloonide kriitilise kasutamise kohta; võtta 
kauplemisega seotud täiendavaid seire- ja 
kontrollimeetmeid; kinnitada nõudeid, mis 
on seotud muudes kui protokolliosaliste 

(25) Eelkõige peaksid komisjonil olema 
järgmised volitused: määrata, milline peaks 
olema lähteainetena, samuti laboris ja 
analüüside tegemisel ning töötlemise 
abiainetena kasutatavate kontrollitavate 
ainete etikettide vorm ja sisu; muuta III 
lisa, milles käsitletakse protsesse, kus 
kontrollitavaid aineid kasutatakse tootmise 
abiainetena; muuta VI lisa haloonide 
kriitilise kasutamise kohta; võtta 
kauplemisega seotud täiendavaid seire- ja 
kontrollimeetmeid; kinnitada nõudeid, mis 
on seotud muudes kui protokolliosaliste 
hulka kuuluvates riikides kontrollitavate 
ainete abil valmistatud toodetega; muuta 
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hulka kuuluvates riikides kontrollitavate 
ainete abil valmistatud toodetega; muuta 
VII lisa hävitamise tehnoloogia kohta; 
koostada toodete ja seadmete loetelu, 
millest kontrollitavate ainete 
kokkukogumine ja nimetatud ainete 
järgnev hävitamine on kohustuslik; 
kinnitada töötajate kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded; kehtestada nõuded 
kontrollitavate ainete heite ja lekete 
ärahoidmise kohta; lisada uusi aineid II 
lisasse ning muuta liikmesriikide ja 
ettevõtjate aruandlusnõudeid. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja on 
ette nähtud käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks muu hulgas 
selle täiendamise teel uute vähem oluliste 
sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

VII lisa hävitamise tehnoloogia kohta; 
koostada toodete ja seadmete loetelu, 
millest kontrollitavate ainete 
kokkukogumine ja nimetatud ainete 
järgnev hävitamine on kohustuslik; 
kinnitada töötajate kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded; kehtestada nõuded 
kontrollitavate ainete heite ja lekete 
ärahoidmise kohta; lisada uusi aineid II 
lisasse ning muuta liikmesriikide ja 
ettevõtjate aruandlusnõudeid. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja on 
ette nähtud käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks muu hulgas 
selle täiendamise teel uute vähem oluliste 
sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Oht, et lähteaineks toodetud osoonikihti kahandavaid aineid (artikkel 7) kasutatakse muudel 
eesmärkidel, kehtib ka selliste ainete kasutamisel laboris ja analüüside tegemisel (artikkel 10) 
ning kasutamisel töötlemise abiainetena (artikkel 8). Seepärast on loogiline kohaldada neid 
märgistusnõudeid ka kasutamise suhtes laboris ja analüüside tegemisel ning kasutamise 
suhtes töötlemise abiainetena ja see aitaks ära hoida ebaseaduslikku kauplemist

Pärast artikli 12 väljajätmist tuleks ka bromometaani käsitlev osa välja jätta.

Muudatusettepanek 33
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Eelkõige peaksid komisjonil olema 
järgmised volitused: määrata, milline peaks 
olema lähteainetena kasutatavate 
kontrollitavate ainete etikettide vorm ja 
sisu; muuta III lisa, milles käsitletakse 
protsesse, kus kontrollitavaid aineid 

(25) Eelkõige peaksid komisjonil olema 
järgmised volitused: määrata, milline peaks 
olema lähteainetena kasutatavate 
kontrollitavate ainete etikettide vorm ja 
sisu; muuta III lisa, milles käsitletakse 
protsesse, kus kontrollitavaid aineid 
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kasutatakse tootmise abiainetena; kinnitada 
meetmeid, millega vähendatakse 
bromometaani turuleviimist ja kasutamist 
karantiini otstarbeks ja transpordieelses 
käitluses; muuta VI lisa haloonide kriitilise 
kasutamise kohta; võtta kauplemisega 
seotud täiendavaid seire- ja 
kontrollimeetmeid; kinnitada nõudeid, mis 
on seotud muudes kui protokolliosaliste 
hulka kuuluvates riikides kontrollitavate 
ainete abil valmistatud toodetega; muuta 
VII lisa hävitamise tehnoloogia kohta; 
koostada toodete ja seadmete loetelu, 
millest kontrollitavate ainete 
kokkukogumine ja nimetatud ainete 
järgnev hävitamine on kohustuslik; 
kinnitada töötajate kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded; kehtestada nõuded 
kontrollitavate ainete heite ja lekete 
ärahoidmise kohta; lisada uusi aineid II 
lisasse ning muuta liikmesriikide ja 
ettevõtjate aruandlusnõudeid. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja on 
ette nähtud käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks muu hulgas 
selle täiendamise teel uute vähem oluliste 
sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

kasutatakse tootmise abiainetena; kinnitada 
meetmeid, millega vähendatakse 
bromometaani turuleviimist ja kasutamist 
hädaolukorras; muuta VI lisa haloonide 
kriitilise kasutamise kohta; võtta 
kauplemisega seotud täiendavaid seire- ja 
kontrollimeetmeid; kinnitada nõudeid, mis 
on seotud muudes kui protokolliosaliste 
hulka kuuluvates riikides kontrollitavate 
ainete abil valmistatud toodetega; muuta 
VII lisa hävitamise tehnoloogia kohta; 
koostada toodete ja seadmete loetelu, 
millest kontrollitavate ainete 
kokkukogumine ja nimetatud ainete 
järgnev hävitamine on kohustuslik; 
kinnitada töötajate kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded; kehtestada nõuded 
kontrollitavate ainete heite ja lekete 
ärahoidmise kohta; lisada uusi aineid II 
lisasse ning muuta liikmesriikide ja 
ettevõtjate aruandlusnõudeid. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja on 
ette nähtud käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks muu hulgas 
selle täiendamise teel uute vähem oluliste 
sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Vastavalt komisjoni 18. septembri 2008. aasta otsusele 2008/753/EÜ bromometaani nõukogu 
direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise kohta lõpeb bromometaani 
taimekaitsevahendina kasutamise luba 18. märtsil 2009. Oleks loogiline, kui bromometaani 
sel eesmärgil kasutamine keelatakse ka käesoleva määruse kontekstis. Bromometaani 
tavapärasele kasutamisele karantiiniks ja transpordieelseks käitluseks on piisavalt 
alternatiive.
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Muudatusettepanek 34
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiivis 2006/12/EÜ
jäätmete kohta1 ja nõukogu 12. detsembri 
1991. aasta direktiivis 91/689/EMÜ ohtlike 
jäätmete kohta on ette nähtud 
kontrollitavate ainete hävitamise meetmed. 
Protokolli kohaselt tohib kontrollitavate 
ainete hävitamiseks kasutada üksnes 
protokolliosaliste kinnitatud tehnoloogiat. 
Protokolliosaliste sellekohased otsused 
tuleks seepärast võtta käesolevasse 
määrusse.

(26) Arvestades, et olulises koguses 
osoonikihti kahandavaid aineid säilib või 
on „ladestunud” toodetes ja seadmetes 
(näiteks isolatsioonivahtudes, 
jahutusvedelikes ja 
õhukonditsioneerides), tuleks luua 
õiguslik raamistik kontrollitavate ainete 
hävitamiseks. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta
direktiivis 2008/98/EÜ jäätmete kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid1 ja nõukogu 12. detsembri 1991. 
aasta direktiivis 91/689/EMÜ ohtlike 
jäätmete kohta on ette nähtud 
kontrollitavate ainete hävitamise meetmed. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 
2002. aasta otsuse nr 1600/2002/EÜ,
millega võetakse vastu kuues 
keskkonnaalane tegevusprogramm, artikli 
8 lõike 2 punktis iv on ette nähtud 
direktiivi väljatöötamine ehitus- ja 
lammutusprahi kohta, mis on 
isolatsioonivahtudes sisalduvate 
osoonikihti kahandavate ainete 
hävitamise seisukohalt esmatähtis. 
Protokolli kohaselt tohib kontrollitavate 
ainete hävitamiseks kasutada üksnes 
protokolliosaliste kinnitatud tehnoloogiat. 
Protokolliosaliste sellekohased otsused 
tuleks seepärast võtta käesolevasse 
määrusse. 

1 ELT L 114, 27.4.2006, lk 9. 1 ELT L 312, 22.22.2008, lk 3.

Or. en

Selgitus

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammiga on ette nähtud ehitus- ja lammutusprahti 
käsitleva direktiivi väljatöötamine. Isolatsioonivahtudes sisalduvate osoonikihti kahandavate 
ainete (mida leidub tohututes kogustes) hävitamiseks on selle direktiivi vastuvõtmine 
ülioluline. Seni pole Euroopa Komisjon midagi avaldanud. Oma 13. veebruari 2007. aasta 
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resolutsioonis jäätmete ringlussevõtu temaatilise strateegia kohta (A6/438/2006) on ka 
Euroopa Parlament komisjoni sellele üles kutsunud.

Muudatusettepanek 35
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Komisjonile tuleks anda volitused 
koostada selliste toodete ja seadmete 
loetelu, mille puhul kontrollitavate ainete 
kokkukogumine või hävitamine ilma 
eelneva kokkukogumiseta tunnistatakse 
tehniliselt ja majanduslikult võimalikuks ja 
mis on seepärast kohustuslik.

(27) Komisjonile tuleks anda volitused 
koostada selliste toodete ja seadmete 
loetelu, mille puhul kontrollitavate ainete 
kokkukogumine või hävitamine ilma 
eelneva kokkukogumiseta tunnistatakse 
tehniliselt ja majanduslikult võimalikuks ja 
mis on seepärast kohustuslik. Komisjon 
peaks samaaegselt võtma vastu 
tegevuskava, milles on ette nähtud 
stiimulid nende ainete eemaldamiseks ja 
asendamiseks ohutumate alternatiividega.

Or. el

Selgitus

Võttes arvesse järjest tungivamat vajadust kõnealuste ainete võimalikult kiire kokkukogumise 
ja hävitamise järele, oleks kasulik, kui komisjon töötaks välja tegevuskava eesmärgiga 
stimuleerida kasutajaid ja tootjaid eemaldama ja asendama need ained nii kiiresti kui 
võimalik.

Muudatusettepanek 36
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
kontrollitavate ainete, uute ainete ja 
selliseid aineid sisaldavate või sellistel 
ainetel põhinevate toodete ja seadmete 
suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
kontrollitavate ainete, tõestatud osoonikihi 
kahandamise mõjuga uute ainete ja 
selliseid aineid sisaldavate või sellistel 
ainetel põhinevate toodete ja seadmete 
suhtes või uute ainete suhtes, millel on 
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tõestatud osoonikihti kahandav mõju.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 37
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
tähtsusetu koguse lõikes 1 osutatud aine 
suhtes, mida leidub mõnes tootes või aines 
ja mis on tekkinud tootmisprotsessis 
tahtmatult või juhuslikult kas reageerimata 
jäänud lähteainest või mikrolisanditest 
tootmise abiainena kasutatud 
kemikaalides või mida eraldub toote 
valmistamisel või käitlemisel.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
tähtsusetu koguse lõikes 1 osutatud aine 
suhtes, mida leidub mõnes tootes või aines 
ja mis on tekkinud tootmisprotsessis 
tahtmatult või juhuslikult.

Or. en

Selgitus

Määruse 2037/2000 teksti tuleb uuendada, eesmärgiga viia miinimumini tegevused, mis on 
määruse reguleerimisalast välja jäetud. Tekst lõikes 2 on kahemõtteline, andes mõista, et 
„tähtsusetu” ei hõlma võib-olla kogu loetelu. Sellist sõnastust on võimalik tõlgendada viisil, 
et lubatakse kontrollimatut osoonikihti kahandavate ainete heidet „toote valmistamisel” 
(näiteks vahu valmistamisel) või osoonikihti kahandavate ainete „käitlemisel”. Uuesti 
sõnastatud määruse tekst peab olema selgem ning ühemõtteline. Erandid lähteaine, 
töötlemise abiainete jne kohta on sätestatud määruse järgnevates artiklites, seega ei peaks 
artikliga 1 võimaldama nende väljajätmist määruse reguleerimisalast.
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Muudatusettepanek 38
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) toodang — kontrollitavate ainete 
toodetud kogus, sealhulgas 
kõrvalsaadusena toodetud kogus, millest 
on lahutatud protokolliosaliste kinnitatud 
tehnoloogia abil hävitatud kogus .
Kokkukogutud , ringlussevõetud või 
taastatud kogust ei käsitleta toodanguna,

(10) toodang — kontrollitavate ainete 
toodetud kogus, sealhulgas 
kõrvalsaadusena toodetud kogus,

Or. en

Selgitus

Määruses 2037/2000 kasutati protokolli traditsioonilist „toodangu” määratlust, milles 
„toodangu” koguste arvutamisel arvati maha hävitatud kogus. See pole enam asjakohane, 
sest suurem osa osoonikihti kahandavate ainete tootmisest on lõpetatud ja vaja on sulgeda 
seaduseaugud, mis lubaksid uut tootmist või tootmise jätkamist. Määratlusest tuleb välja jätta 
hävitamine. Vastasel korral säilib äriühingutel seaduslik õigus jätkata osoonikihti 
kahandavate ainete tootmist juhul, kui nad mingi koguse hävitavad. See ei vii käibelt 
kõrvaldamiseni.

Muudatusettepanek 39
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) toodang — kontrollitavate ainete 
toodetud kogus, sealhulgas 
kõrvalsaadusena toodetud kogus, millest on 
lahutatud protokolliosaliste kinnitatud 
tehnoloogia abil hävitatud kogus . 
Kokkukogutud , ringlussevõetud või 
taastatud kogust ei käsitleta toodanguna,

(10) toodang — kontrollitavate ainete 
toodetud kogus, sealhulgas 
kõrvalsaadusena toodetud kogus, millest on 
lahutatud protokolliosaliste kinnitatud 
tehnoloogia abil hävitatud kogus ja kogus, 
mis on kasutatud täiesti ära lähteainena 
või töötlemise abiainena muude 
kemikaalide tootmisel. Kokkukogutud,
ringlussevõetud või taastatud kogust ei 
käsitleta toodanguna,
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Or. en

Selgitus

Väljapakutud määratlus hõlmab lähteaine ja töötlemise abiainete toodangut, mis on 
Montreali protokollist välja jäetud. Kuid artikli 4 lõike 2 punktides a ja b sätestatud toodangu 
kontrollis viidatakse jätkuvalt toodangu arvutatud kogusele aastast 1997. Kuna mõistet on 
muudetud ja see hõlmab nüüd lähteainet, kuid toodangu taseme sõnastust pole muudetud, siis 
on toodangu arvutatud kogus vale. Tehakse ettepanek määruses 2037/2000 kasutatud 
määratluse taastamiseks.

Muudatusettepanek 40
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) osoonikihi kahandamise potentsiaal —
I ja II lisas esitatud arv, mis näitab iga 
kontrollitava või uue aine potentsiaalset 
mõju osoonikihile,

(11) osoonikihi kahandamise potentsiaal —
I ja II lisas esitatud arv, mis näitab iga 
kontrollitava või uue aine potentsiaalset 
kahandavat mõju osoonikihile,

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 41
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) kasutamine — kontrollitavate ainete 
või uute ainete kasutamine toodete või 
seadmete tootmises või hoolduses ,
eelkõige uuestitäitmisel või muudes 
protsessides ,

(17) kasutamine — kontrollitavate ainete 
või uute ainete kasutamine toodete või 
seadmete tootmises või hoolduses, eelkõige 
uuestitäitmisel või muudes protsessides, 
v.a kasutamine lähteainena ja töötlemise 
abiainena,

Or. en
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Selgitus

„Kasutamise” mõiste hõlmab nüüd ka lähteaineid ja töötlemise abiaineid. See ei ole 
kooskõlas nende mõistete määratlusega Montreali protokollis ja võib tekitada probleeme 
protokolli kohasel „tarbimisest” teatamisel. Algne määratlus oli mõeldud kohaldamiseks 
mitmesuguste „kasutuste” suhtes.

Muudatusettepanek 42
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) taastamine — kokkukogutud 
kontrollitava aine ümbertöötamine ja 
puhastamine selliste meetoditega nagu 
filtrimine, kuivatamine, destilleerimine ja 
keemiline töötlemine, et ennistada aine 
omadused varem kasutamata materjali
jaoks kehtestatud kvaliteedinõuetega 
samaväärse tasemeni,

(20) taastamine – kokkukogutud 
kontrollitava aine ümbertöötamine, et see 
vastaks kehtestatud toimimisnormidele 
varem kasutamata materjali tasemel,

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 8.

Esitatud määratlus muudab taastamise tähendust võrreldes määruses 2037/2000 ja Montreali 
protokollis sisalduva tähendusega, mille tagajärjeks võib olla taastatud aine kättesaadava 
koguse vähenemine. Määruses 2037/2000 toodud määratlus ja Montreali protokolli 
määratlus eeldavad taastamist teatava toimimisnormini, mis tagab piisava kontrolli ilma 
asjatute piiranguteta.

Muudatusettepanek 43
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) transpordieelne töötlus –
karantiinirakendustest erinev muu töötlus, 

(23) transpordieelne töötlus –
karantiinirakendustest erinev muu töötlus, 
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mida kohaldatakse kuni 21 päeva enne 
eksportimist, et täita nõudeid, mille on 
kehtestanud impordiriigi või ekspordiriigi
ametiasutus.

mida kohaldatakse kuni 21 päeva enne 
eksportimist, et täita nõudeid, mille on 
kehtestanud impordiriigi ametiasutus või
ametlikke nõudeid, mis on kehtestatud 
ekspordiriigis enne 1995. aasta 
detsembrit.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni määrus ei saa olla protokolli määratlusest leebem. Eksportivate riikide 
osas piirab protokolli määratlus transpordieelset töötlust „olemasolevate” nõuetega 
(protokolliosaliste otsus VII/5 (b)), see tähendab nõudeid, mis juba kehtisid otsuse tegemise 
ajal 1995. aasta detsembris.

Muudatusettepanek 44
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) kontrollitavatel ainetel põhinevad 
tooted ja seadmed – tooted ja seadmed, 
mis ilma kontrollitavate aineteta ei 
funktsioneeri, v.a tooted ja seadmed, mida 
kasutatakse kontrollitavate ainete 
tootmiseks, töötlemiseks, 
kokkukogumiseks, ringlussevõtuks, 
taastamiseks või hävitamiseks.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleb määratleda kontrollitavatel ainetel põhinevad tooted ja seadmed.
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Muudatusettepanek 45
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tema osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike toodangu arvutatud 
kogus ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini 2014 ja iga 12kuulise 
ajavahemiku jooksul pärast seda ei ületa 14 
% tema 1997. aasta osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike toodangu arvutatud 
kogusest ;

b) tema osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike toodangu arvutatud 
kogus ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini 2014 ja iga 12kuulise 
ajavahemiku jooksul pärast seda ei ületa 3
% tema 1997. aasta osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike toodangu arvutatud 
kogusest;

Or. en

Selgitus

Osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike väikesemahuline tootmine (range aruandluse 
ja kontrolli tingimustes) nende kasutamiseks laboris ja analüüside tegemisel on Euroopas 
lubatud kuni 03. 12. 2019 (kooskõlas Montreali protokolliga selle 2007. a muudetud kujul). 
Siiski tuleb toodangu arvutatud kogust vähendada alla 14 protsendilt alla 3 protsendile 1997. 
aasta osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike toodangu arvutatud kogusest. Vastasel 
korral imporditakse vajalik kogus (mida tohib kasutada vastavalt artiklile 11) tõenäoliselt 
piirkondadest, kus puuduvad nii ranged õigusaktid osoonikihi kaitseks.

Muudatusettepanek 46
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keelatakse selliste kontrollitavate ainete 
turuleviimine ja kasutamine 1 , mis ei ole 
muus tootes kui selle aine 
transportimiseks või ladustamiseks 
kasutatud mahuti .

1. Keelatakse kontrollitavate ainete 
turuleviimine ja kasutamine, v.a mujal 
käesolevas määruses sätestatud erandite 
korral. 

Or. en

Selgitus

Teksti on väga raske mõista ja see sisaldab kahekordset eitust („mis ei ole” ja „muus kui”). 
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Järgnevates artiklites sätestatakse selle kahekordse eituse suhtes erandeid, mis tõenäoliselt 
loob segadust ja erinevaid tõlgendusi. Seepärast peaks see lõige kujutama endast lihtsat 
keeldu, sest erandid sõnastatakse hiljem.

Muudatusettepanek 47
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollitavaid aineid sisaldavate või 
nendel põhinevate toodete ja seadmete 
turuleviimine keelatakse; keeldu ei 
kohaldata toodete ja seadmete suhtes, mille 
puhul asjaomaste kontrollitavate ainete 
kasutamine on artikli 10, artikli 11 lõigete 
1, 2 ja 4 või artikli 13 kohaselt lubatud .

Kontrollitavaid aineid sisaldavate või 
nendel põhinevate toodete ja seadmete 
turuleviimine ja kasutamine keelatakse; 
keeldu ei kohaldata toodete ja seadmete 
suhtes, mille puhul asjaomaste 
kontrollitavate ainete kasutamine on artikli 
10, artikli 11 lõigete 1, 2 ja 4 või artikli 13 
kohaselt lubatud.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida lekkivate toodete või seadmete lõputut taastäitmist, tuleks artikli 
kohaldamisala laiendada toodete ja seadmete kasutamisele (määratletud artikli 3 punktis 17).

Muudatusettepanek 48
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota, turule viia ja 
kasutada lähteainena.

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota lubatud 
ekspordiks oluliseks kasutuseks 
protokolliosalistele, kes tegutsevad 
vastavalt Montreali protokolli artiklile 5.

Or. en
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Selgitus

Praegu on probleemiks astma ravis kasutatavates aerosoolinhalaatorites kasutatavatest 
CFCdest lõplik loobumine artiklis 5 osutatud riikides (arengumaad). On väga tõenäoline, et 
seoses raskustega asendusainete kasutuselevõtul säilib piiratud ajavahemikul pärast 2010. 
aastat vajadus kvaliteetsete farmaatsias kasutamiseks sobivate CFCde järele. 

Artiklis 5 osutatud riikidele tuleks teha erand CFCde tootmiseks ja ekspordiks nende oluliseks 
kasutuseks aerosoolinhalaatorite tootmisel.

Muudatusettepanek 49
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota, turule viia ja 
kasutada lähteainena.

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota lisaks artikli 4 
lõikes 2 sätestatud toodangu kogustele, 
turule viia ja kasutada lähteainena.

Or. en

Selgitus

See selgitus tuleks lisada, kindlustamaks, et lähteainete kaotamine toodangu mõiste 
määratlusest artikli 3 punktis 10 ei mõjuta artikli 4 lõikes 2 sätestatud toodangukontrolli.

Muudatusettepanek 50
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
või turule viidud lähteainena, tohib 
kasutada ainult nimetatud otstarbeks. 
Selliseid aineid sisaldavad mahutid 
peavad olema varustatud sildiga, millel on 
selgelt näidatud, et ainet tohib kasutada 
ainult lähteainena.

välja jäetud



PE416.362v01-00 20/61 AM\755512ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Tooteid lähteainete valmistamiseks transporditakse üldiselt hulgikogustes ja nende puhul 
kohaldatakse standardset märgistusmenetlust. On ebatõenäoline, et sellised laadungid viidaks 
turule ja vajaksid märgistust. Selline menetlus märgistuse väljatöötamiseks on mittevajalik.

Muudatusettepanek 51
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib määrata kindlaks 
kasutatavate siltide vormi ja sisu. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks muu 
hulgas selle täiendamise teel võetakse 
vastu artikli 25 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tooteid lähteainete valmistamiseks transporditakse üldiselt hulgikogustes ja nende puhul 
kohaldatakse standardset märgistusmenetlust. On ebatõenäoline, et sellised laadungid viidaks 
turule ja vajaksid märgistust. Selline menetlus märgistuse väljatöötamiseks on mittevajalik.

Muudatusettepanek 52
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
või turule viidud lähteainena, tohib 
kasutada ainult nimetatud otstarbeks. 
Selliseid aineid sisaldavad mahutid peavad 
olema varustatud sildiga, millel on selgelt 
näidatud, et ainet tohib kasutada ainult 

2. Kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
või turule viidud lähteainena, tohib 
kasutada ainult nimetatud otstarbeks. 
Selliseid aineid sisaldavad mahutid peavad 
olema varustatud sildiga, millel on selgelt 
näidatud, et ainet tohib kasutada ainult 
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lähteainena. lähteainena.. Igast lähteainena 
kasutamisest ning kasutatava aine 
kogusest ja kvaliteedist tuleb teatada 
asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele. 
Selle teabe põhjal peab komisjon aine 
Euroopas kasutamise kohta arvet pidama 
ja sellest internetis üksikasjalikult aru 
andma.

Or. hu

Selgitus

Komisjon peab jälgima osoonikihti kahandavate ainete ringlust Euroopas.

Muudatusettepanek 53
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Erandite iga-aastane läbivaatamine

Komisjon vaatab kord aastas erandid läbi 
ja kaotab erandid konkreetsete kasutuste 
puhul, kui on olemas tehniliselt ja 
majanduslikult otstarbekad alternatiivid.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 25 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Määruses ei sätestata erandite kehtivusele tähtaegu ja paljudel juhtudel ei sätestata tingimusi 
nende läbivaatamiseks või kaotamiseks. Mõnesid erandeid pole uuendatud, arvestades 
praegusi teadmisi otstarbekate alternatiivide kohta, näiteks mõnedel III lisas (töötlemise 
abiained) ja VI (haloonid) loetletud kasutustel on otstarbekad alternatiivid. Määruses tuleks 
sätestada regulaarne menetlus eesmärgiga vähendada ja kaotada erandid juhtudel, kus on 
olemas otstarbekad alternatiivid.
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Muudatusettepanek 54
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota, turule viia ja
kasutada töötlemise abiainetena.

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota lisaks artikli 4 
lõikes 2 sätestatud toodangu kogustele, 
turule viia ja kasutada töötlemise 
abiainetena.

Or. en

Selgitus

See selgitus tuleks lisada, kindlustamaks, et tootmise abiainete kaotamine toodangu mõiste 
määratlusest artikli 3 lõikes 10 ei mõjuta artikli 4 lõikes 2 sätestatud toodangukontrolli.

Muudatusettepanek 55
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
või turule viidud töötlemise abiainetena, 
tohib kasutada ainult nimetatud otstarbeks.

3. Kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
või turule viidud töötlemise abiainetena, 
tohib kasutada ainult nimetatud otstarbeks. 

Selliseid aineid sisaldavad mahutid 
peavad olema varustatud sildiga, millel on 
selgelt näidatud, et ainet tohib kasutada 
ainult töötlemise abiainena. Komisjon 
võib määrata kindlaks kasutatavate siltide 
vormi ja sisu. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks muu hulgas selle täiendamise 
teel võetakse vastu artikli 25 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Oht, et lähteaineks toodetud osoonikihti kahandavaid aineid (artikkel 7) kasutatakse muudel 
eesmärkidel, on olemas ka kasutamisel laboris ja analüüside tegemisel (artikkel 10) ning 
kasutamisel töötlemise abiainetena (artikkel 8). Seepärast on loogiline kohaldada neid 
märgistusnõudeid ka kasutamisel laboris ja analüüside tegemisel ning kasutamisel töötlemise 
abiainetena ja see aitaks ära hoida ebaseaduslikku kauplemist.

Muudatusettepanek 56
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib koostada artikli 25 lõikes 
2 nimetatud korra kohaselt loetelu 
ettevõtjatest, kellel on lubatud kasutada 
kontrollitavaid aineid tootmise abiainetena, 
ning määrata vajaduse korral iga asjaomase 
ettevõtja jaoks kindlaks heite ülemmäära.

4. Komisjon võib koostada artikli 25 lõikes 
2 nimetatud korra kohaselt loetelu 
ettevõtjatest, kellel on lubatud kasutada 
kontrollitavaid aineid tootmise abiainetena, 
ning määrata vajaduse korral iga asjaomase 
ettevõtja jaoks kindlaks 
maksimumkogused, mida võib kasutada 
koostisosadena või tarbimiseks (vastavalt 
Montreali protokolli määratlustele) ja 
heite ülemmäära.

Suurim kogus kontrollitavaid aineid, mida 
on lubatud ühenduse piires kasutada 
töötlemise abiainetena, ei ületa 1 083 
tonni aastas. 
Suurim kogus kontrollitavaid aineid, mis 
võib ühenduse piires töötlemise 
abiainetena kasutamisel eralduda, ei ületa 
17 tonni aastas.

Võttes arvesse uut teavet või tehnika 
arengut, võib komisjon teha muudatusi III
lisas , millele on viidatud artikli 2 lõikes 8. 

Võttes arvesse uut teavet või tehnika 
arengut, võib komisjon teha muudatusi VI
lisas, millele on viidatud artikli 2 lõikes 8.

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 2518 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 2518 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 12. 

Tootmise abiainete määratlus Montreali protokolli otsuse nr X/14 kohaselt näeb ette 
„koostisest” või „tarbimisest” teatamise ja kontrolli.

Artiklis tuleks osutada ka ELi töötlemise abiainete ülemmäärale vastavalt Montreali 
protokolli protokolliosaliste otsustele.

Muudatusettepanek 57
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse uut teavet või tehnika 
arengut, võib komisjon teha muudatusi III 
lisas , millele on viidatud artikli 2 lõikes 8.

Võttes arvesse uut teavet või tehnika 
arengut, teeb komisjon muudatusi III lisas, 
millele on viidatud artikli 3 lõikes 8. 

Or. en

Selgitus

Tekst kujutab endast ristviidet ja näib olevat vale. III lisas esitatud töötlemise abiainete 
loetelu on kohati tehniliselt vananenud ja seda tuleb uuendada, see sisaldab mõnesid 
kasutusi, mille osas Montreali protokolli tehnilise ja majandusliku hindamise komisjon on 
kindlaks teinud osoonikihti kahandavate ainete vabad alternatiivid.

Muudatusettepanek 58
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklist 5 tohib kontrollitavaid 
aineid viia ühenduses turule hävitamiseks 
vastavalt artikli 22 lõikes 1 hävitamise 
kohta esitatud nõuetele.

Erandina artiklist 5 tohib kontrollitavaid 
aineid ning kontrollitavaid aineid 
sisaldavaid tooteid ja seadmeid viia 
ühenduses turule hävitamiseks vastavalt 
artikli 22 lõikes 1 hävitamise kohta esitatud 
nõuetele.
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Or. en

Selgitus

Artiklis 9 sätestatud erand peaks hõlmama ka kontrollitavaid aineid sisaldavate toodete ja 
seadmete hävitamist.

Muudatusettepanek 59
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
või turule viidud kasutamiseks olulise 
kasutuse tarbeks laboris ja analüüside 
tegemisel, tohib kasutada ainult nimetatud 
otstarbeks.

3. Kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
või turule viidud kasutamiseks olulise 
kasutuse tarbeks laboris ja analüüside 
tegemisel, tohib kasutada ainult nimetatud 
otstarbeks või hävitamiseks ühenduse 
piires vastavalt artikli 22 lõikes 1 
hävitamise kohta esitatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Artikkel sellisel kujul võib takistada nende ainete hävitamist.

Muudatusettepanek 60
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selliseid aineid sisaldavad mahutid 
peavad olema varustatud sildiga, millel on 
selgelt näidatud, et ainet tohib kasutada 
ainult oluliseks kasutuseks laboris ja 
analüüside tegemisel. Komisjon võib 
määrata kindlaks kasutatavate siltide 
vormi ja sisu. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks muu hulgas selle täiendamise 
teel võetakse vastu artikli 25 lõikes 3 
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osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Oht, et lähteaineks toodetud osoonikihti kahandavaid aineid (artikli 7 lõige 2) kasutatakse 
muudel eesmärkidel, on olemas ka kasutamisel laboris ja analüüside tegemisel. Seepärast on 
loogiline kohaldada neid märgistusnõudeid ka kasutamisel laboris ja analüüside tegemisel 
ning see aitaks ära hoida ebaseaduslikku kauplemist.

Muudatusettepanek 61
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga isik, kes kasutab muid 
kontrollitavaid aineid kui osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
olulise kasutuse tarbeks laboris ja 
analüüside tegemisel, registreerib end 
komisjoni juures, teatades kasutatavad 
ained, otstarbe, hinnangulise aastas 
kasutatava koguse ja kõnealuste ainete 
tarnijad, ning andmete muutumise korral 
ajakohastab seda teavet.

4. Iga isik, kes kasutab muid 
kontrollitavaid aineid kui osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
olulise kasutuse tarbeks laboris ja 
analüüside tegemisel, registreerib end 
komisjoni juures, teatades kasutatavad 
ained, otstarbe, hinnangulise aastas 
kasutatava koguse ja kõnealuste ainete 
tarnijad, ning andmete muutumise korral 
ajakohastab seda teavet. Kõikidest 
kasutamistest, kasutatavate ainete 
kogusest ja kvaliteedist tuleb teatada 
asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele. 
Selle teabe põhjal peab komisjon aine 
Euroopas kasutamise kohta arvet pidama 
ja sellest internetis üksikasjalikult aru 
andma.

Or. hu

Selgitus

Komisjon peab jälgima osoonikihti kahandavate ainete ringlust Euroopas.
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Muudatusettepanek 62
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga isik, kes kasutab muid 
kontrollitavaid aineid kui osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
olulise kasutuse tarbeks laboris ja 
analüüside tegemisel, registreerib end 
komisjoni juures, teatades kasutatavad 
ained, otstarbe, hinnangulise aastas 
kasutatava koguse ja kõnealuste ainete 
tarnijad, ning andmete muutumise korral 
ajakohastab seda teavet.

4. Iga asutus, kes kasutab muid 
kontrollitavaid aineid kui osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
olulise kasutuse tarbeks laboris ja 
analüüside tegemisel, registreerib end 
komisjoni juures, teatades kasutatavad 
ained, otstarbe, hinnangulise aastas 
kasutatava koguse ja kõnealuste ainete 
tarnijad, ning andmete muutumise korral 
ajakohastab seda teavet.

Or. en

Selgitus

Ebaproportsionaalse halduskoormuse vältimiseks on parem osoonikihti kahandavaid aineid 
laboris ja analüüside tegemisel kasutavate isikute asemel registreerida ettevõtjad.

Muudatusettepanek 63
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni teatises avaldatud 
kuupäevaks teatavad tootjad ja importijad, 
kes tarnivad kontrollitavaid aineid lõikes 4 
viidatud isikutele, või kes ise kasutavad 
nimetatud aineid, kui suureks nad hindavad 
kontrollitavate ainete vajalikku kogust 
teatises märgitud ajavahemiku jaoks, 
näidates ära, milliseid aineid millistes 
kogustes vajatakse.

5. Komisjoni teatises avaldatud 
kuupäevaks teatavad tootjad ja importijad, 
kes tarnivad kontrollitavaid aineid lõikes 4 
viidatud asutustele, või kes ise kasutavad 
nimetatud aineid, kui suureks nad hindavad 
kontrollitavate ainete vajalikku kogust 
teatises märgitud ajavahemiku jaoks, 
näidates ära, milliseid aineid millistes 
kogustes vajatakse.

Or. en
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Selgitus

Ebaproportsionaalse halduskoormuse vältimiseks on parem osoonikihti kahandavaid aineid 
laboris ja analüüside tegemisel kasutavate isikute asemel registreerida ettevõtjad.

Muudatusettepanek 64
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lubade alusel kasutamiseks lubatud 
üldkogus aastas ei ületa 130 %
kontrollitavate ainete keskmisest arvutatud 
kogusest, mille tootjad või importijad 
viisid turule või mida nad kasutasid ise 
olulise kasutuse tarbeks laboris ja 
analüüside tegemisel aastatel 2005–2008.

Lubade alusel kasutamiseks lubatud 
üldkogus aastas ei ületa 100 % 
kontrollitavate ainete keskmisest arvutatud 
kogusest, mille tootjad või importijad 
viisid turule või mida nad kasutasid ise 
olulise kasutuse tarbeks laboris ja 
analüüside tegemisel aastatel 2005–2008.

Or. en

Selgitus

Ülempiiri 130% muutmine.

Muudatusettepanek 65
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab äriühingutele 
eraldatavad miinimumkogused kindlaks 
aastatel 2005–2007 kasutuseks laboris ja 
analüüside tegemisel väljastatud lubade 
alusel.

Or. en

Selgitus

Äriühingud saavad loa oluliseks kasutuseks „erakorraliselt” ja enamikul juhtudel pole neil 
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vaja seda kasutada, sest laboratoorseid analüüse pole vaja. Käesolev ettepanek oleks kahjulik 
äriühingutele, mis pole ajavahemikul 2005–2008 oma lube kasutanud.

Soovitatav on kindlaks määrata eraldatav miinimumkogus, tagamaks et tootjad ja importijad 
saavad jätkuvalt pakkuda/kasutada asjakohaseid koguseid, mis võimaldaksid seaduslike 
kasutuse korral aineid lihtsalt tarnida.

Muudatusettepanek 66
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina artiklist 5 tohib taastatud 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke turule viia ja 
kasutada olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete hooldamiseks ja 
remontimiseks kuni 31. detsembrini 2014 
tingimusel, et mahuti sildil on teade, et 
tegemist on taastatud ainega. 

2. Erandina artiklist 5 tohib taastatud 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke turule viia ja 
kasutada olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete ning pööratavate 
kliimaseadme-/soojuspumbasüsteemide
hooldamiseks ja remontimiseks kuni 31. 
detsembrini 2014 tingimusel, et mahuti 
sildil on teade, et tegemist on taastatud 
ainega.

Kuni 31. detsembrini 2014 tohib taas 
ringlusse võetud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke kasutada 
olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete hooldamiseks ja 
remontimiseks tingimusel, et need on 
asjaomase ettevõtja poolt sellistest 
seadmetest kokku kogutud.

Kuni 31. detsembrini 2014 tohib taas 
ringlusse võetud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke kasutada 
olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete ning pööratavate 
kliimaseadme-/soojuspumbasüsteemide 
hooldamiseks ja remontimiseks tingimusel, 
et need on samas rajatises sellistest 
seadmetest kokku kogutud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 13.

Järjepidevuse huvides tuleks lisada pööratavad kliimaseadme-/soojuspumbasüsteemid, sest 
neid on nimetatud olemasolevas määruses EÜ nr 2037/2000.

Selleks et oleks võimalik vältida ebaseaduslikku kauplemist, on vajalik suuta jälgida ainete 
liikumist. Seepärast on vajalik, et aine oleks kas ringlussevõetud või korduvkasutatud samas 
rajatises.
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Muudatusettepanek 67
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 31. detsembrini 2014 tohib taas 
ringlusse võetud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke kasutada 
olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete hooldamiseks ja 
remontimiseks tingimusel, et need on 
asjaomase ettevõtja poolt sellistest 
seadmetest kokku kogutud.

Kuni 31. detsembrini 2014 tohib taas 
ringlusse võetud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke kasutada 
olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete hooldamiseks ja 
remontimiseks tingimusel, et need on 
asjaomase ettevõtja poolt mis tahes
sellistest seadmetest Euroopa Liidu piires 
kokku kogutud, selleks et neid kasutada 
sama ettevõtja mis tahes sellises seadmes 
Euroopa Liidu piires. Juriidilised tõendid 
selliste ringlussevõetud ainete päritolu ja 
korduvkasutamise kohta leiduvad 
seadmestiku kasutamis- ja 
hoolduspäevikus.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on selgitada, et ettevõtja, kellel on ringlussevõetud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke, mis pärinevad mõnest tema rajatisest ELis, saab neid 
ringlussevõetud aineid kasutada mis tahes talle kuuluvates külmutusseadmetes kogu ELi 
piires.

Muudatusettepanek 68
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bromometaani tohib kasutada ainult 
asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse 
kinnitatud töötlemiskohas ja tingimusel, et 
kaubasaadetisest eralduv bromometaan 
kogutakse kokku ning kogumise tõhusus 

Bromometaani tohib kasutada ainult 
asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse 
kinnitatud töötlemiskohas ja tingimusel, et 
kaubasaadetisest eralduv bromometaan 
kogutakse kokku ning kogumise tõhusus 
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on vähemalt [80 %]. on vähemalt [80 %]. Igast bromometaani 
kasutamisest tuleb teatada asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele. Selle 
teabe põhjal peab komisjon 
bromometaani Euroopas kasutamise 
kohta arvet pidama ja sellest internetis 
üksikasjalikult aru andma.

Or. hu

Selgitus

Komisjon peab jälgima osoonikihti kahandava bromometaani ringlust Euroopas.

Muudatusettepanek 69
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artikli 5 lõikest 1 tohib haloone 
viia turule ja kasutada VI lisas kriitilise 
kasutusena sätestatud otstarbeks.

1. Erandina artikli 5 lõikest 1 tohib 
kokkukogutud, ringlussevõetud ja 
taastatud haloone viia turule ja kasutada 
VI lisas kriitilise kasutusena sätestatud 
otstarbeks, tingimusel, et need haloonid 
pärinevad ainult registreeritud riiklikest 
haloonipankadest.

Or. en

Selgitus

Turuleviimine peaks olema suunatud kokkukogutud, taastatud või ringlussevõetud 
haloonidele, sest haloonide tootmine on lõpetatud. Kooskõlas olemasoleva määrusega peaks 
haloonide import olema lubatud vaid registreeritud riiklikele haloonipankadele või 
pankadest. Eeliseks on siin see, et nii on lihtsam tuvastada ja reageerida võimalikele 
piirkondlikele ebavõrdsuse juhtumitele haloonide kättesaadavuses ja vältida uute haloonide 
tootmist tulevikus. See on kooskõlas Montreali protokolli vaimuga.
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Muudatusettepanek 70
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib üle vaadata VI lisas 
loetletud kriitilised kasutused ning võtta 
vastu muudatused ja järkjärgulise käibelt 
kõrvaldamise ajalised piirid, määrates 
lõpptähtajad; seejuures arvestab komisjon 
keskkonnakaitse ja tervishoiu seisukohalt 
vastuvõetava tehniliselt ja majanduslikult 
kõlbliku asendusaine või tehnoloogia 
olemasolu.

2. Komisjon vaatab kord aastas üle VI 
lisas loetletud kriitilised kasutused ning 
võtta vastu muudatused ja järkjärgulise 
käibelt kõrvaldamise ajalised piirid, 
määrates lõpptähtajad; seejuures arvestab 
komisjon, eriti tööstusharude puhul, mille 
suhtes kehtivad ranged ohutus- ja 
insener-tehnilised nõuded, 
keskkonnakaitse ja tervishoiu seisukohalt 
vastuvõetava tehniliselt ja majanduslikult 
kõlbliku asendusaine või tehnoloogia 
olemasolu.

Or. en

Selgitus

Tuleb arvestada tööstusharudega, nagu lennundus, mis peavad järgima rangeid ohutus- ja 
insener-tehnilisi nõudeid. Igal läbivaatamisel peaks arvestama nende nõuetega kehtestatud 
standarditele vastavate asendusainete kättesaadavusega.

Muudatusettepanek 71
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota lubatud 
ekspordiks oluliseks kasutuseks 
protokolliosalistele, kes tegutsevad 
vastavalt Montreali protokolli artiklile 5.

Or. en
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Selgitus

Praegu on probleemiks astma ravis kasutatavates aerosoolinhalaatorites kasutatavatest 
CFCdest lõplik loobumine artiklis 5 osutatud riikides (arengumaad). On väga tõenäoline, et 
seoses raskustega asendusainete kasutuselevõtul säilib piiratud ajavahemikul pärast 2010. 
aastat vajadus kvaliteetsete farmaatsias kasutamiseks sobivate CFCde järele. Artiklis 5 
osutatud riikidele tuleks teha erand CFCde tootmiseks ja ekspordiks nende oluliseks 
kasutuseks aerosoolinhalaatorite tootmisel.

Muudatusettepanek 72
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keelatud on importida kontrollitavaid 
aineid, mis ei ole muus tootes kui aine 
transportimiseks või ladustamiseks 
kasutatud mahuti, samuti tooteid ja 
seadmeid, välja arvatud isiklikud 
tarbeesemed, mis sisaldavad kõnealuseid 
aineid või põhinevad neil ainetel.

1. Keelatud on importida kontrollitavaid 
aineid, samuti tooteid ja seadmeid, mis 
sisaldavad kõnealuseid aineid või 
põhinevad neil ainetel; erandiks on 
isiklikud tarbeesemed.

Or. en

Selgitus

Arusaamatuste vältimiseks on sõnastust lihtsustatud, et oleks selge, et artiklis peetakse silmas 
nii toodet kui eraldi aineid. Samuti on kaotatud kahekordne eitus („ei ole” ja „muus kui”).

Muudatusettepanek 73
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kontrollitavad ained, mis on ette nähtud 
hävitamiseks,

c) kontrollitavad ained, mis on ette nähtud 
hävitamiseks või uuesti analüüsimiseks ja 
hävitamiseks,

Or. en
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Selgitus

Mõnikord on vaja spetsifikaadile mittevastavaid kontrollitavaid aineid uuesti importida, 
uuesti analüüsida ja seejärel hävitada.

Muudatusettepanek 74
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kontrollitavad ained, kui need on 
seotud seestöötlemise tolliprotseduuriga, 
ainult kui kontrollitavaid aineid 
hakatakse kasutama ühenduse 
tolliterritooriumil vastavalt määruse 
(EMÜ) nr 2913/92 artikli 114 lõike 2 
punktis a sätestatud peatamissüsteemiga, 
ja tingimusel, et kompenseerivad tooted 
reeksporditakse riiki, kus kõnealuse 
kontrollitava aine tootmine, tarbimine või 
import ei ole keelatud. Eelneva loa annab 
selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
seestöötlemise tolliprotseduur toimub.

Or. en

Selgitus

Seestöötlemise tolliprotseduuri väljajätmine HCFCde puhul ei anna mingit keskkonnakasu ja 
takistab seaduslikku kauplemispraktikat. Praegu impordivad mõned äriühingud (mitte 
tootjad) HCFCsid selleks, et need väiksematesse konteineritesse või balloonidesse ümber 
pakendada ja seejärel reeksportida mitmetesse artiklis 5 osutatud protokolliosalistesse 
riikidesse. See praktika võimaldab tarnida kulutõhusalt väikestes kogustes erinevaid 
jahutusaineid ja toetab ELis baseeruvat tegevust. See menetlus on sellise tegevuse osas 
määruse 2037/2000 kohaselt tõhusalt toiminud.
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Muudatusettepanek 75
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 viidatud importimise puhul,
välja arvatud importimine ajutiseks 
ladustamiseks, nagu on osutatud määruses 
(EÜ) nr 450/2008, sealhulgas
ümberlaadimiseks või transiidiks läbi 
ühenduse, nõutakse impordilitsentsi.
Kõnealuse litsentsi väljastab komisjon 
pärast seda, kui ta on kontrollinud 
artiklite 16 ja 20 nõuetele vastavust.

3. Lõikes 2 viidatud importimise puhul ja
importimisel ajutiseks ladustamiseks, nagu 
on osutatud määruses (EÜ) nr 450/2008, 
ümberlaadimisel, transiidil läbi ühenduse 
ja muu sarnase tegevuse puhul nõutakse 
luba.

Or. en

Selgitus

Sätestatud erandid „ajutisele ladustamisele”, „ümberlaadimisele” ja „transiidile” võivad 
võimaldada ebaseaduslikku kauplemist. Neid tooteid ei registreerita ja pärast ühendusse 
sisenemist pole nad jälgitavad, seega on väga raske jälgida, kas nad viiakse EÜ turule. 
Kuritarvituste vältimiseks ja piisava jälgimise võimaldamiseks peaks kõigi selliste juhtumite 
korral olema nõutav luba. Tehingute arv peaks eeldatavalt olema väike, seega ei tekita see 
olulist lisatööd.

Muudatusettepanek 76
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 viidatud importimise puhul, 
välja arvatud importimine ajutiseks 
ladustamiseks, nagu on osutatud määruses 
(EÜ) nr 450/2008, sealhulgas 
ümberlaadimiseks või transiidiks läbi 
ühenduse, nõutakse impordilitsentsi. 
Kõnealuse litsentsi väljastab komisjon 
pärast seda, kui ta on kontrollinud artiklite 
16 ja 20 nõuetele vastavust.

3. Lõikes 2 viidatud importimise puhul, 
välja arvatud importimine ajutiseks 
ladustamiseks vähem kui 30 päevaks, nagu 
on osutatud määruses (EÜ) nr 450/2008, 
sealhulgas ümberlaadimiseks või 
transiidiks läbi ühenduse, nõutakse 
impordilitsentsi. Kõnealuse litsentsi 
väljastab komisjon pärast seda, kui ta on 
kontrollinud artiklite 16 ja 20 nõuetele 
vastavust.
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Or. en

Selgitus

Ajutine ladustamine peaks tõesti kestma vaid piiratud aja. Seepärast tehakse ettepanek piirata 
seda 30 päevaga.

Muudatusettepanek 77
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandatest riikidest imporditud 
kontrollitavate ainete ühenduses vabasse 
ringlusse lubamisel kehtivad koguselised 
piirangud. Komisjon määrab need 
piirangud ja kvoodid ettevõtjatele 
ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini 2010 ja igaks sellele 
järgnevaks 12kuuliseks ajavahemikuks 
artikli 25 lõikes 2 nimetatud korras.

1. Kolmandatest riikidest imporditud 
kontrollitavate ainete ühenduses vabasse 
ringlusse lubamisel kehtivad koguselised 
piirangud. Seda nõuet kohaldatakse ka 
osoonikihti kahandavaid aineid 
sisaldavate või nendel põhinevate toodete 
ja seadmete suhtes. Komisjon määrab need 
piirangud ja kvoodid ettevõtjatele 
ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini 2010 ja igaks sellele 
järgnevaks 12kuuliseks ajavahemikuks 
artikli 25 lõikes 2 nimetatud korras.

Or. en

Selgitus

Võimalus piirata impordi kogust peab hõlmama osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid 
või nendel põhinevaid tooteid ja seadmeid, vastasel korral võib neid tooteid piiranguteta 
importida, mis kahjustab jõupingutusi vähendada osoonikihti kahandavatel ainetel 
põhinevate toodete kasutuse piiramiseks.

Muudatusettepanek 78
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) bromometaan järgmiste kasutuste välja jäetud
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puhul 
 i) kasutamine hädaolukorras, nagu on 
osutatud artikli 12 lõikes 5,
 ii) kuni 31. detsembrini 2014 ning 
arvestades turuleviimisel 
kogusepiiranguid, mis on sätestatud 
artikli 12 lõikes 2, karantiiniks ja 
transpordieelse käitluse tarbeks 
kasutamise suhtes;

Or. en

Selgitus

Pärast artikli 12 väljajätmist tuleks välja jätta ka see osa. Vastavalt komisjoni 18. septembri 
2008. aasta otsusele 2008/753/EÜ metüülbromiidi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse 
kandmata jätmise kohta, lõpeb bromometaani (metüülbromiidi) tootmise ja kasutamise luba 
18. märtsil 2009. aastal. Oleks loogiline, kui bromometaani kasutamine keelataks ka 
käesoleva direktiivi kontekstis. Ka karantiini ja transpordieelse käitluse suhtes on 
alternatiivid olemas, nagu näitas Montreali protokolli 2004. aasta uuring.

Muudatusettepanek 79
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) bromometaan järgmiste kasutuste 
puhul 

b) bromometaani kasutamine 
hädaolukorras, nagu on osutatud artiklis 12

 i) kasutamine hädaolukorras, nagu on 
osutatud artikli 12 lõikes 5,
 ii) kuni 31. detsembrini 2014 ning 
arvestades turuleviimisel 
kogusepiiranguid, mis on sätestatud 
artikli 12 lõikes 2, karantiiniks ja 
transpordieelse käitluse tarbeks 
kasutamise suhtes;

Or. en

Selgitus

Bromometaan annab alternatiividaga võrreldes kiiremaid tulemusi ja on mõistlik lubada selle 
kasutamist hädaolukorras kuni 31. detsembrini 2014, vastavalt komisjoni ettepaneku artikli 



PE416.362v01-00 38/61 AM\755512ET.doc

ET

12 lõikes 5 sätestatud eeskirjadele. Veelgi enam, komisjoni ettepanek on rangem muudetud 
Montreali protokolli nõuetest (Artikkel 2H: Bromometaan (metüülbromiid).

Muudatusettepanek 80
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühendusest keelatakse eksportida 
kontrollitavaid aineid, mis ei ole muus 
tootes kui aine transportimiseks või 
ladustamiseks kasutatud mahuti, ning 
muuks kui isiklikuks tarbeks kasutatavaid 
tooteid ja seadmeid, mis sisaldavad 
kõnealuseid aineid või põhinevad nendel. 

1. Ühendusest keelatakse eksportida 
kontrollitavaid aineid või tooteid ja 
seadmeid, mis sisaldavad kõnealuseid 
aineid või põhinevad nendel; erandiks on 
isiklikud tarbeesemed.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kontrollitavad ained, mis rahuldavad 
protokolliosaliste oluliste kasutuste 
vajadust , millele on viidatud artikli 10 
lõikes 2 ;

a) kontrollitavad ained, mis rahuldavad 
protokolliosaliste oluliste kasutuste 
vajadust;

Or. en

Selgitus

Artiklis 5 osutatud riikidele tuleks teha erand CFCde tootmiseks ja ekspordiks nende oluliseks 
kasutuseks aerosoolinhalaatorite tootmisel. Alternatiividele üleminek on arenenud riikides 
alles nüüd lõpule jõudmas. Tõenäoliselt säilib seoses raskustega asendusainete 
kasutuselevõtul piiratud ajavahemikul pärast 2010. aastat vajadus kvaliteetsete farmaatsias 
kasutamiseks sobivate CFCde järele. Siiski keelatakse komisjoni ettepanekus tootmine ja 
eksport ühegi sobiva erandita.
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Muudatusettepanek 82
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kontrollitavad ained, mis rahuldavad 
protokolliosaliste oluliste kasutuste 
vajadust , millele on viidatud artikli 10 
lõikes 2 ;

a) kontrollitavad ained, mis rahuldavad 
protokolliosaliste oluliste kasutuste 
vajadust;

Or. en

Selgitus

Artiklis 5 osutatud riikidele tuleks teha erand CFCde tootmiseks ja ekspordiks nende oluliseks 
kasutuseks aerosoolinhalaatorite tootmisel. Alternatiividele üleminek on arenenud riikides 
alles nüüd lõpule jõudmas. On väga tõenäoline, et seoses raskusega asendusainete 
kasutuselevõtul säilib piiratud ajavahemikul pärast 2010. aastat vajadus kvaliteedtsete 
farmaatsias kasutamiseks sobivate CFCde järele. Siiski keelatakse komisjoni ettepanekus 
tootmine ja eksport ühegi sobiva erandita.

Muudatusettepanek 83
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) IV lisas ettenähtud kirjeldus ja CN-
kood,

ii) IV lisas ettenähtud kirjeldus ja 
koondnomenklatuuri (CN) kood,

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleb kasutatav lühend esimesel korral lahti kirjutada.
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Muudatusettepanek 84
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) haloone või osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke sisaldavate 
toodete või nimetatud ainetel põhinevate 
seadmete eksportimise või importimise 
korral:

d) kontrollitavaid aineid sisaldavate 
toodete või nimetatud ainetel põhinevate 
seadmete eksportimise või importimise 
korral:

i) seadme tüüp ja laad, i) seadme tüüp ja laad,
ii) loendatavate kaupade puhul 
kaubaühikute arv ja kontrollitava aine 
sisaldus kilogrammides iga ühiku kohta,

ii) loendatavate kaupade puhul 
kaubaühikute arv ja kontrollitava aine 
sisaldus kilogrammides iga ühiku kohta,

iii) loendamatute kaupade korral üldmass 
kilogrammides,

iii) loendamatute kaupade korral üldmass 
kilogrammides,

iv) halooni või osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike üldsisaldus 
kilogrammides

iv) iga kontrollitava aine tüüp ja
üldsisaldus kilogrammides

v) toodete või seadmete 
lõppsihtriik/lõppsihtriigid,

v) toodete või seadmete 
lõppsihtriik/lõppsihtriigid,

vi) kas nendes sisalduv kontrollitav aine on 
varem kasutamata, taastatud või jääde,

vi) kas nendes sisalduv kontrollitav aine on 
varem kasutamata, taastatud või jääde,

vii) haloone sisaldavate toodete või 
nimetatud ainetel põhinevate seadmete 
korral deklaratsioon, et neid eksporditakse 
konkreetseks VI lisas loetletud kriitiliseks 
kasutuseks,

vii) haloone sisaldavate toodete või 
nimetatud ainetel põhinevate seadmete 
korral deklaratsioon, et neid eksporditakse 
konkreetseks VI lisas loetletud kriitiliseks 
kasutuseks,

viii) osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke sisaldavate 
toodete või nimetatud ainetel põhinevate 
seadmete korral viide komisjoni loale, 
millele on osutatud artikli 17 lõikes 3;

viii) osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke sisaldavate 
toodete või nimetatud ainetel põhinevate 
seadmete korral viide komisjoni loale, 
millele on osutatud artikli 17 lõikes 3;

Or. en

Selgitus

Mõnede toodete või seadmete eksport võib olla seotud muude osoonikihti kahandavate 
ainetega, mitte ainult haloonide ja HCFCdega ja see peaks kajastuma tekstis.
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Muudatusettepanek 85
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt d – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) kas nendes sisalduv kontrollitav aine on 
varem kasutamata, taastatud või jääde,

vi) kas nendes sisalduv kontrollitav aine on 
varem kasutamata, taastatud, 
ringlussevõetud või jääde,

Or. en

Selgitus

Täielikkuse huvides; halooni või osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke sisaldavad 
või neil põhinevad seadmed saavad töötada varem kasutamata, taastatud võib 
ringlussevõetud koostisainetel, samas kui see sisaldab koostisainena jäädet, siis kuulub see 
hävitamisele vastavalt artiklile 22.

Muudatusettepanek 86
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta täiendavad 
seire- või kontrollimeetmed kontrollitavate 
või uute ainete ning kontrollitavaid aineid 
sisaldavate või nendel põhinevate toodete 
ja seadmete kohta, mis on ajutiselt 
ladustatud, kaasa arvatud ümberlaadimine, 
transiidis läbi ühenduse tolliterritooriumi 
või mida reeksporditakse ühenduse 
tolliterritooriumilt; meetmete võtmisel 
tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd 
võivad sellised liikumised olla seotud 
ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning 
võtab arvesse meetmete sotsiaal-
majanduslikku mõju. 

Komisjon võib vastu võtta täiendavad 
seire- või kontrollimeetmed, lisaks neile, 
mida nõutakse vastavalt soovitusele 
2001/331/EÜ või kirjeldatakse käesoleva 
määruse artiklis 18, kontrollitavate või 
uute ainete ning kontrollitavaid aineid 
sisaldavate või nendel põhinevate toodete 
ja seadmete kohta, mis on ajutiselt
ladustatud, kaasa arvatud ümberlaadimine, 
transiidis läbi ühenduse tolliterritooriumi 
või mida reeksporditakse ühenduse 
tolliterritooriumilt; meetmete võtmisel 
tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd 
võivad sellised liikumised olla seotud 
ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning 
võtab arvesse meetmete sotsiaal-
majanduslikku mõju.
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Or. en

Selgitus

Selguse huvides; esmalt tuleb selgeks teha peamised meetmed ja seejärel võib nimetada 
lisameetmeid.

Muudatusettepanek 87
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta täiendavad 
seire- või kontrollimeetmed kontrollitavate 
või uute ainete ning kontrollitavaid aineid 
sisaldavate või nendel põhinevate toodete 
ja seadmete kohta, mis on ajutiselt 
ladustatud, kaasa arvatud ümberlaadimine, 
transiidis läbi ühenduse tolliterritooriumi 
või mida reeksporditakse ühenduse 
tolliterritooriumilt; meetmete võtmisel 
tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd 
võivad sellised liikumised olla seotud 
ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning 
võtab arvesse meetmete sotsiaal-
majanduslikku mõju. 

Komisjon võib vastu võtta täiendavad 
seire- või kontrollimeetmed kontrollitavate 
või uute ainete ning kontrollitavaid aineid 
sisaldavate või nendel põhinevate toodete 
ja seadmete kohta, mis on ajutiselt 
ladustatud, kaasa arvatud need, mis on 
ümberlaadimisel, transiidis läbi ühenduse 
tolliterritooriumi või mida reeksporditakse 
ühenduse tolliterritooriumilt või mille 
suhtes toimub muu tegevus; meetmete 
võtmisel tugineb komisjon hinnangule, 
kuivõrd võivad sellised liikumised olla 
seotud ebaseadusliku kaubanduse ohuga, 
ning võtab arvesse meetmete 
keskkonnakasu, sotsiaal-majanduslikku 
mõju ja otstarbekate alternatiivide 
olemasolu.

Or. en

Selgitus

Reguleerimisala tuleb määratleda laiemalt, et oleks võimalik käsitleda muid probleeme peale 
komisjoni ettepanekus loetletud konkreetsete olukordade. Lisaks on vaja arvestada 
keskkonnakasu (osoonikihile, kliimale jne) ja alternatiivide sobivust.
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Muudatusettepanek 88
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab liikmesriikide 
tolliasutustele juhindumiseks loetelu
kontrollitavaid aineid sisaldavatest 
toodetest ja seadmetest, mis võivad 
sisaldada kontrollitavaid aineid või nendel 
põhineda, ja koondnomenklatuuri 
koodidest.

Komisjon avaldab liikmesriikide 
tolliasutustele juhindumiseks: 

a) loetelu toodetest ja seadmetest, mis 
võivad sisaldada kontrollitavaid aineid või 
nendel põhineda,

b) loetelu käesoleva määruse alusel 
lubatud ainetest, toodetest, seadmetest ja 
kasutusviisidest ning sellega seotud 
tingimused või nõuded, ja
c) loetelu ainetest, toodetest ja seadmetest, 
mis pole käesoleva määruse alusel 
lubatud.
Kõigis loeteludes viidatakse asjaomastele 
koondnomenklatuuri koodidele.

Or. en

Selgitus

Loetelu toodetest, mis „võivad” võib sisaldada osoonikihti kahandavaid aineid, on osaliselt 
kasulik, kuid tõhusaks töötamiseks vajavad tolliasutused palju suuremat selgust, nad vajavad 
loetelu ainetest ja toodetest, mis on lubatud/heaks kiidetud (ja sellega seotud nõuetest, näiteks 
lubadest) ja loetelu ainetest/toodetest, mis pole lubatud.

Muudatusettepanek 89
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab liikmesriikide Komisjon avaldab 1. jaanuariks 2010
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tolliasutustele juhindumiseks loetelu 
kontrollitavaid aineid sisaldavatest 
toodetest ja seadmetest, mis võivad 
sisaldada kontrollitavaid aineid või nendel 
põhineda, ja koondnomenklatuuri 
koodidest.

liikmesriikide tolliasutustele juhindumiseks 
loetelu kontrollitavaid aineid sisaldavatest 
toodetest ja seadmetest, mis võivad 
sisaldada kontrollitavaid aineid või nendel 
põhineda, ja koondnomenklatuuri 
koodidest.

Or. en

Selgitus

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010. Määruse kohaldamiseks vajavad 
liikmesriikide tolliasutused seda loetelu.

Muudatusettepanek 90
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Külmutusseadmetes, kliimaseadmetes ja 
soojuspumpades, lahusteid sisaldavates 
seadmetes või tuletõrjesüsteemides ja 
tulekustutites leiduvad kontrollitavad ained 
kogutakse kokku hävitamiseks 
protokolliosaliste heakskiidetud ja VII lisas 
loetletud tehnoloogia abil või kogutakse 
kokku ringlussevõtuks või taastamiseks. 

1. Külmutusseadmetes, kliimaseadmetes ja 
soojuspumpades, lahusteid sisaldavates 
seadmetes või tuletõrjesüsteemides ja 
tulekustutites leiduvad kontrollitavad ained 
(sh vahus leiduvad gaseerivad ained)
kogutakse kokku hävitamiseks 
protokolliosaliste heakskiidetud ja VII lisas 
loetletud tehnoloogia abil. Kontrollitavad 
ained, mille kasutamine on käesoleva 
määruse alusel lubatud oluliseks või 
kriitiliseks kasutuseks, võib ringlusse 
võtta või taastada; kõik muud 
kontrollitavad ained tuleb hävitada.
Komisjon peab kehtestama käesoleva 
määruse lisa, mis sisaldab standardeid, 
millega määratakse kindlaks osoonikihti 
kahandavate ainete kokkukogumise tase 
kõigi toodete ja seadmete kategooriate 
lõikes ning jälgimisstandardid, mis 
kajastavad parimat keskkonnaalast head 
tava.

Or. en
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Selgitus

Vaht külmikutes sisaldab tihti rohkem osoonikihti kahandavaid aineid kui neis olev 
jahutusvedelik. Määruse 2037/2000 kohaselt pidid ettevõtjad vahtude osoonikihti kahandavad 
ained (gaseeriv aine) kokku koguma, kuid mõned liikmesriigid pole siiski seda nõuet 
rakendanud. See tuleb sõnastada selgelt nõudena. Kasutatud osoonikihti kahandavate ainete 
ringlussevõtt ja taastamine peaks olema lubatud ainult juhtudel, kui osoonikihti kahandavaid 
aineid kasutatakse lubatud kasutusteks (s.o määruse alusel lubatud oluline ja kriitiline 
kasutus). Käesoleva määruse eesmärk on kaotada osoonikihti kahandavate ainete mitteoluline 
kasutamine. Ehkki määruses 2037/2000 nõutakse osoonikihti kahandavate ainete 
kokkukogumist, on kokkukogumise tase mõnedes rajatistes (näiteks mõnedes külmikute 
ringlussevõtu rajatistes) praktikas vastuvõetamatult madal ja rajatiste toimimises on kogu 
ühenduses suured, tehniliselt põhjendamatud erinevused. Toimimisstandarditega tuleb 
kindlaks määrata eri liiki toodetest ja seadmetest kokku kogutavate osoonikihti kahandavate 
ainete osakaal, samuti tehnilise seire miinimumstandardid.

Muudatusettepanek 91
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Külmutusseadmetes, kliimaseadmetes ja 
soojuspumpades, lahusteid sisaldavates
seadmetes või tuletõrjesüsteemides ja 
tulekustutites leiduvad kontrollitavad ained 
kogutakse kokku hävitamiseks 
protokolliosaliste heakskiidetud ja VII lisas 
loetletud tehnoloogia abil või kogutakse 
kokku ringlussevõtuks või taastamiseks.

1. Igat liiki kasutajatelt, sh 
kodumajapidamistelt pärinevates
külmutusseadmetes, kliimaseadmetes ja 
soojuspumpades, lahusteid sisaldavates 
seadmetes või tuletõrjesüsteemides ja 
tulekustutites leiduvad kontrollitavad ained 
kogutakse kokku hävitamiseks 
protokolliosaliste heakskiidetud ja VII lisas 
loetletud tehnoloogia abil või kogutakse 
kokku ringlussevõtuks või taastamiseks.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides lisatakse, et säte hõlmab ka kodumajapidamiste seadmeid.
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Muudatusettepanek 92
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikud, mis sisalduvad 
selliste ainete transpordiks või 
ladustamiseks kasutatavates mahutites, 
mis on turule viidud ja mida enam ei saa 
kasutada, kogutakse kokku. Osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
võib eksportida vastavalt artiklitele 17 ja 
18 või hävitada esimeses lõigus osutatud 
tehnoloogiate abil. 

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõikes 1 on sätestatud et „toode” hõlmab nende ainete transportimiseks või 
ladustamiseks kasutatud mahuteid. Ettepanek artikli 22 lõikes 3 väldiks mahutites olevate 
HCFCde turult äratoomist ekspordi eesmärgil. Artikli 17 lõike 2 punktiga g on lubatud varem 
kasutamata või taastatud HCFCde eksport ja on tähtis julgustada juba turule viidud mahutite 
turult äratoomist.

Muudatusettepanek 93
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikud, mis sisalduvad 
selliste ainete transpordiks või 
ladustamiseks kasutatavates mahutites, 
mis on turule viidud ja mida enam ei saa 
kasutada, kogutakse kokku. Osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
võib eksportida vastavalt artiklitele 17 ja 
18 või hävitada esimeses lõigus osutatud 
tehnoloogiate abil.
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Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõikes 1 on sätestatud et „toode” hõlmab nende ainete transportimiseks või 
ladustamiseks kasutatud mahuteid. Ettepanek artikli 22 lõikes 3 väldiks mahutites olevate 
HCFCde turult äratoomist ekspordi eesmärgil. Artikli 17 lõike 2 punktiga g on lubatud varem 
kasutamata või taastatud HCFCde eksport ja on tähtis julgustada juba turule viidud mahutite 
turult äratoomist.

Muudatusettepanek 94
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab käesolevale määrusele 
lisa, milles on loetletud tooted ja 
seadeldised, mille puhul kokkukogumist 
või hävitamist ilma eelneva 
kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja 
majanduslikult teostatavaks, ning täpsustab 
vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb 
kasutada.

Komisjon kehtestab 1. jaanuariks 2011
käesolevale määrusele lisa, milles on 
loetletud tooted ja seadeldised, mille puhul 
kokkukogumist või hävitamist ilma 
eelneva kokkukogumiseta peetakse 
tehniliselt ja majanduslikult teostatavaks, 
ning täpsustab vajaduse korral, millist 
tehnoloogiat tuleb kasutada.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada ainete ladestuste kokkukogumine. Selle tagamiseks lisatakse seoses 
rakendusmeetmetega kuupäevad.

Muudatusettepanek 95
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab käesolevale määrusele 
lisa, milles on loetletud tooted ja 
seadeldised, mille puhul kokkukogumist 
või hävitamist ilma eelneva 

Komisjon kehtestab 1. jaanuariks 2010
käesolevale määrusele lisa, milles on 
loetletud tooted ja seadeldised, mille puhul 
kokkukogumist või hävitamist ilma 
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kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja 
majanduslikult teostatavaks, ning täpsustab 
vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb 
kasutada. 

eelneva kokkukogumiseta peetakse 
tehniliselt ja majanduslikult teostatavaks, 
ning täpsustab vajaduse korral, millist 
tehnoloogiat tuleb kasutada.

Or. en

Selgitus

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010. Selle kohaldamiseks vajavad ettevõtjad 
kõnealust loetelu. Tagamaks sama keskkonnakaitse taseme kokkukogumisel või hävitamisel 
ilma eelneva kokkukogumiseta, tuleb parimat võimalikku tehnikat kohaldada kogu ELi 
territooriumil.

Muudatusettepanek 96
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab käesolevale määrusele 
lisa, milles on loetletud tooted ja 
seadeldised, mille puhul kokkukogumist 
või hävitamist ilma eelneva 
kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja 
majanduslikult teostatavaks, ning täpsustab 
vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb 
kasutada. 

Komisjon kehtestab käesolevale määrusele 
lisa, milles on loetletud tooted ja 
seadeldised, mille puhul kokkukogumist 
või hävitamist ilma eelneva 
kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja 
majanduslikult teostatavaks, ning täpsustab 
vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb 
kasutada. Mis tahes ettepanekuga sellise 
lisa kehtestamiseks peab kaasas käima ja 
seda toetama täielik majanduslik hinnang 
kõigi liikmesriikide kuludele ja kasule.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab samaaegselt 1. jaanuariks 
2011 vastu tegevuskava, millega 



AM\755512ET.doc 49/61 PE416.362v01-00

ET

stimuleeritakse nende ainete eemaldamist 
ja asendamist ohutumate alternatiividega.

Or. el

Selgitus

Võttes arvesse järjest tungivamat vajadust kõnealuste ainete võimalikult kiire kokkukogumise 
ja hävitamise järele, oleks kasulik kui komisjon töötaks välja tegevuskava eesmärgiga 
stimuleerida kasutajaid ja tootjaid eemaldama ja asendama need ained nii kiiresti kui 
võimalik.

Muudatusettepanek 98
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa kehtestamise ettepaneku 
ettevalmistamisel konsulteerib komisjon 
kindlaksmääratavate toodete ja seadmete 
osas liikmesriikide ja kõigi huvitatud 
pooltega.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada ladestunud ainete kokkukogumine.

Muudatusettepanek 99
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa kehtestamise ettepaneku 
ettevalmistamisel konsulteerib komisjon 
kindlaksmääratavate toodete ja seadmete, 
kokkukogumise või ilma eelneva 
kokkukogumiseta hävitamise tehnilise ja 
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majandusliku otstarbekuse ja kõigi 
kindlaksmääratud toodete ja seadmete 
puhul kasutatavate tehnoloogiate osas 
liikmesriikide ja kõigi huvitatud pooltega.

Or. en

Selgitus

Arvestades liikmesriikide erinevat võimekust ja osoonikihti kahandavate ainete ladestuste 
tõhusa käitlemisega seonduvaid probleeme, peaks komisjon uue lisa ettevalmistamisel 
ametlikult kasutama kõigi huvitatud poolte, sh liikmesriikide, tööstusharude ja valitsusväliste 
organisatsioonide, kogemusi ja oskusi.

Muudatusettepanek 100
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab hinnangu liikmesriikide 
võetud meetmetele ning võib selle 
hinnangu ning tehnilise ja muu 
asjakohase teabe põhjal võtta vajaduse 
korral meetmeid kõnealuste 
kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta. 

Komisjon annab hinnangu liikmesriikide 
võetud meetmetele. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata hoonetes olevatele 
isolatsioonivahtudele ja jäätmealastele 
õigusaktidele. 1. jaanuariks 2011 võtab 
komisjon meetmed kõnealuste 
kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada ladestunud ainete kokkukogumine. Selle tagamiseks lisatakse seoses 
rakendusmeetmetega kuupäevad. Erilist tähelepanu tuleb pöörata hoonetes olevatele 
isolatsioonivahtudele, mida tuleks käsitleda ka tulevases direktiivis ehitus- ja lammutusprahi 
kohta.
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Muudatusettepanek 101
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollitavate ainete lekked ja heide Piiramine
1. Ettevõtjad võtavad kõik võimalikud 
ettevaatusabinõud, et vältida 
kontrollitavate ainete lekkeid ja 
vähendada lekete suurust. Lekete 
ärahoidmiseks tuleb igal aastal 
kontrollida eelkõige neid püsiseadmeid, 
mis sisaldavad üle 3 kg 
külmutusvedelikku. 

1. Järgmiste statsionaarsete seadmete 
käitajad: külmutusseadmed, 
kliimaseadmed ja soojuspumbad, sh 
nende elektrisüsteemid, lahusteid 
sisaldavad seadmed või 
tuleohutussüsteemid ja tulekustutid, mis 
sisaldavad I lisas loetletud kontrollitavaid 
aineid, peavad võtma kõik meetmed, mis 
on tehniliselt otstarbekad ja ei põhjusta 
ebaproportsionaalset kulu, selleks et:

Liikmesriigid kehtestavad asjaomase 
personali jaoks kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded. Liikmesriikide võetud 
meetmete hindamise ning tehnilise ja muu 
asjakohase teabe põhjal võib komisjon 
vajaduse korral võtta meetmeid 
kõnealuste kvalifikatsiooni 
miinimumnõuete ühtlustamise kohta. 

a) välistada kõnealuste gaaside lekkimine 
ja

 Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks muu 
hulgas selle täiendamise teel võetakse 
vastu artikli 25 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

b) kõrvaldada igasugune tuvastatud leke 
nii kiiresti kui võimalik.

2. Ettevõtjad võtavad kõik võimalikud 
ettevaatusabinõud, et vältida ja 
minimeerida bromometaani lekkeid 
fumigatsiooniseadmete kasutamisel ning 
muude toimingute puhul, kus kasutatakse 
bromometaani. Liikmesriigid kehtestavad 
asjaomase personali jaoks kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded.

2. Lõikes 1 nimetatud seadmete käitajad 
tagavad, et seadmete lekkekindlust on 
kontrollinud sertifitseeritud töötajad, kes 
vastavad määruse EÜ nr 842/2006 artiklis 
5 sätestatud nõuetele või kellel on sarnane 
kvalifikatsioon, järgmise ajakava alusel:

3. Ettevõtjad võtavad kõik võimalikud 
ettevaatusabinõud, et vältida ja 
minimeerida lähteainena või töötlemise 
abiainena kasutatavate kontrollitavate 
ainete lekkeid ja heidet .

a) selliste rakenduste lekkekindlust, mis 
sisaldavad 3 kg või rohkem kontrollitavaid 
aineid, kontrollitakse vähemalt kord iga 
12 kuu järel; seda sätet ei kohaldata 
seadmete suhtes, mis on varustatud alla 6 
kg kontrollitavaid aineid sisaldavate 
hermeetiliselt suletud süsteemidega ja mis 
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on sellele vastavalt märgistatud;
4. Ettevõtjad võtavad kõik võimalikud 
ettevaatusabinõud, et vältida ja 
minimeerida kõiki teiste kemikaalide 
tootmisel ekslikult/tahtmatult toodetud 
kontrollitavate ainete lekkeid ja heidet .

b) selliste rakenduste lekkekindlust, mis 
sisaldavad 30 kg või rohkem 
kontrollitavaid aineid, kontrollitakse 
vähemalt kord iga kuue kuu järel;

5. Komisjon võib määrata kindlaks 
tehnoloogia või tavad, mida ettevõtjad 
peavad kasutama või järgima, et vältida ja 
minimeerida kõiki kontrollitavate ainete 
lekkeid ja heiteid. 

c) selliste rakenduste lekkekindlust, mis 
sisaldavad 300 kg või rohkem 
kontrollitavaid aineid, kontrollitakse 
vähemalt kord iga kolme kuu järel;

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks muu 
hulgas selle täiendamise teel võetakse 
vastu artikli 25 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

Pärast lekke kõrvaldamist kontrollitakse 
rakenduste lekkekindlust ühe kuu jooksul 
veendumaks, et parandustööd on olnud 
tõhusad.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab 
„lekkekindluse kontrollimine” seda, et 
seadet või süsteemi kontrollitakse 
lekkeohu tõttu, kasutades otseseid või 
kaudseid mõõtmismeetodeid ning 
keskendudes seadme või süsteemi nendele 
osadele, milles lekkimise oht on kõige 
tõenäolisem. Otsesed ja kaudsed 
lekkekindluse kontrollimise 
mõõtmismeetodid täpsustatakse lõikes 7 
osutatud standarditud kontrollinõuetes.
3. Kui nõuetekohaselt toimiv asjakohane 
lekke tuvastamise süsteem on kasutusele 
võetud, võib lõike 2 punktide b ja c alusel 
nõutavate kontrollide sagedust poole 
võrra vähendada.
4. Kui tuletõrjesüsteemide puhul on 
kasutusel ISO standardile 14520 vastav 
kontrollikord, võib kõnealuseid kontrolle 
käsitada käesoleva määruse nõuetele 
vastavatena, tingimusel et sellised 
kontrollid viiakse läbi vähemalt sama 
sagedusega.
5. Lõikes 1 osutatud, 3 kg või rohkem 
kontrollitavaid aineid sisaldavate 
rakenduste käitajad registreerivad 
rakendustes kasutatavate kontrollitavate 
ainete koguse ja laadi, mis tahes lisatud 
kogused ning hooldus- ja teenindustöö ja 
lõpliku hävitamise jooksul kokku kogutud 
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kogused. Käitajad registreerivad samuti 
muu asjakohase teabe, sealhulgas 
hooldus- või teenindustöid osutanud 
äriühingu või tehniku andmed; samuti 
registreeritakse lõigete 2, 3 ja 4 kohaste 
kontrollide kuupäevad ja tulemused ning 
asjakohase teabe lõike 2 punktides b ja c 
nimetatud paikse varustuse rakenduste 
kindlakstegemiseks. Registreeritud 
andmed tehakse taotluse korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele ja 
komisjonile.
6. Komisjon kehtestab 1. jaanuariks 2011 
vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud 
korrale standarditud lekkekontrolli 
nõuded iga käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud rakenduse jaoks.
7. Võttes aluseks liikmesriikidelt saadud 
teabe ja asjaomastelt sektoritelt saadud 
ettepanekud, võib komisjon artikli 25 
lõikes 3 osutatud korras kehtestada 
miinimumnõuded ja tingimused 
vastastikuseks tunnustamiseks artikli 23 
lõikes 1 käsitletud seadmete ja süsteemide 
paigaldamise, hoolduse või teenindusega, 
samuti artiklites 22 ja 23 ettenähtud 
tegevustega seotud asjakohaste töötajate 
koolitusprogrammide ja sertifitseerimise 
jaoks.

Or. en

Selgitus

Fluoritud gaase käsitleva määruse EÜ nr 842/2006 artiklis 3 on kontrollitavate ainete lekete 
ja heite kohta täpsemad sätted. Järjepidevuse huvides ja teksti kvaliteedi parandamiseks ning 
paremate garantiide saamiseks heite vastu on parem kasutada käesolevas määruses sama 
teksti.

Muudatusettepanek 102
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad võtavad kõik võimalikud 
ettevaatusabinõud, et vältida ja 

2. Ettevõtjad võtavad kõik võimalikud 
ettevaatusabinõud, et vältida ja 
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minimeerida bromometaani lekkeid 
fumigatsiooniseadmete kasutamisel ning 
muude toimingute puhul, kus kasutatakse 
bromometaani. Liikmesriigid kehtestavad 
asjaomase personali jaoks kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded.

minimeerida bromometaani lekkeid 
fumigatsiooniseadmete kasutamisel ning 
muude toimingute puhul, kus kasutatakse
bromometaani. Liikmesriigid kehtestavad 
asjaomase personali jaoks kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded. Liikmesriikide võetud 
meetmete hindamise ning tehnilise ja muu 
asjakohase teabe põhjal võib komisjon 
vajaduse korral võtta meetmeid 
kõnealuste kvalifikatsiooni 
miinimumnõuete ühtlustamise kohta.

Or. en

Selgitus

Eeltingimus sellele, et tagada samaväärne keskkonnakaitse tase kogu ELi territooriumil.

Muudatusettepanek 103
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib määrata kindlaks 
tehnoloogia või tavad, mida ettevõtjad 
peavad kasutama või järgima, et vältida ja 
minimeerida kõiki kontrollitavate ainete 
lekkeid ja heiteid. 

5. Komisjon määrab 1. jaanuariks 2010
kindlaks tehnoloogia või tavad või 
toimimisstandardid, mida ettevõtjad 
peavad kasutama või järgima, et vältida ja 
minimeerida kõiki kontrollitavate ainete 
lekkeid ja heiteid.

Or. en

Selgitus

Ehkki määruses 2037/2000 nõutakse osoonikihti kahandavate ainete lekke ja heite 
minimeerimist, pole käitajad seda praktikas piisavalt rakendanud. On suur vajadus 
jahutusseadmete käitajatele ja teistele osoonikihti kahandavate ainete käitlejatele mõeldud 
suuniste järele. EÜ fluoritud gaase käsitlev määrus sisaldab kasulikku teksti (lekete ja heite 
vältimise kohta), mis koos sobilike muudatustega tuleks lisada uuele osoonikihti kahandavaid 
aineid käsitlevale määrusele. Fluoritud gaase käsitlev määrus põhineb Hollandi STEK 
süsteemil, mis on osutunud jahutusvedelike lekete ja heite vältimisel edukaks.
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Muudatusettepanek 104
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib määrata kindlaks 
tehnoloogia või tavad, mida ettevõtjad 
peavad kasutama või järgima, et vältida ja
minimeerida kõiki kontrollitavate ainete 
lekkeid ja heiteid.

5. Komisjon peaks 1. jaanuariks 2010
kindlaks määrama tehnoloogia või tavad, 
mida ettevõtjad peavad kasutama või 
järgima, et vältida, minimeerida ja jälgida
kõiki kontrollitavate ainete lekkeid ja 
heiteid.

Or. en

Selgitus

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010. Selleks et suuta seda kohaldada, vajavad 
ettevõtjad loetelu tehnoloogiatest või menetlustest, mida kasutada kontrollitavate ainete lekke 
ja heite vältimiseks, minimeerimiseks ja jälgimiseks. Selle loetelu kättesaadavus ELi tasandil 
tagab sama keskkonnakaitse taseme kogu ELi territooriumil.

Muudatusettepanek 105
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjakohase teadusliku teabe alusel võib 
komisjon kanda II lisa B osasse iga aine,
mis ei ole kontrollitav aine, kuid millel on 
kindlaks tehtud osoonikihi kahandamise 
potentsiaal. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 2518 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Asjakohase teadusliku teabe alusel võib 
komisjon kanda II lisa B osasse iga aine, 
mis ei ole kontrollitav aine, kuid millel on 
kindlaks tehtud osoonikihi kahandamise 
potentsiaal 0,001 või rohkem ja eluiga 
atmosfääris rohkem kui 120 päeva. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 2518 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Samuti lisatakse II lisa B osasse ained, 
millest protokolliosalised on teatanud 
vastavalt protokolliosaliste otsustele 
XIII/5, X/8 ja IX/24.
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Or. en

Selgitus

Järgides Montreali protokolli protokolliosaliste otsuseid nr XIII/5, X/8 ja IX/24, on 
protokolliosalised teatanud mitmest uuest ja oletatavast osoonikihti kahandavast ainest. 
Otsuses nr IX/24 on sätestatud: „Iga protokolliosaline võib juhtida sekretariaadi tähelepanu 
uute ainete olemasolule, mille kohta protokolliosaline usub, et need võivad osoonikihti 
kahandada ja et neid tõenäoliselt toodetakse märkimisväärses koguses, kuid mis pole lisatud 
kontrollitavate ainete loetelusse vastavalt käesoleva protokolli artiklile 2...” – Need ained 
tuleks lisada II lisa B osasse, et nende tootmist ja kasutamist oleks võimalik asjakohaselt 
jälgida.

Muudatusettepanek 106
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjakohase teadusliku teabe alusel võib 
komisjon kanda II lisa B osasse iga aine, 
mis ei ole kontrollitav aine, kuid millel on 
kindlaks tehtud osoonikihi kahandamise 
potentsiaal. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 2518 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Asjakohase teadusliku teabe alusel võib 
komisjon kanda II lisa B osasse iga aine, 
mis ei ole kontrollitav aine, kuid millel on 
kindlaks tehtud osoonikihi kahandamise 
potentsiaal 0,01 või rohkem ja eluiga 
atmosfääris rohkem kui 60 päeva. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 2518 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Lühiealisi halogeenitud aineid, millel teoreetiliselt on osoonikihi kahandamise potentsiaal, 
leidub palju. Montreali protokollis kasutatakse de facto alampiiri 0,01. On tõestatud, et väga 
lühiealised ained, mille eluiga atmosfääris ei ületa 60 päeva, ei jõua stratosfääri nii suurtes 
kogustes, et neil oleks osoonikihile märkimisväärne pikaajaline mõju. Seetõttu on asjakohane 
sätestada miinimumväärtused nii osoonikihi kahandamise potentsiaalile kui ka elueale 
atmosfääris.
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Muudatusettepanek 107
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal aastal enne 31. märtsi esitab iga 
ettevõtja komisjonile aruande, mis sisaldab 
iga kontrollitava aine ja II lisas loetletud 
uue aine kohta lõigetes 2–5 loetletud 
andmed ajavahemiku kohta eelmise aasta 
1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, ning 
saadab aruande koopia asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele.

1. Igal aastal enne 31. märtsi esitab iga 
ettevõtja komisjonile aruande, mis sisaldab 
iga kontrollitava aine ja II lisa A osas
loetletud uue aine kohta lõigetes 2–5 
loetletud andmed, nagu järgnevalt 
kindlaks määratud, ajavahemiku kohta 
eelmise aasta 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini, ning saadab aruande koopia 
asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

II lisa B osa lisamisega kehtestatakse aruandekohustus ainete osas, mille suhtes pole veel 
kokku lepitud, et nad tuleks Montreali protokolli alusel uuteks aineteks liigitada. Tegelikult 
lükati avatud töörühmas tagasi 28 EL otsuseprojekti nende ainete kohta, põhjendusega, et 
teadusliku hindamise komisjonil ning tehnilise ja majandusliku hindamise komisjonil oli 
sellisteks läbivaatusteks juba mandaat. Uute ainete käsitlemisel peaks EL järgima Montreali 
protokolli kohaseid menetlusi.

Muudatusettepanek 108
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) andmed, mis on saadud 
tootmisprotsessis toimunud lekete ja heite 
omaseire abil.

Or. en

Selgitus

Keskkonna parema kaitse tagamiseks ja käesoleva määruse artikli 19 kohaldamise 
soodustamiseks.
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Muudatusettepanek 109
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) andmed, mis on saadud hävitamise 
käigus toimunud lekete ja heite omaseire 
abil.

Or. en

Selgitus

Keskkonna parema kaitse tagamiseks ja käesoleva määruse artikli 19 kohaldamise 
soodustamiseks.

Muudatusettepanek 110
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – tabel – rida 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C3H7Br 1-bromopropaan (n-
propüülbromiid) 0,02 – 0,10

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega rakendatakse ühenduse Montreali protokolli järgsed kohustused ja 
määrus peaks seepärast olema protokolliga kooskõlas. Kuna ühenduse käsutuses pole 
asjakohaseid menetlusi protokolliga hõlmamata osoonikihti kahandavate ainete hindamiseks, 
tuleb ühendusel kasutada protokolli kohast metoodikat. Teadusliku hindamise komisjon pole 
kindlaks teinud, et n-propüülbromiidil on oluline osoonikihi kahandamise potentsiaal, kuid 
protokolli kohaselt jätkub selle uurimine. Enne kui ühendus selle aine osas midagi ette võtab, 
tuleks n-propüülbromiidi eelnevalt protokolli kohaselt hinnata. Seepärast tuleks n-
propüülbromiid sellest osast välja jätta.



AM\755512ET.doc 59/61 PE416.362v01-00

ET

Muudatusettepanek 111
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – tabel – rida 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CF3I trifluorojodometaan 
(trifluorometüüljodiid) 0,01 – 0,02

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavalt joonealusele märkusele nr 34 on need osoonikihi kahandamise potentsiaalid 
olemasolevatele teadmistele tuginevad hinnangud, mis vaadatakse reeglipäraselt läbi, 
arvestades protokolliosaliste vastuvõetud otsuseid. CF3I puhul on olemas sellise 
läbivaatamise tulemus. Kirjas Euroopa Komisjonile hindas teadusliku hindamise komisjoni 
liige prof dr Wuebbles, kasutades uusimat kolmemõõtmelist modelleerimist, CF3I osoonikihi 
kahandamise potentsiaali väärtuseks 0,0068. Komisjoni ettepanekus esitatud vahemik on 
nüüd vananenud.

Muudatusettepanek 112
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – tabel – uued read

Muudatusettepanek

C4Cl6 heksaklorobutadieen 0,07
1,1,1-trikloro-2,2,2-trifluoroetaan (ehk 
R.113a)

0,65

C10H6BrOC
H3

6-bromo-2-metoksünaftaleen (ehk bromo-
metoksü-naftaleen ehk BMN)

tuleb kindlaks määrata

CH2ClBr või 
C3H6BrCl

1-bromo-3-kloropropaan tuleb kindlaks määrata

CH2Br2 dibromometaan tuleb kindlaks määrata

C2H4Br2 dibromoetaan tuleb kindlaks määrata
C2H4BrCl bromokloroetaan tuleb kindlaks määrata

C2H5Br bromoetaan tuleb kindlaks määrata
C3H6Br2 1,3-dibromopropaan tuleb kindlaks määrata
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C3H7Br 2-bromopropaan tuleb kindlaks määrata

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetrakloro
heksafluorobutaan

tuleb kindlaks määrata

Or. en

Selgitus

Järgides Montreali protokolli protokolliosaliste otsuseid nr XIII/5, X/8 ja IX/24, on 
protokolliosalised teatanud mitmest uuest ja oletatavast osoonikihti kahandavast ainest. 
Otsuses nr IX/24 on sätestatud: „Iga protokolliosaline võib juhtida sekretariaadi tähelepanu 
uute ainete olemasolule, mille kohta protokolliosaline usub, et need võivad osoonikihti 
kahandada ja et neid tõenäoliselt toodetakse märkimisväärses koguses, kuid mis pole lisatud 
kontrollitavate ainete loetelusse vastavalt käesoleva protokolli artiklile 2...” – Need ained 
tuleks lisada II lisa B osasse, et nende tootmist ja kasutamist oleks võimalik asjakohaselt 
jälgida.

Muudatusettepanek 113
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tetraklorometaani kasutamine 
radiomärgistatud tsüanokobalamiini 
tootmisel;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

III lisa punkt f pole kooskõlas Montreali protokolliga, millega lubati see kasutus töötlemise 
abiainena ainult aastateks 2005–2006 ja viide sellele tuleks välja jätta. Erand tehti vaid 
kaheks aastaks, selleks et anda tsüanokobalamiini tootvale äriühingule piisavalt aega uute 
jäätmete kõrvaldamise menetluste juurutamiseks.
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Muudatusettepanek 114
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel – veerg 2 – rida 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A lisa, I rühm
B lisa
C lisa, I rühm

I lisa, I rühm
I lisa, II rühm, IV rühm, V rühm
I lisa, VIII rühm

Or. en

Selgitus

Selguse huvides – järgida tuleb käesoleva määruse liigitust Montreali protokolli liigituse 
asemel.

Muudatusettepanek 115
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel – veerg 3 – rida 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

haloon
(A lisa, II rühm)

haloon
(I lisa, III rühm)

Or. en

Selgitus

Selguse huvides – järgida tuleb käesoleva määruse liigitust Montreali protokolli liigituse 
asemel.


