
AM\755512FI.doc PE416.362v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2008/0165(COD)

23.12.2008

TARKISTUKSET
26–115

Mietintöluonnos
Johannes Blokland
(PE415.331v01-00)

Otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto)

Asetusehdotus
(KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))



PE416.362v01-00 2/66 AM\755512FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\755512FI.doc 3/66 PE416.362v01-00

FI

Tarkistus 26
Evangelia Tzampazi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On todettu, että jos otsonikerrosta 
heikentävien aineiden päästöt jatkuvat 
nykyisen suuruisina, ne aiheuttavat 
otsonikerrokselle edelleen merkittäviä 
vaurioita. Eteläisellä pallonpuoliskolla 
otsonikerros heikkeni vuonna 1998 
aiempaa enemmän. Pohjoisnavalla 
otsonikerros on heikentynyt voimakkaasti 
neljästä edelliskeväästä kolmena. On 
olemassa selkeää näyttöä siitä, että 
otsonikerrosta heikentävien aineiden 
ilmakehälle aiheuttama rasitus on 
pienentynyt, ja stratosfäärin 
otsonikerroksen toipumisesta on jo 
nähtävissä merkkejä. Otsonikerroksen 
arvioidaan kuitenkin palautuvan ennen 
vuotta 1980 vallinneelle pitoisuustasolle 
vasta 2000-luvun puolivälissä. 
Otsonikerroksen heikentymisen 
seurauksena lisääntynyt UV-B-säteily on 
tästä syystä edelleen vakava terveys- ja 
ympäristöuhka. Siksi tarvitaan 
lisätoimenpiteitä ihmisten terveyden ja 
ympäristön riittävän suojelun 
varmistamiseksi ja otsonikerroksen 
toipumisen lisäviivästysten välttämiseksi.

(2) On todettu, että jos otsonikerrosta 
heikentävien aineiden päästöt jatkuvat 
nykyisen suuruisina, ne aiheuttavat 
otsonikerrokselle edelleen merkittäviä 
vaurioita. Eteläisellä pallonpuoliskolla 
otsonikerros heikkeni vuonna 1998 
aiempaa enemmän. Pohjoisnavalla
otsonikerros on heikentynyt voimakkaasti 
neljästä edelliskeväästä kolmena. On 
olemassa selkeää näyttöä siitä, että 
otsonikerrosta heikentävien aineiden 
ilmakehälle aiheuttama rasitus on 
pienentynyt, ja stratosfäärin 
otsonikerroksen toipumisesta on jo 
nähtävissä merkkejä. Otsonikerroksen 
arvioidaan kuitenkin palautuvan ennen 
vuotta 1980 vallinneelle pitoisuustasolle 
vasta 2000-luvun puolivälissä. 
Otsonikerroksen heikentymisen 
seurauksena lisääntynyt UV-B-säteily on 
tästä syystä edelleen vakava terveys- ja 
ympäristöuhka. Kyseiset aineet voivat 
myös vaikuttaa huomattavasti ilmaston 
lämpenemiseen, ja ne edistävät maapallon 
lämpötilan nousua. Siksi tarvitaan 
lisätoimenpiteitä ihmisten terveyden ja 
ympäristön riittävän suojelun 
varmistamiseksi ja otsonikerroksen 
toipumisen lisäviivästysten välttämiseksi.

Or. el

Perustelu

Otsonikerroksen heikentymistä aiheuttavien kemiallisten ominaisuuksiensa lisäksi kyseiset 
aineet voivat myös vaikuttaa huomattavasti ilmaston lämpenemiseen, ja ne voivat siten 
aiheuttaa maapallon lämpötilan nousua.
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Tarkistus 27
Satu Hassi

Asetusehdotus
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Monet otsonikerrosta heikentävät 
aineet ovat kasvihuonekaasuja, mutta 
niitä ei valvota Yhdistyneiden 
Kansakuntien ilmastonmuutosta 
koskevan puitesopimuksen ja sen Kioton 
pöytäkirjan mukaisesti; oletuksena on, 
että otsonikerrosta heikentävistä aineista 
luovutaan vähitellen Montrealin 
pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirjassa 
saavutetusta edistyksestä huolimatta 
otsonikerrosta heikentävistä aineista 
vaiheittaista luopumista on vielä 
täydennettävä Euroopan unionissa ja 
koko maailmassa. Tästä syystä on 
toivottavaa, että otsonikerrosta 
heikentävien aineiden käyttö 
minimoidaan ja lopetetaan aina, kun 
teknisesti toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja on käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 28
Johannes Blokland

Asetusehdotus
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 
säännösten mukaisesti täysin 
halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, 
muiden täysin halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen, halonien, 
hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin ja 

(8) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 
säännösten mukaisesti täysin 
halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, 
muiden täysin halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen, halonien, 
hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin ja 
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osittain halogenoitujen 
bromifluorihiilivetyjen tuotannosta on 
vähitellen luovuttu. 

osittain halogenoitujen 
bromifluorihiilivetyjen tuotannosta on 
vähitellen luovuttu, ja näiden aineiden ja 
näitä aineita sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden markkinoille saattaminen ja 
käyttö on näin ollen kielletty. On myös 
aiheellista kieltää vähitellen näiden 
aineiden ja näitä aineita sisältävien 
tuotteiden ja laitteiden markkinoille 
saattaminen ja käyttö.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan tarkistus 1.

Otsonikerroksen suurimpia uhkatekijöitä ovat jo tuotetut otsonikerrosta heikentävät aineet. 
Otsonikerrosta heikentävän vaikutuksen (ja kasvihuoneilmiön) rajoittamiseksi on tärkeää, että 
edellä mainittujen otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttöä rajoitetaan mahdollisimman 
paljon. Erityisesti halonien käytön vähentämiseksi tarvitaan aloitteita, ja kemikaalit on 
pyrittävä keräämään ja hävittämään turvallisesti. Tämä on mainittu jo johdanto-osassa. 

Tarkistus 29
Satu Hassi

Asetusehdotus
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi myös valvottava
metyylibromidin käyttöä 
karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta 
tapahtuvaan käsittelyyn. Keskimääräiset 
käyttötasot vuosina 2005–2008 eivät saisi 
ylittyä, ja käyttöä olisi lopulta 
vähennettävä ja siitä olisi luovuttava 
vuoteen 2015 mennessä. Sitä ennen olisi 
sovellettava talteenottomenetelmiä.

(11) Kun otetaan huomioon 
asetus 2032/2003, jossa metyylibromidin 
käyttö biosidituotteena kielletään 
1 päivään syyskuuta 2006 mennessä, ja 
komission päätös 2008/753/EY, jossa 
metyylibromidin käyttö 
kasvinsuojeluaineena kielletään 
18 päivään maaliskuuta 2010 mennessä,
metyylibromidin käyttö 
karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta 
tapahtuvaan käsittelyyn olisi myös 
kiellettävä 18 päivään maaliskuuta 2010 
mennessä.
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Or. en

Perustelu

Pilaantuvien ja säilyvien eri hyödykkeiden karanteenikäsittelylle ja ennen kuljetusta 
tapahtuvalle käsittelylle on olemassa runsaasti vaihtoehtoja. Näitä vaihtoehtoja ovat muun 
muassa vaihtoehtoiset kemialliset käsittelyt, hiilidioksidikäsittelyt, lämpökäsittelyt ynnä muut. 
Kymmenen vuotta sitten useissa jäsenvaltioissa kiellettiin karanteenikäsittelyt ja ennen 
kuljetusta tapahtuvat käsittelyt, koska muitakin vaihtoehtoja oli tarjolla. Jäsenvaltioiden 
pitkäaikainen kokemus on osoittanut, että kielto on toteuttamiskelpoinen. Komission 
päätöksen 2008/753/EY johdosta metyylibromidin käyttö kasvinsuojeluaineena kielletään 
18 päivään maaliskuuta 2009 mennessä, eikä jäljellä olevia varastoja saa käyttää 
18 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen. Tämä tarkoittaa, että metyylibromidia ei saa käyttää 
karanteenikäsittelyihin eikä ennen kuljetusta tapahtuviin käsittelyihin – se olisi laitonta.

Tarkistus 30
Johannes Blokland

Asetusehdotus
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 27 päivänä 
kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja vaarallisten 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
31 päivänä toukokuuta 1999 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 1999/45/EY edellytetään 
otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi 
luokiteltujen aineiden merkitsemistä. 
Koska raaka-aineina käytettäviksi 
tuotettuja otsonikerrosta heikentäviä aineita 
saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen 
yhteisössä, ne olisi erotettava muihin 
käyttötarkoituksiin tuotetuista aineista, 
jotta voidaan välttää raaka-aineiden
ohjautuminen muihin muissa asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin 
käyttötarkoituksiin. Lisäksi loppukäyttäjien 

(18) Vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 27 päivänä 
kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja vaarallisten 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
31 päivänä toukokuuta 1999 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 1999/45/EY edellytetään 
otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi 
luokiteltujen aineiden merkitsemistä. 
Koska raaka-aineina sekä laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin ja 
prosessireagensseina käytettäviksi 
tuotettuja otsonikerrosta heikentäviä aineita 
saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen 
yhteisössä, ne olisi erotettava muihin 
käyttötarkoituksiin tuotetuista aineista, 
jotta voidaan välttää ohjautuminen muihin 
muissa asetuksen soveltamisalaan 
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pitämiseksi ajan tasalla ja asetuksen 
noudattamisen valvonnan helpottamiseksi 
myös tällaisia aineita sisältävät tai niihin 
perustuvat tuotteet ja laitteet olisi 
merkittävä huollon ja kunnossapidon 
aikana.

kuuluviin käyttötarkoituksiin. Lisäksi 
loppukäyttäjien pitämiseksi ajan tasalla ja 
asetuksen noudattamisen valvonnan 
helpottamiseksi myös tällaisia aineita 
sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja 
laitteet olisi merkittävä huollon ja 
kunnossapidon aikana.

Or. en

Perustelu

Riski siitä, että otsonikerrosta heikentäviä aineita, joita tuotetaan raaka-aineina käytettäviksi 
(7 artikla), käytetään muihin tarkoituksiin, koskee myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin 
käytettäviä aineita (10 artikla) ja prosessireagensseina käytettäviä aineita (8 artikla). Tästä 
syystä on johdonmukaista, että näitä merkintää koskevia vaatimuksia sovelletaan myös 
laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviin aineisiin ja prosessireagensseina 
käytettäviin aineisiin, millä edistetään laittoman kaupankäynnin ehkäisemistä.

Tarkistus 31
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
riskianalyysiin perustuvia tarkastuksia 
varmistaakseen, että kaikkia asetuksen 
säännöksiä noudatetaan, ja tästä syystä 
kohdennettava kyseiset tarkastukset 
toimiin, joihin liittyy suurin valvottavien 
aineiden laittoman kaupan tai niiden 
päästöjen riski. 

(22) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
riskianalyysiin perustuvia tarkastuksia 
varmistaakseen, että kaikkia asetuksen 
säännöksiä noudatetaan, ja tästä syystä 
kohdennettava kyseiset tarkastukset 
toimiin, joihin liittyy suurin valvottavien 
aineiden laittoman kaupan tai niiden 
päästöjen riski. Tarkastusten tulokset on 
julkaistava internetissä.

Or. hu

Perustelu

Kansalaisten pitäisi pystyä tutustumaan tarkastusten tuloksiin.
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Tarkistus 32
Johannes Blokland

Asetusehdotus
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta vahvistaa raaka-aineina 
käytettävien valvottavien aineiden 
etikettien muoto ja sisältö; muuttaa liitettä 
III prosesseista, joissa valvottavia aineita 
voidaan käyttää prosessireagensseina; 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään 
metyylibromidin markkinoille saattamista 
ja käyttöä karanteenikäsittelyssä ja ennen 
kuljetusta tapahtuvassa käsittelyssä;
muuttaa halonien kriittisiä 
käyttötarkoituksia koskevaa liitettä VI; 
toteuttaa kauppaa koskevia täydentäviä 
seuranta- ja valvontatoimenpiteitä; 
vahvistaa vaatimukset tuotteille, jotka on 
valmistettu valvottavia aineita käyttäen 
sellaisissa maissa, jotka eivät ole 
pöytäkirjan osapuolia; muuttaa 
hävittämismenetelmiä koskevaa liitettä 
VII; laatia luettelo tuotteista ja laitteista, 
joista valvottavat aineet on pakollista ottaa 
talteen ja tämän jälkeen hävittää; vahvistaa 
henkilökunnan 
vähimmäispätevyysvaatimukset; vahvistaa 
valvottavien aineiden päästöjen ja vuotojen 
estämistä koskevat vaatimukset; sisällyttää 
uusia aineita liitteeseen II ja muuttaa 
jäsenvaltioita ja yrityksiä koskevia tietojen 
ilmoittamiseen liittyviä vaatimuksia. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia myös 
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin 
keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(25) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta vahvistaa raaka-aineina sekä 
laboratorio- ja analyysitarkoituksiin ja 
prosessireagensseina käytettävien 
valvottavien aineiden etikettien muoto ja 
sisältö; muuttaa liitettä III prosesseista, 
joissa valvottavia aineita voidaan käyttää 
prosessireagensseina; muuttaa halonien 
kriittisiä käyttötarkoituksia koskevaa 
liitettä VI; toteuttaa kauppaa koskevia 
täydentäviä seuranta- ja 
valvontatoimenpiteitä; vahvistaa 
vaatimukset tuotteille, jotka on valmistettu 
valvottavia aineita käyttäen sellaisissa 
maissa, jotka eivät ole pöytäkirjan 
osapuolia; muuttaa hävittämismenetelmiä 
koskevaa liitettä VII; laatia luettelo 
tuotteista ja laitteista, joista valvottavat 
aineet on pakollista ottaa talteen ja tämän 
jälkeen hävittää; vahvistaa henkilökunnan 
vähimmäispätevyysvaatimukset; vahvistaa 
valvottavien aineiden päästöjen ja vuotojen 
estämistä koskevat vaatimukset; sisällyttää 
uusia aineita liitteeseen II ja muuttaa 
jäsenvaltioita ja yrityksiä koskevia tietojen 
ilmoittamiseen liittyviä vaatimuksia. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia myös
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin 
keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Riski siitä, että otsonikerrosta heikentäviä aineita, joita tuotetaan raaka-aineina käytettäviksi 
(7 artikla), käytetään muihin tarkoituksiin, koskee myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin 
käytettäviä aineita (10 artikla) ja prosessireagensseina käytettäviä aineita (8 artikla). Tästä 
syystä on johdonmukaista, että näitä merkintää koskevia vaatimuksia sovelletaan myös 
laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviin aineisiin ja prosessireagensseina 
käytettäviin aineisiin, millä edistetään laittoman kaupankäynnin ehkäisemistä.

12 artiklan poistamisen myötä on myös poistettava metyylibromidia koskeva osa.

Tarkistus 33
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta vahvistaa raaka-aineina 
käytettävien valvottavien aineiden 
etikettien muoto ja sisältö; muuttaa liitettä 
III prosesseista, joissa valvottavia aineita 
voidaan käyttää prosessireagensseina; 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään 
metyylibromidin markkinoille saattamista 
ja käyttöä karanteenikäsittelyssä ja ennen 
kuljetusta tapahtuvassa käsittelyssä; 
muuttaa halonien kriittisiä 
käyttötarkoituksia koskevaa liitettä VI; 
toteuttaa kauppaa koskevia täydentäviä 
seuranta- ja valvontatoimenpiteitä; 
vahvistaa vaatimukset tuotteille, jotka on 
valmistettu valvottavia aineita käyttäen 
sellaisissa maissa, jotka eivät ole 
pöytäkirjan osapuolia; muuttaa 
hävittämismenetelmiä koskevaa liitettä 
VII; laatia luettelo tuotteista ja laitteista, 
joista valvottavat aineet on pakollista ottaa 
talteen ja tämän jälkeen hävittää; vahvistaa 
henkilökunnan 
vähimmäispätevyysvaatimukset; vahvistaa 
valvottavien aineiden päästöjen ja vuotojen 
estämistä koskevat vaatimukset; sisällyttää 
uusia aineita liitteeseen II ja muuttaa 
jäsenvaltioita ja yrityksiä koskevia tietojen 

(25) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta vahvistaa raaka-aineina 
käytettävien valvottavien aineiden 
etikettien muoto ja sisältö; muuttaa liitettä 
III prosesseista, joissa valvottavia aineita 
voidaan käyttää prosessireagensseina; 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään 
metyylibromidin markkinoille saattamista 
ja käyttöä hätätilanteissa; muuttaa 
halonien kriittisiä käyttötarkoituksia 
koskevaa liitettä VI; toteuttaa kauppaa 
koskevia täydentäviä seuranta- ja 
valvontatoimenpiteitä; vahvistaa 
vaatimukset tuotteille, jotka on valmistettu 
valvottavia aineita käyttäen sellaisissa 
maissa, jotka eivät ole pöytäkirjan 
osapuolia; muuttaa hävittämismenetelmiä 
koskevaa liitettä VII; laatia luettelo 
tuotteista ja laitteista, joista valvottavat 
aineet on pakollista ottaa talteen ja tämän 
jälkeen hävittää; vahvistaa henkilökunnan 
vähimmäispätevyysvaatimukset; vahvistaa 
valvottavien aineiden päästöjen ja vuotojen 
estämistä koskevat vaatimukset; sisällyttää 
uusia aineita liitteeseen II ja muuttaa 
jäsenvaltioita ja yrityksiä koskevia tietojen 
ilmoittamiseen liittyviä vaatimuksia. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 



PE416.362v01-00 10/66 AM\755512FI.doc

FI

ilmoittamiseen liittyviä vaatimuksia. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia myös
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin 
keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia myös
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin 
keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 
18 päivänä syyskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/753/EY mukaisesti 
metyylibromidia ei saa käyttää kasvinsuojeluaineena 18 päivän maaliskuuta 2009 jälkeen. 
Olisi johdonmukaista kieltää metyylibromidin käyttö tällaisissa tarkoituksissa myös tämän 
asetuksen yhteydessä. On olemassa riittävästi vaihtoehtoja metyylibromidin säännölliselle 
käytölle karanteenikäsittelyissä ja ennen kuljetusta tapahtuvissa käsittelyissä.

Tarkistus 34
Johannes Blokland

Asetusehdotus
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY1 ja 
vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 
1991 annetussa neuvoston direktiivissä 
91/689/ETY säädetään valvottavien 
aineiden hävittämistä koskevista 
toimenpiteistä. Pöytäkirjan mukaisesti 
valvottavien aineiden hävittämisessä 
voidaan käyttää ainoastaan osapuolten 
hyväksymiä menetelmiä. Tästä syystä 
osapuolten asiaa koskevat päätökset olisi 
sisällytettävä tähän asetukseen.

(26) Ottaa huomioon, että huomattavia 
määriä otsonikerrosta heikentäviä aineita 
on edelleen "varastoituneena" tuotteisiin 
ja laitteisiin (esim. eristeenä käytettävät 
vaahdot, jäähdytysaineet ja 
ilmastointijärjestelmät). Olisi asetettava 
valvottujen aineiden hävittämistä koskevat 
oikeuspuitteet. Jätteistä 19 päivänä 
marraskuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/98/EY, jolla kumotaan tietyt 
direktiivit1 ja vaarallisista jätteistä 12 
päivänä joulukuuta 1991 annetussa 
neuvoston direktiivissä 91/689/ETY 
säädetään valvottavien aineiden 
hävittämistä koskevista toimenpiteistä. 
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Kuudennesta ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta 
22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1600/2002/EY 8 artiklan 
2 kohdan (iv) alakohdassa säädetään 
rakennus- ja purkujätettä koskevan 
direktiivin kehittämisestä, mikä on 
olennaisen tärkeää otsonikerrosta 
heikentäviä aineita sisältävien eristeenä 
käytettävien vaahtojen hävittämisen 
kannalta. Pöytäkirjan mukaisesti 
valvottavien aineiden hävittämisessä 
voidaan käyttää ainoastaan osapuolten 
hyväksymiä menetelmiä. Tästä syystä 
osapuolten asiaa koskevat päätökset olisi 
sisällytettävä tähän asetukseen. 

1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9. 1 EUVL L 312, 22.22.2008, s. 3.

Or. en

Perustelu

Kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa säädetään rakennus- ja purkujätettä 
koskevan direktiivin kehittämisestä. Eristeenä käytettävien vaahtojen otsonikerrosta 
heikentävien aineiden (kyse on valtavista määristä) hävittämisen kannalta on olennaisen 
tärkeää, että direktiivi hyväksytään. Toistaiseksi EY ei ole julkaissut mitään. Myös Euroopan 
parlamentti vetosi 13 päivänä helmikuuta 2007 julkaistussa päätöslauselmassaan jätteitä 
koskevasta teemakohtaisesta strategiasta (A6-438/2006) komissioon tältä osin.

Tarkistus 35
Evangelia Tzampazi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
koota luettelo tuotteista ja laitteista, joista 
valvottavien aineiden talteenottoa tai 
hävittämistä pidetään teknisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoisena ilman, 
että ne otettaisiin ennen sitä talteen, ja sen 
vuoksi pakollisena.

(27) Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
koota luettelo tuotteista ja laitteista, joista 
valvottavien aineiden talteenottoa tai 
hävittämistä pidetään teknisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoisena ilman, 
että ne otettaisiin ennen sitä talteen, ja sen 
vuoksi pakollisena. Komission pitäisi myös 
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antaa toimintasuunnitelma, jolla 
tarjotaan kannustimia kyseessä olevien 
aineiden poisvetämiselle ja niiden 
korvaamiselle turvallisemmilla 
vaihtoehdoilla.

Or. el

Perustelu

Koska tarve kyseisten aineiden mahdollisimman pikaiseen talteenottoon ja hävittämiseen 
kasvaa jatkuvasti, olisi hyödyllistä, että komissio laatisi toimintasuunnitelman, jonka 
tarkoituksena on tarjota "käyttäjille" ja "tuottajille" kannustimia ottaa talteen ja korvata 
kyseiset aineet mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 36
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
2 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä asetus koskee valvottavia aineita, 
uusia aineita ja näitä aineita sisältäviä tai 
niihin perustuvia tuotteita ja laitteita.

1. Tämä asetus koskee valvottavia aineita, 
uusia aineita, joiden on todistettu voivan 
heikentää otsonikierrosta, ja näitä aineita 
tai uusia aineita, joiden on todistettu 
voivan heikentää otsonikerrosta, sisältäviä 
tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita.

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi.
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Tarkistus 37
Satu Hassi

Asetusehdotus
2 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä asetus ei koske merkityksettömiä 
määriä 1 kohdassa tarkoitettuja aineita, 
jotka sisältyvät johonkin tuotteeseen tai 
aineeseen ja jotka ovat syntyneet 
valmistusprosessissa tahattomasti tai 
sivutuotteena tai raaka-aineista, jotka 
eivät ole reagoineet, tai valvottavien 
aineiden käytöstä prosessireagensseina, 
joita on kemiallisissa aineissa 
epäpuhtausjääminä, eikä aineita, joita 
vapautuu tuotteen valmistuksen tai 
käsittelyn aikana.

2. Tämä asetus ei koske merkityksettömiä 
määriä 1 kohdassa tarkoitettuja aineita, 
jotka sisältyvät johonkin tuotteeseen tai 
aineeseen ja jotka ovat syntyneet 
valmistusprosessissa tahattomasti tai 
sivutuotteena.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 2037/2000 teksti on saatettava ajan tasalle, jotta asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävien toimien määrä minimoidaan. 2 kohdassa olevat pilkut ovat 
moniselitteisiä ja antavat olettaa, että sanaa "insignificant" (merkityksetön) ei 
sovellettaisikaan kaikkiin luettelon kohtiin. Tekstin perusteella voisi olla mahdollista sallia 
otsonikerrosta heikentävien aineiden hallitsemattomat päästöt otsonikerrosta heikentävien 
aineiden "valmistuksen" (esim. vaahdon valmistuksen) tai "käsittelyn" aikana. 
Uudelleenlaaditun asetuksen tekstin on oltava selvempi ja yksiselitteinen. Raaka-aineita, 
prosessireagensseja ynnä muita koskevia poikkeuksia kuvaillaan jäljempänä olevissa 
asetuksen artikloissa, joten niitä ei pitäisi sulkea asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 
1 artiklassa.

Tarkistus 38
Satu Hassi

Asetusehdotus
3 artikla - 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) "tuotannolla" tarkoitetaan tuotettujen 
valvottavien aineiden määrää, mukaan 

(10) "tuotannolla" tarkoitetaan tuotettujen 
valvottavien aineiden määrää, mukaan 
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lukien sivutuotteena tuotettu määrä, josta 
on vähennetty osapuolten hyväksymien 
menetelmien mukaisesti hävitetty määrä. 
Talteenotettua, kierrätettyä tai 
regeneroitua määrää ei pidetä 
"tuotantona",

lukien sivutuotteena tuotettu määrä,

Or. en

Perustelu

Asetuksessa 2037/2000 käytettiin pöytäkirjan perinteistä tuotannon määritelmää, jonka 
mukaan "tuotantotasoja" laskettaessa vähennetään hävitetty määrä. Tämä ei enää ole 
tarkoituksenmukaista, koska otsonikerrosta tuhoavien aineiden tuotanto on suurelta osin 
lopetettu, ja on poistettava aukot, jotka mahdollistavat uuden tuotannon tai tuotannon 
jatkamisen. Hävittäminen on suljettava määritelmän ulkopuolelle. Muuten yritykset voivat 
jatkaa otsonikerrosta tuhoavien aineiden tuotantoa laillisesti, jos ne tuhoavat kyseisiä aineita. 
Tämä ei johda käytön lopettamiseen.

Tarkistus 39
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
3 artikla - 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) "tuotannolla" tarkoitetaan tuotettujen 
valvottavien aineiden määrää, mukaan 
lukien sivutuotteena tuotettu määrä, josta 
on vähennetty osapuolten hyväksymien 
menetelmien mukaisesti hävitetty määrä. 
Talteenotettua, kierrätettyä tai regeneroitua 
määrää ei pidetä "tuotantona",

(10) "tuotannolla" tarkoitetaan tuotettujen 
valvottavien aineiden määrää, josta on 
vähennetty osapuolten hyväksymien 
menetelmien mukaisesti hävitetty määrä 
sekä kokonaan raaka-aineena tai
prosessireagenssina toisten kemiallisten 
aineiden tuotannossa käytetty määrä.
Talteenotettua, kierrätettyä tai regeneroitua 
määrää ei pidetä "tuotantona",

Or. en

Perustelu

Ehdotettuun määritelmään sisältyy raaka-aineeksi tai prosessireagensseiksi tarkoitettu 
tuotanto, joka on suljettu Montrealin pöytäkirjan soveltamisalan ulkopuolelle. 4 artiklan 2 a 
ja b kohdan tuotannon valvontatoimenpiteissä viitataan kuitenkin edelleen vuoden 1997 
laskennalliseen tuotantotasoon. Koska määritelmää on muutettu siten, että siihen on 
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sisällytetty raaka-aineet, mutta tuotantotasoa koskevaa sanamuotoa ei ole muutettu, 
laskennallinen tuotantotaso on virheellinen. On ehdotettu, että asetuksen 2037/2000 
määritelmä olisi palautettava.

Tarkistus 40
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
3 artikla - 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) "otsonia heikentävää 
ominaisvaikutusta ilmaisevalla 
kertoimella" (ozone-depleting potential, 
ODP) liitteen I ja II määritettyä lukua, joka 
ilmaisee kunkin valvottavan aineen tai 
uuden aineen mahdollisen vaikutuksen 
otsonikerrokseen,

(11) "otsonia heikentävää 
ominaisvaikutusta ilmaisevalla 
kertoimella" (ozone-depleting potential, 
ODP) liitteen I ja II määritettyä lukua, joka 
ilmaisee kunkin valvottavan aineen tai 
uuden aineen mahdollisen heikentävän 
vaikutuksen otsonikerrokseen,

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi.

Tarkistus 41
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
3 artikla - 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

(17) "käytöllä" tarkoitetaan valvottavien 
aineiden tai uusien aineiden hyödyntämistä 
tuotteiden tai laitteiden tuotannossa tai 
kunnossapidossa, erityisesti 
uudelleentäyttämisessä, taikka muissa 
prosesseissa,

(17) "käytöllä" tarkoitetaan valvottavien 
aineiden hyödyntämistä tuotteiden tai 
laitteiden tuotannossa tai kunnossapidossa, 
erityisesti uudelleentäyttämisessä, taikka 
muissa prosesseissa lukuun ottamatta 
käyttöä raaka-aineena tai 
prosessireagenssina,

Or. en
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Perustelu

"Käytön" määritelmä kattaa nyt raaka-aineet ja prosessireagenssit. Tämä on 
epäjohdonmukaista siihen nähden, miten käsitteitä käytetään Montrealin pöytäkirjan 
mukaisesti, ja voi aiheuttaa ongelmia, kun pöytäkirjan mukaisesti käytetään käsitettä 
"kulutus". Alkuperäistä määritelmää oli tarkoitus soveltaa laaja-alaiseen "käyttöön".

Tarkistus 42
Johannes Blokland

Asetusehdotus
3 artikla - 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) "regeneroinnilla" tarkoitetaan 
talteenotetun valvottavan aineen 
uudelleenkäsittelyä ja parantamista
erilaisten toimenpiteiden, kuten 
suodatuksen, kuivauksen, tislauksen ja 
kemiallisen käsittelyn avulla aineelle 
määriteltyjen ensiömateriaalia vastaavien 
ominaisuuksien palauttamiseksi, 

(20) "regeneroinnilla" tarkoitetaan 
talteenotetun valvottavan aineen 
uudelleenkäsittelyä ensiömateriaalia 
vastaavan määritellyn suoritustason 
saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan tarkistus 8.

Ehdotetussa määritelmässä muutetaan regeneroinnin merkityssisältöä asetukseen 2037/2000 
ja Montrealin pöytäkirjaan nähden, mikä voi rajoittaa käytettävissä olevan regeneroidun 
aineksen määrää. Asetuksen 2037/2000 määritelmässä ja Montrealin pöytäkirjan 
määritelmässä edellytetään, että regeneroinnilla saavutetaan määritelty suoritustaso, mikä 
mahdollistaa asianmukaisen valvonnan ilman kohtuuttomia rajoituksia.
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Tarkistus 43
Satu Hassi

Asetusehdotus
3 artikla - 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

(23) "ennen kuljetusta tapahtuvalla 
käsittelyllä" tarkoitetaan muuta kuin 
karanteenikäsittelyä, joka tehdään 
21 vuorokautta ennen vientiä tuoja- tai 
viejämaan kansallisen viranomaisen 
asettamien vaatimusten noudattamiseksi.

(23) "ennen kuljetusta tapahtuvalla 
käsittelyllä" tarkoitetaan muuta kuin 
karanteenikäsittelyä, joka tehdään 
21 vuorokautta ennen vientiä tuojamaan 
tai viejämaan kansallisen viranomaisen
ennen joulukuuta 1995 asettamien 
vaatimusten noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

EY:n asetus ei voi olla heikompi kuin pöytäkirjan määritelmä. Viejämaiden osalta ennen 
kuljetusta tapahtuva käsittely rajoitetaan pöytäkirjan määritelmässä "olemassa oleviin" 
vaatimuksiin (pöytäkirjan päätös VII/5 (b)), millä tarkoitetaan vaatimuksia, jotka olivat 
olemassa jo silloin, kun päätöstä tehtiin joulukuussa 1995.

Tarkistus 44
Johannes Blokland

Asetusehdotus
3 artikla - 23 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) "valvottaviin aineisiin perustuvilla 
tuotteilla ja laitteilla" tarkoitetaan 
tuotteita ja laitteita, jotka eivät toimi 
ilman valvottavia aineita, lukuun 
ottamatta tuotteita ja laitteita, joita 
käytetään valvottavien aineiden 
tuottamiseen, käsittelemiseen, talteen 
ottamiseen, kierrättämiseen, 
regeneroimiseen tai hävittämiseen.

Or. en



PE416.362v01-00 18/66 AM\755512FI.doc

FI

Perustelu

Valvottaviin aineisiin perustuvat tuotteet ja laitteet olisi määriteltävä selvyyden vuoksi.

Tarkistus 45
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
4 artikla - 2 b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osittain halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen tuotannon 
laskennallinen määrä ei 
1 päivänä tammikuuta 2014 alkavana ja 
31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvänä 
ajanjaksona eikä minään sitä seuraavana 
kahdentoista kuukauden ajanjaksona ylitä 
14:ää prosenttia kyseisen tuottajan 
kloorifluorihiilivetyjen tuotannon 
arvioidusta määrästä vuonna 1997;

(b) osittain halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen tuotannon 
laskennallinen määrä ei 
1 päivänä tammikuuta 2014 alkavana ja 
31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvänä 
ajanjaksona eikä minään sitä seuraavana 
kahdentoista kuukauden ajanjaksona ylitä 
kolmea prosenttia kyseisen tuottajan 
kloorifluorihiilivetyjen tuotannon 
arvioidusta määrästä vuonna 1997;

Or. en

Perustelu

Kloorifluorihiilivetyjen pienimuotoinen tuotanto (ehdottomien raportointi- ja 
valvontavaatimuksien puitteissa) sallitaan yhteisössä laboratorio- ja analyysitarkoituksiin 
3 päivään joulukuuta 2019 asti (vuonna 2007 tarkistetun Montrealin pöytäkirjan mukaisesti). 
Tuotannon laskennallista tasoa on kuitenkin tarkoitus alentaa enintään 14 prosentista 
enintään kolmeen prosenttiin kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallisesta tasosta 
vuodelta 1997. Muuten tarvittava määrä (jonka käyttö sallitaan 11 artiklan mukaisesti) on 
tuotava maahan – todennäköisesti alueilta, joilla ei noudateta yhtä tiukkaa otsonikerroksen 
suojeluun tähtäävää lainsäädäntöä.
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Tarkistus 46
Satu Hassi

Asetusehdotus
5 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kielletään valvottavien aineiden, joita ei
ole muussa tuotteessa kuin kyseisen 
aineen kuljettamiseksi tai varastoimiseksi 
käytetyssä säiliössä, markkinoille 
saattaminen ja käyttö.

1. Kielletään valvottavien aineiden, lukuun 
ottamatta poikkeuksia, jotka on lueteltu 
muualla tässä asetuksessa, markkinoille 
saattaminen ja käyttö. 

Or. en

Perustelu

Tekstiä on hyvin vaikea ymmärtää ja sen englanninkielisessä versiossa on kaksoisnegaatio 
("which are not" ja "other than"). Jäljempänä olevissa artikloissa vahvistetaan poikkeuksia 
tähän kaksoisnegaatioon nähden, mikä aiheuttaa todennäköisesti sekaannusta ja erilaisia 
tulkintoja. Kohdan pitäisi tästä syystä sisältää pelkkä kielto, koska poikkeukset luetellaan 
jäljempänä.

Tarkistus 47
Johannes Blokland

Asetusehdotus
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

(6) Valvottavia aineita sisältävien tai niihin 
perustuvien tuotteiden ja laitteiden 
markkinoille saattaminen on kiellettyä 
lukuun ottamatta niitä tuotteita ja laitteita, 
joiden osalta vastaavan valvottavan aineen 
käyttö on sallittu 10 artiklan, 11 artiklan 1, 
2 ja 4 kohdan tai 13 artiklan mukaisesti.

(6) Valvottavia aineita sisältävien tai niihin 
perustuvien tuotteiden ja laitteiden 
markkinoille saattaminen ja käyttö on 
kiellettyä lukuun ottamatta niitä tuotteita ja 
laitteita, joiden osalta vastaavan 
valvottavan aineen käyttö on sallittu 10 
artiklan, 11 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan tai 
13 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Jotta vältytään vuotavan tuotteen tai laitteen loputtomalta täyttämiseltä, artiklan 
soveltamisalaa pitäisi ulottaa koskemaan tuotteiden ja laitteiden käyttöä (3 artiklan 17 
kohdan mukaisesti).

Tarkistus 48
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa 
säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 
raaka-aineiksi sekä saattaa markkinoille 
ja käyttää raaka-aineina.

1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa 
säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 
lisensoitua vientiä varten, joka 
suuntautuu Montrealin pöytäkirjan 
5 artiklan mukaisesti toimiviin osapuoliin 
välttämättömiä käyttötarkoituksia varten.

Or. en

Perustelu

Tämänhetkisenä haasteena on astman hoidossa käytettävien annosteluinhalaattorien 
sisältämien kloorifluorihiilivetyjen tuotannon lopettaminen 5 artiklan maissa (kehitysmaat). 
On hyvin mahdollista, että korkeatasoisia lääkelaatua olevia kloorifluorihiilivetyjä tarvitaan 
rajoitetulla ajanjaksolla vuoden 2010 jälkeen korvaavien aineiden käyttöön ottamiseen 
liittyvien ongelmien vuoksi. 

On syytä myöntää poikkeus välttämättömiin käyttötarkoituksiin tuotettujen 
kloorifluorihiilivetyjen tuotannolle ja viennille annosteluinhalaattorien valmistusta varten 
5 artiklan maissa.

Tarkistus 49
Satu Hassi

Asetusehdotus
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa 1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa 
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säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 
raaka-aineiksi sekä saattaa markkinoille ja 
käyttää raaka-aineina.

säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 
4 artiklan 2 kohdassa säädettyjen 
tuotantotasojen lisäksi raaka-aineiksi sekä 
saattaa markkinoille ja käyttää raaka-
aineina.

Or. en

Perustelu

Selvennys on syytä lisätä, jotta tehdään selväksi, että raaka-aineiden poistaminen tuotannon 
määritelmästä (3 artiklan 10 kohta) ei vaikuta 4 artiklan 2 kohdassa mainittuun tuotannon 
valvontaan.

Tarkistus 50
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
7 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Raaka-aineiksi tuotettuja tai raaka-
aineina markkinoille saatettuja 
valvottavia aineita saa käyttää ainoastaan 
tuohon tarkoitukseen. Tällaisia aineita 
sisältäviin säiliöihin on merkittävä 
selvästi, että ainetta saa käyttää 
ainoastaan raaka-aineena.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Raaka-aineiksi tuotetut aineet kuljetetaan yleensä paljoustavarana tavanomaisia 
merkintämenettelyjä noudattaen. On epätodennäköistä, että tällaiset kuljetukset saatetaan 
markkinoille ja että ne on merkittävä. Tällainen merkintöjen kehittämisprosessi on tarpeeton.
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Tarkistus 51
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vahvistaa käytettävien 
etikettien muodon ja sisällön. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, 
päätetään 25 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Raaka-aineiksi tuotetut aineet kuljetetaan yleensä paljoustavarana tavanomaisia 
merkintämenettelyjä noudattaen. On epätodennäköistä, että tällaiset kuljetukset saatetaan 
markkinoille ja että ne on merkittävä. Tällainen merkintöjen kehittämisprosessi on tarpeeton.

Tarkistus 52
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Raaka-aineiksi tuotettuja tai raaka-
aineina markkinoille saatettuja valvottavia 
aineita saa käyttää ainoastaan tuohon 
tarkoitukseen. Tällaisia aineita sisältäviin 
säiliöihin on merkittävä selvästi, että 
ainetta saa käyttää ainoastaan raaka-
aineena.

2. Raaka-aineiksi tuotettuja tai raaka-
aineina markkinoille saatettuja valvottavia 
aineita saa käyttää ainoastaan tuohon 
tarkoitukseen. Tällaisia aineita sisältäviin 
säiliöihin on merkittävä selvästi, että 
ainetta saa käyttää ainoastaan raaka-
aineena. Kaikki raaka-aineiksi käytön 
vaiheet ja käytettyjen aineiden määrä ja 
laatu on ilmoitettava jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille. Komissio 
valvoo tämän tiedon perusteella kaikkea 
käyttöä koko Euroopan unionissa ja 
julkaisee siitä yksityiskohtaiset tiedot 
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internetissä.

Or. hu

Perustelu

Komission on valvottava otsonikerrosta heikentävistä aineista Euroopan unionissa käytävää 
kauppaa.

Tarkistus 53
Satu Hassi

Asetusehdotus
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Poikkeuksien vuosittainen tarkistaminen

Komission on tarkistettava myönnetyt 
poikkeukset ja vapautukset vuosittain ja 
poikkeukset tai vapautukset on poistettava 
niiden käyttötarkoituksien osalta, joille on 
olemassa teknisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.
Toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa ei aseteta poikkeuksille aikarajoituksia – eikä monissa tapauksissa 
tarkistamista/poistamista koskevia edellytyksiä. Joitakin poikkeuksia ei ole saatettu ajan 
tasalle ottaen huomioon toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja koskeva nykytietämys: esim. 
liitteessä III (prosenssireagenssit) ja liitteessä VI (halonit) luetelluille käyttötarkoituksille on 
olemassa toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Asetuksessa olisi vahvistettava säännönmukainen 
prosessi, jonka tarkoituksena on vähentää ja poistaa poikkeuksia, jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja on olemassa.
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Tarkistus 54
Satu Hassi

Asetusehdotus
8 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa 
säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 
prosessireagensseiksi, saattaa markkinoille 
ja käyttää prosessireagensseina.

1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa 
säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 
prosenssireagensseina 4 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen tuotantotasojen 
lisäksi sekä saattaa markkinoille ja käyttää 
prosessireagensseina.

Or. en

Perustelu

Selvennys on syytä lisätä, jotta tehdään selväksi, että prosessireagenssien poistaminen 
tuotannon määritelmästä (3 artiklan 10 kohta) ei vaikuta 4 artiklan 2 kohdassa mainittuun 
tuotannon valvontaan.

Tarkistus 55
Johannes Blokland

Asetusehdotus
8 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Prosessireagensseiksi tuotettuja tai 
prosessireagensseina markkinoille 
saatettuja valvottavia aineita saa käyttää 
ainoastaan tuohon tarkoitukseen.

3. Prosessireagensseiksi tuotettuja tai 
prosessireagensseina markkinoille 
saatettuja valvottavia aineita saa käyttää 
ainoastaan tuohon tarkoitukseen. 

Tällaisia aineita sisältäviin säiliöihin on 
merkittävä selvästi, että ainetta saa 
käyttää ainoastaan prosessireagenssina. 
Komissio voi vahvistaa käytettävien 
etikettien muodon ja sisällön. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, 
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päätetään 25 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Riski siitä, että otsonikerrosta heikentäviä aineita, joita tuotetaan raaka-aineina käytettäviksi 
(7 artikla), käytetään muihin tarkoituksiin, koskee myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin 
käytettäviä aineita (10 artikla) ja prosessireagensseina käytettäviä aineita (8 artikla). Tästä 
syystä on johdonmukaista, että näitä merkintöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös 
laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviin aineisiin ja prosessireagensseina 
käytettäviin aineisiin, millä edistetään laittoman kaupankäynnin ehkäisemistä.

Tarkistus 56
Johannes Blokland

Asetusehdotus
8 artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia 25 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen luettelon yrityksistä, joissa 
valvottavien aineiden käyttö 
prosessireagensseina sallitaan, ja asettaa 
tarvittaessa kullekin yritykselle käytössä 
sallitut enimmäismäärät ja 
enimmäispäästörajat.

4. Komissio voi laatia 25 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen luettelon yrityksistä, joissa 
valvottavien aineiden käyttö 
prosessireagensseina sallitaan, ja asettaa 
tarvittaessa kullekin yritykselle käytössä 
sallitut enimmäismäärät ehostus- tai
kulutustarvikkeiden osalta (Montrealin 
pöytäkirjan määritelmien mukaisesti) ja 
enimmäispäästörajat.

Prosessireagensseina käytettävien 
valvottujen aineiden määrä saa olla 
yhteisössä enintään 1 083 metristä tonnia 
vuodessa. 
Prosessireagenssien päästämien 
valvottujen aineiden määrä saa olla 
yhteisössä enintään 17 metristä tonnia 
vuodessa.

Komissio voi uusien tietojen tai tekniikan 
kehityksen pohjalta muuttaa 2 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettua liitettä III. 

Komissio voi uusien tietojen tai tekniikan 
kehityksen pohjalta muuttaa 2 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettua liitettä III. 
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Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia päätetään
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia päätetään 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan tarkistus 12.

Montrealin pöytäkirjan päätöksen X/14 mukainen prosessireagenssien määritelmä 
mahdollistaa "ehostusta" tai "kulutusta" koskevan raportoimisen ja valvonnan.

Tässä artiklassa olisi myös aiheellista mainita EU:n prosessireagensseille asettamat ylärajat 
Montrealin pöytäkirjan osapuolien päätösten mukaisesti.

Tarkistus 57
Satu Hassi

Asetusehdotus
8 artikla - 4 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi uusien tietojen tai tekniikan 
kehityksen pohjalta muuttaa 2 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettua liitettä III.

Komission on uusien tietojen tai tekniikan 
kehityksen pohjalta muutettava 3 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettua liitettä III. 

Or. en

Perustelu

Tekstin ristiviittaus näyttää olevan virheellinen. Liitteen III prosessireagenssien luettelo on 
paikoitellen teknisesti vanhentunut ja se on saatettava ajan tasalle – se sisältää 
käyttötarkoituksia, joille Montrealin pöytäkirjan tekniikan ja talouden arviointikomitea on 
määrittänyt vaihtoehtoja; ne eivät sisällä otsonikerrosta heikentäviä aineita.
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Tarkistus 58
Johannes Blokland

Asetusehdotus
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

(9) Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa 
säädetään, valvottavia aineita saa saattaa 
markkinoille hävitettäväksi yhteisössä 
22 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
hävittämistä koskevien vaatimusten 
mukaisesti.

(9) Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa 
säädetään, valvottavia aineita ja valvottavia 
aineita sisältäviä tuotteita ja laitteita saa 
saattaa markkinoille hävitettäväksi 
yhteisössä 22 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen hävittämistä koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

9 artiklan mukaista poikkeusta olisi myös sovellettava valvottavia aineita sisältävien 
tuotteiden ja laitteiden hävittämiseen.

Tarkistus 59
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
10 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Välttämättömiin laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin tuotettuja tai 
markkinoille saatettuja valvottavia aineita 
saa käyttää ainoastaan tuohon 
tarkoitukseen.

3. Välttämättömiin laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin tuotettuja tai 
markkinoille saatettuja valvottavia aineita 
saa käyttää ainoastaan tuohon 
tarkoitukseen tai hävitettäväksi yhteisössä 
22 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
hävittämistä koskevien vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Artikla saattaa tässä muodossaan estää näiden aineiden hävittämisen.
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Tarkistus 60
Johannes Blokland

Asetusehdotus
10 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tällaisia aineita sisältäviin säiliöihin 
on merkittävä selvästi, että ainetta saa 
käyttää ainoastaan välttämättömiin 
laboratorio- ja analyysitarkoituksiin. 
Komissio voi vahvistaa käytettävien 
etikettien muodon ja sisällön. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, 
päätetään 25 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Riski siitä, että otsonikerrosta heikentäviä aineita, joita tuotetaan raaka-aineina käytettäviksi 
(7 artiklan 2 kohta), käytetään muihin tarkoituksiin, koskee myös laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin käytettäviä aineita. Tästä syystä on johdonmukaista, että näitä 
merkintöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin 
käytettäviin aineisiin, millä edistetään laittoman kaupankäynnin ehkäisemistä.

Tarkistus 61
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Muita valvottavia aineita kuin osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä 
välttämättömiin laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin käyttävien 
henkilöiden on rekisteröidyttävä 

4. Muita valvottavia aineita kuin osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä 
välttämättömiin laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin käyttävien 
henkilöiden on rekisteröidyttävä 
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komissiossa. Rekisteröityessään heidän on 
ilmoitettava käytettävät aineet, 
käyttötarkoitus, arvioitu vuotuinen kulutus 
ja kyseisten aineiden toimittajat. Nämä 
tiedot on saatettava ajan tasalle niiden 
muuttuessa.

komissiossa. Rekisteröityessään heidän on 
ilmoitettava käytettävät aineet, 
käyttötarkoitus, arvioitu vuotuinen kulutus 
ja kyseisten aineiden toimittajat. Nämä 
tiedot on saatettava ajan tasalle niiden 
muuttuessa. Kaikki käytön vaiheet ja 
käytettyjen aineiden määrä ja laatu on 
ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Komissio valvoo tämän 
tiedon perusteella kaikkea käyttöä koko 
Euroopan unionissa ja julkaisee siitä 
yksityiskohtaiset tiedot internetissä.

Or. hu

Perustelu

Komission on valvottava otsonikerrosta heikentävistä aineista Euroopan unionissa käytävää 
kauppaa.

Tarkistus 62
Johannes Blokland

Asetusehdotus
10 artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Muita valvottavia aineita kuin osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä 
välttämättömiin laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin käyttävien 
henkilöiden on rekisteröidyttävä 
komissiossa. Rekisteröityessään heidän on 
ilmoitettava käytettävät aineet, 
käyttötarkoitus, arvioitu vuotuinen kulutus 
ja kyseisten aineiden toimittajat. Nämä 
tiedot on saatettava ajan tasalle niiden 
muuttuessa.

4. Muita valvottavia aineita kuin osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä 
välttämättömiin laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin käyttävien laitoksien
on rekisteröidyttävä komissiossa. 
Rekisteröityessään niiden on ilmoitettava 
käytettävät aineet, käyttötarkoitus, arvioitu 
vuotuinen kulutus ja kyseisten aineiden 
toimittajat. Nämä tiedot on saatettava ajan 
tasalle niiden muuttuessa.

Or. en

Perustelu

On suositeltavampaa rekisteröidä otsonikerrosta heikentäviä aineita laboratorio- ja 
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analyysitarkoituksiin käyttäviä yrityksiä henkilöiden sijaan, jotta vältytään suhteettomalta 
hallinnolliselta taakalta.

Tarkistus 63
Johannes Blokland

Asetusehdotus
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetuille 
henkilöille valvottavia aineita toimittavien 
tai niitä omaan lukuun käyttävien tuottajien 
ja tuojien on komission antamassa 
ilmoituksessa mainittuun päivään 
mennessä ilmoitettava komissiolle odotettu 
kysyntä ilmoituksessa mainittuna aikana 
sekä tarvittavien valvottavien aineiden 
luonne ja määrät.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetuille 
laitoksille valvottavia aineita toimittavien 
tai niitä omaan lukuun käyttävien tuottajien 
ja tuojien on komission antamassa 
ilmoituksessa mainittuun päivään 
mennessä ilmoitettava komissiolle odotettu 
kysyntä ilmoituksessa mainittuna aikana 
sekä tarvittavien valvottavien aineiden 
luonne ja määrät.

Or. en

Perustelu

On suositeltavampaa rekisteröidä otsonikerrosta heikentäviä aineita laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin käyttäviä yrityksiä henkilöiden sijaan, jotta vältytään suhteettomalta 
hallinnolliselta taakalta.

Tarkistus 64
Johannes Blokland

Asetusehdotus
10 artikla - 6 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lupien mukaisesti vuosittain sallittu 
kokonaismäärä ei saa olla yli 
130 prosenttia niiden valvottavien aineiden 
laskennallisen määrän keskiarvosta, jotka 
kyseinen tuottaja tai tuoja saattoi 
markkinoille tai käytti omaan lukuunsa 
välttämättömiin laboratorio- tai 

Lupien mukaisesti vuosittain sallittu 
kokonaismäärä ei saa olla yli 
100 prosenttia niiden valvottavien aineiden 
laskennallisen määrän keskiarvosta, jotka 
kyseinen tuottaja tai tuoja saattoi 
markkinoille tai käytti omaan lukuunsa 
välttämättömiin laboratorio- tai 
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analyysitarkoituksiin vuosina 2005–2008. analyysitarkoituksiin vuosina 2005–2008.

Or. en

Perustelu

130 prosentin ylärajan sijaan.

Tarkistus 65
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
10 artikla - 6 kohta - 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittää yrityksille 
myönnettävät vähimmäismäärät 
laboratorio- ja analyysitarkoituksiin 
vuosiksi 2005–2007 myönnettyjen lupien 
pohjalta.

Or. en

Perustelu

Yrityksille myönnetään lupa välttämättömiin käyttötarkoituksiin "kaiken varalta", eivätkä ne 
suurimmassa osassa tapauksista tarvitse lupaa, koska laboratorioanalyysejä ei edellytetä. 
Ehdotuksella rangaistaisiin yrityksiä, jotka eivät ole käyttäneet lupiaan kaudella 2005–2008.

On suositeltavaa asettaa yrityksille myönnettävät vähimmäismäärät sen varmistamiseksi, että 
tuottajat ja maahantuottajat voivat edelleen tarjota/käyttää asianmukaisia määriä, jolloin 
lainmukainen käyttö on helposti taattavissa.

Tarkistus 66
Johannes Blokland

Asetusehdotus
11 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa 
säädetään, regeneroituja osittain 

2. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa 
säädetään, regeneroituja osittain 
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halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka saattaa 
markkinoille ja käyttää jäähdytys- ja 
ilmastointilaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa edellyttäen, että säiliössä on 
merkintä siitä, että aine on regeneroitu. 

halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka saattaa 
markkinoille ja käyttää jäähdytys- ja 
ilmastointilaitteiden ja vaihtosuuntaisten 
ilmastointi-/lämpöpumppujärjestelmien 
kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, 
että säiliössä on merkintä siitä, että aine on 
regeneroitu.

Kierrätettyjä osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä saa 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka käyttää 
jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden 
kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, 
että yritys on ottanut ne talteen tällaisista 
laitteista.

Kierrätettyjä osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä saa 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka käyttää 
jäähdytys-, ilmastointilaitteiden ja 
vaihtosuuntaisten ilmastointi-
/lämpöpumppujärjestelmien 
kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, 
että ne on otettu talteen tällaisista laitteista 
samassa paikassa, jossa kierrätettyä 
ainetta käytetään.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan tarkistus 13.

Johdonmukaisuuden nimissä olisi aihetta lisätä vaihtosuuntaiset ilmastointi- tai 
lämpöpumppujärjestelmät, kuten on tehty voimassa olevassa asetuksessa (EY) 
N:o 2037/2000.

Laittoman kaupankäynnin estämiseksi on voitava valvoa aineiden liikkumista. Tästä syystä 
aine on tarpeen sekä kierrättää että käyttää uudelleen samassa paikassa. 

Tarkistus 67
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
11 artikla - 2 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kierrätettyjä osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä saa 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka käyttää 
jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden 
kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, 

Kierrätettyjä osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä saa 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka käyttää 
jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden 
kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, 
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että yritys on ottanut ne talteen tällaisista 
laitteista.

että yritys on ottanut ne talteen kaikista 
tällaisista laitteista Euroopan unionissa ja 
että sama yritys käyttää niitä tällaisissa 
laitteissa Euroopan unionissa. Laitoksen 
päiväkirja toimii oikeudellisena todisteena 
tällaisten kierrätettyjen aineiden 
alkuperästä ja uudelleenkäytöstä.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää selventää, että yritys, jolla on käytössään jostakin laitoksestaan 
peräisin olevia kierrätettyjä kloorifluorihiilivetyjä, voi käyttää näitä kierrätettyjä aineita 
missä hyvänsä EU:n alueella sijaitsevassa jäähdytyslaitoksessaan.

Tarkistus 68
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Metyylibromidia saa käyttää ainoastaan 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymissä paikoissa ja 
edellyttäen, että lähetyksestä vapautuva 
metyylibromidi otetaan talteen vähintään 
[80-prosenttisesti].

Metyylibromidia saa käyttää ainoastaan 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymissä paikoissa ja 
edellyttäen, että lähetyksestä vapautuva 
metyylibromidi otetaan talteen vähintään 
[80-prosenttisesti]. Kaikki metyylibromidin 
käytön vaiheet on ilmoitettava 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Komissio valvoo tämän 
tiedon perusteella kaikkea käyttöä koko 
Euroopan unionissa ja julkaisee siitä 
yksityiskohtaiset tiedot internetissä.

Or. hu

Perustelu

Komission on valvottava otsonikerrosta heikentävästä metyylibromidista Euroopan unionissa 
käytävää kauppaa.
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Tarkistus 69
Johannes Blokland

Asetusehdotus
13 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, haloneja saa saattaa 
markkinoille ja käyttää liitteessä VI 
vahvistettuihin kriittisiin 
käyttötarkoituksiin.

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, talteen otettuja, kierrätettyjä ja 
regeneroituja haloneja saa saattaa 
markkinoille ja käyttää liitteessä VI 
vahvistettuihin kriittisiin 
käyttötarkoituksiin, edellyttäen, että 
halonit ovat peräisin ainoastaan 
rekisteröidyistä kansallisista 
halonipankeista.

Or. en

Perustelu

Markkinoille saattamisen tavoitteena olisi oltava halonien talteenotto, regenerointi tai 
kierrätys, koska haloneja ei enää tuoteta. Rekisteröidyille kansallisille halonipankeille olisi 
sallittava halonien maahantuonti voimassa olevan asetuksen mukaisesti. Etuna on, että on 
helpompi tunnistaa mahdollinen alueellinen epätasapaino, joka liittyy halonien saatavuuteen 
ja reagoida siihen sekä välttää uusien halonien tuotto vastaisuudessa. Tämä on Montrealin 
pöytäkirjan hengen mukaista.

Tarkistus 70
Simon Busuttil

Asetusehdotus
13 artikla - 2 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi arvioida uudelleen 
liitteessä VI luetellut kriittiset 
käyttötarkoitukset ja päättää tarvittaessa 
niiden muuttamisesta sekä kyseisten 
käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen 
määräajoista silloin, kun tämä on 
asianmukaista, ottaen huomioon sekä 
teknisesti että taloudellisesti 
toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden 

2. Komission on arvioitava vuosittain
uudelleen liitteessä VI luetellut kriittiset 
käyttötarkoitukset ja päätettävä tarvittaessa 
niiden muuttamisesta sekä kyseisten 
käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen 
määräajoista silloin, kun tämä on 
asianmukaista, ottaen huomioon erityisesti, 
teollisuudenaloilla, joilla noudatetaan 
ehdottomia turvallisuuteen ja tekniseen 
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kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai 
teknologioiden saatavuuden.

suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia, sekä 
teknisesti että taloudellisesti 
toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden 
kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai 
teknologioiden saatavuuden.

Or. en

Perustelu

On otettava huomioon sellaiset teollisuudenalat, kuten ilmailuala, joilla on noudatettava 
ehdottomia turvallisuuteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia. Arviossa on 
otettava huomioon sellaisten korvaavien vaihtoehtojen saatavuus, jotka vastaavat näissä 
vaatimuksissa asetettuja normeja. 

Tarkistus 71
Martin Callanan

Asetusehdotus
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa 
säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 
lisensoitua vientiä varten, joka 
suuntautuu Montrealin pöytäkirjan 
5 artiklan mukaisesti toimiviin osapuoliin 
välttämättömiä käyttötarkoituksia varten.

Or. en

Perustelu

Tämänhetkisenä haasteena on astman hoidossa käytettävien annosteluinhalaattorien 
sisältämien kloorifluorihiilivetyjen tuotannon lopettaminen 5 artiklan maissa (kehitysmaat). 
On hyvin mahdollista, että korkeatasoisia lääkelaatua olevia kloorifluorihiilivetyjä tarvitaan 
rajoitetulla ajanjaksolla vuoden 2010 jälkeen korvaavien aineiden käyttöön ottamiseen 
liittyvien ongelmien vuoksi. On syytä myöntää poikkeus välttämättömiin käyttötarkoituksiin 
tuotettujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannolle ja viennille annosteluinhalaattorien valmistusta 
varten 5 artiklan maissa.
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Tarkistus 72
Satu Hassi

Asetusehdotus
15 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvottavien aineiden, jotka eivät ole 
tuotteessa, lukuun ottamatta kyseisen 
aineen kuljettamiseen tai varastoimiseen 
käytettyä säiliötä, sekä näitä aineita 
sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden 
ja laitteiden, jotka eivät ole 
henkilökohtaisia tavaroita, tuonti 
yhteisöön on kielletty.

1. Valvottavien aineiden sekä näitä aineita 
sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden 
ja laitteiden tuonti yhteisöön on kielletty 
henkilökohtaisia tavaroita lukuun 
ottamatta.

Or. en

Perustelu

Väärinymmärryksien välttämiseksi sanamuotoa on yksinkertaistettu, jotta tehdään selväksi, 
että tässä artiklassa tarkoitetaan sekä tuotteita että erillisiä aineita. Kaksoisnegaatio ("not in" 
ja "other than") on myös poistettu englanninkielisestä versiosta.

Tarkistus 73
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
15 artikla - 2 c kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) valvottavat aineet, jotka on tarkoitettu 
hävitettäväksi;

(c) valvottavat aineet, jotka on tarkoitettu 
hävitettäväksi tai uudelleen 
analysoitavaksi ja hävitettäväksi;

Or. en

Perustelu

Toisinaan eritelmän vastaisia valvottavia aineita on tuotava uudelleen maahan uudelleen 
analysoitaviksi ja sen jälkeen hävitettäviksi.
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Tarkistus 74
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
15 artikla - 2 g a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) valvottavat aineet sisäiseen 
jalostukseen ainoastaan, jos valvottavia 
aineita on tarkoitus käyttää yhteisön 
tullialueella neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 114 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa määritellyn 
suspensiojärjestelmän mukaisesti ja jos 
korvaavat tuotteet jälleenviedään valtioon, 
jossa kyseisen valvottavan aineen 
tuotanto, kulutus tai tuonti ei ole 
kiellettyä. Luvan myöntää sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
jossa sisäisen jalostuksen on tarkoitus 
tapahtua;

Or. en

Perustelu

Kloorifluorihiilivetyjen sisäisen jalostusprosessin poistaminen ei tuota ympäristölle etua, ja 
se estää lailliset kaupan käytännöt. Tällä hetkellä jotkin yritykset (jotka eivät ole tuottajia) 
tuovat maahan kloorifluorihiilivetyjä, pakkaavat ne pienempiin tynnyreihin ja säiliöihin ja 
jälleenvievät aineet joihinkin 5 artiklassa mainittuihin maihin. Näin mahdollistetaan pienien 
jäähdytysaine-erien kustannustehokas toimittaminen ja tuetaan toimintaa EU:ssa. Menettely 
on osoittautunut toiminnan kannalta tehokkaaksi asetuksen 2037/2000 mukaisesti.

Tarkistus 75
Satu Hassi

Asetusehdotus
15 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden 
tuonti, lukuun ottamatta tuontia
asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitettua 
väliaikaista varastointia varten, 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden 
tuonti asetuksessa (EY) N:o 450/2008 
tarkoitettua väliaikaista varastointia varten, 
uudelleenlastausta, yhteisön kautta 
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uudelleenlastaus mukaan lukien, tai
yhteisön kautta tapahtuvaa kauttakuljetusta 
varten, edellyttää tuontiluvan esittämistä.
Komissio myöntää luvat todettuaan, että 
16 ja 20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

tapahtuvaa kauttakuljetusta tai muita 
vastaavia toimenpiteitä varten, edellyttää 
luvan esittämistä.

Or. en

Perustelu

Esille tuodut poikkeukset, jotka koskevat "väliaikaista varastointia", "uudelleenlastausta" ja 
"kauttakuljetusta" mahdollistavat laittoman kaupankäynnin. Näitä tuotteita ei rekisteröidä 
eikä niitä voida jäljittää niiden saavuttua yhteisöön, joten on hyvin vaikea valvoa, 
saatetaanko ne yhteisön markkinoille. Väärinkäyttöjen estämiseksi ja asianmukaisen 
valvonnan mahdollistamiseksi kaikkien tällaisten tapauksien olisi oltava luvanvaraisia. 
Siirtojen määrän odotetaan jäävän alhaiseksi, joten siitä ei aiheutuisi merkittävästi lisätyötä.

Tarkistus 76
Johannes Blokland

Asetusehdotus
15 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden 
tuonti, lukuun ottamatta tuontia asetuksessa 
(EY) N:o 450/2008 tarkoitettua väliaikaista 
varastointia varten, uudelleenlastaus 
mukaan lukien, tai yhteisön kautta 
tapahtuvaa kauttakuljetusta varten, 
edellyttää tuontiluvan esittämistä. 
Komissio myöntää luvat todettuaan, että 
16 ja 20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden 
tuonti, lukuun ottamatta tuontia asetuksessa 
(EY) N:o 450/2008 tarkoitettua alle 
30 päivää kestävää väliaikaista 
varastointia varten, uudelleenlastaus 
mukaan lukien, tai yhteisön kautta 
tapahtuvaa kauttakuljetusta varten, 
edellyttää tuontiluvan esittämistä. 
Komissio myöntää luvat todettuaan, että 
16 ja 20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Väliaikaisen varastoinnin olisi tosiaan kestettävä rajoitetun ajan. Tästä syystä ehdotetaan, 
että sitä rajoitetaan 30 päivään.
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Tarkistus 77
Satu Hassi

Asetusehdotus
16 artikla - 1 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisössä vapaaseen liikkeeseen 
luovutettaviin kolmansista maista tuotaviin 
valvottaviin aineisiin sovelletaan 
määrällisiä rajoituksia. Komissio määrittää 
nämä rajoitukset ja jakaa kiintiöt yrityksille 
1 päivänä tammikuuta alkavalle ja 
31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvälle 
ajanjaksolle ja jokaiselle sitä seuraavalle 
kahdentoista kuukauden ajanjaksolle 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

1. Yhteisössä vapaaseen liikkeeseen 
luovutettaviin kolmansista maista tuotaviin 
valvottaviin aineisiin sovelletaan 
määrällisiä rajoituksia. Tätä edellytystä 
sovelletaan myös otsonikerrosta 
heikentäviä aineita sisältäviin tai niihin 
perustuviin tuotteisiin ja laitteisiin.
Komissio määrittää nämä rajoitukset ja 
jakaa kiintiöt yrityksille 
1 päivänä tammikuuta alkavalle ja 
31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvälle 
ajanjaksolle ja jokaiselle sitä seuraavalle 
kahdentoista kuukauden ajanjaksolle 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Maahantuonnin määrän rajoittamismahdollisuuden olisi katettava otsonikerrosta heikentäviä 
aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet; muuten tällaisia tuotteita voidaan 
tuoda rajoituksitta maahan, mikä vesittää pyrkimyksiä vähentää otsonikerrosta heikentäviin 
aineisiin perustuvien tuotteiden käyttöä.

Tarkistus 78
Johannes Blokland

Asetusehdotus
16 artikla - 1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) metyylibromidi, jota käytetään 
jompaankumpaan seuraavista 
käyttötarkoituksista: 

Poistetaan.

(i) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu 
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käyttö hätätilanteissa, 
(ii) 31 päivään joulukuuta 2014 saakka ja 

edellyttäen, että 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja markkinoille saattamista 
koskevia määrällisiä rajoituksia 
noudatetaan karanteenikäsittelyssä tai 
ennen kuljetusta tapahtuvassa 
käsittelyssä;

Or. en

Perustelu

12 artiklan poistamisen myötä on myös poistettava tämä osa. Metyylibromidin jättämisestä 
sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 18 päivänä syyskuuta 2008 tehdyn 
komission päätöksen 2008/753/EY mukaisesti metyylibromidia ei saa käyttää 
kasvinsuojeluaineena 18 päivän maaliskuuta 2009 jälkeen. Olisi johdonmukaista kieltää myös 
metyylibromidin käyttö tämän direktiivin yhteydessä. Vuonna 2004 tehdyn, Montrealin 
pöytäkirjaa koskevan tutkimuksen mukaan myös karanteenikäsittelyille ja ennen kuljetusta 
tapahtuville käsittelyille on olemassa riittävästi vaihtoehtoja.

Tarkistus 79
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
16 artikla - 1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) metyylibromidi, jota käytetään 
jompaankumpaan seuraavista 
käyttötarkoituksista:

(i) metyylibromidi, jota käytetään 
12 artiklassa tarkoitetuissa hätätilanteissa,

(i) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu
käyttö hätätilanteissa, 
(ii) 31 päivään joulukuuta 2014 saakka ja 

edellyttäen, että 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja markkinoille saattamista 
koskevia määrällisiä rajoituksia 
noudatetaan karanteenikäsittelyssä tai 
ennen kuljetusta tapahtuvassa 
käsittelyssä;

Or. en
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Perustelu

Metyylibromidi tuottaa nopeampia tuloksia vaihtoehtoihin verrattuna, ja on järkevää sallia 
sen käyttö hätätilanteissa 31 päivään joulukuuta 2014 asti komission ehdotuksen 12 artiklan 
5 kohdassa kuvailtujen sääntöjen mukaisesti. Mikä vielä tärkeämpää, komission ehdotus on 
tiukempi kuin tarkistetun Montrealin pöytäkirjan vaatimukset (2H artikla: Metyylibromidi).

Tarkistus 80
Satu Hassi

Asetusehdotus
17 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvottavien aineiden, jotka eivät ole 
tuotteessa, lukuun ottamatta kyseisen 
aineen kuljettamiseen tai varastoimiseen 
käytettyä säiliötä, sekä näitä aineita 
sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden 
ja laitteiden, jotka eivät ole 
henkilökohtaisia tavaroita, vienti 
yhteisöstä on kielletty. 

1. Valvottavien aineiden sekä näitä aineita 
sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden 
ja laitteiden vienti yhteisöstä on kielletty 
henkilökohtaisia tavaroita lukuun 
ottamatta.

Or. en

Tarkistus 81
Martin Callanan

Asetusehdotus
17 artikla - 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) valvottavia aineita osapuolten 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
kriittisten käyttötarkoitusten 
tyydyttämiseksi;

(a) valvottavia aineita osapuolten kriittisten 
käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi;

Or. en

Perustelu

On syytä myöntää poikkeus välttämättömiin käyttötarkoituksiin tuotettujen 
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kloorifluorihiilivetyjen tuotannolle ja viennille annosteluinhalaattorien valmistusta varten 
5 artiklan maissa. Siirtyminen vaihtoehtoihin on saatettu vasta nyt päätökseen kehittyneissä 
maissa. On mahdollista, että korkeatasoisia lääkelaatua olevia kloorifluorihiilivetyjä 
tarvitaan rajoitetulla ajanjaksolla vuoden 2010 jälkeen korvaavien aineiden käyttöön 
ottamiseen liittyvien ongelmien vuoksi. Komission ehdotuksessa kielletään kuitenkin tuotanto 
ja vienti ilman soveltuvia vapautuksia. 

Tarkistus 82
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
17 artikla - 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) valvottavia aineita osapuolten 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
kriittisten käyttötarkoitusten 
tyydyttämiseksi;

(a) valvottavia aineita osapuolten kriittisten 
käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi;

Or. en

Perustelu

On syytä myöntää poikkeus välttämättömiin käyttötarkoituksiin tuotettujen 
kloorifluorihiilivetyjen tuotannolle ja viennille annosteluinhalaattorien valmistusta varten 
5 artiklan maissa. Siirtyminen vaihtoehtoihin on saatettu vasta nyt päätökseen kehittyneissä 
maissa. On hyvin mahdollista, että korkeatasoisia lääkelaatua olevia kloorifluorihiilivetyjä 
tarvitaan rajoitetulla ajanjaksolla vuoden 2010 jälkeen korvaavien aineiden käyttöön 
ottamiseen liittyvien ongelmien vuoksi. Komission ehdotuksessa kielletään kuitenkin tuotanto 
ja vienti ilman soveltuvia vapautuksia.

Tarkistus 83
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
18 artikla - 3 c ii kohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kuvaus ja CN-koodi liitteen IV 
mukaisesti;

(ii) kuvaus ja yhdistetyn nimikkeistön 
(CN) koodi liitteen IV mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

Asian selventämiseksi on mainittava käytetty lyhenne.

Tarkistus 84
Satu Hassi

Asetusehdotus
18 artikla - 3 d kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kun kyseessä on haloneja tai osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä
sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden 
ja laitteiden tuonti tai vienti

(d) kun kyseessä on valvottuja aineita 
sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden 
ja laitteiden tuonti tai vienti

(i) laitteen tyyppi ja laji; (i) laitteen tyyppi ja laji;

(ii) mitattavissa olevien tavaroiden osalta 
yksikkömäärä ja valvottavan aineen 
määrää yksikköä kohden metrisinä kiloina;

(ii) mitattavissa olevien tavaroiden osalta 
yksikkömäärä ja valvottavan aineen 
määrää yksikköä kohden metrisinä kiloina;

(iii) muiden kuin mitattavissa olevien 
tavaroiden osalta kokonaisnettopaino 
metrisinä kiloina;

(iii) muiden kuin mitattavissa olevien 
tavaroiden osalta kokonaisnettopaino 
metrisinä kiloina;

(iv) halonien tai osittain halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen kokonaismäärä 
metrisinä kiloina;

(iv) kunkin valvotun aineen tyyppi ja
kokonaismäärä;

(v) tuotteiden ja laitteiden lopullinen 
määrämaa tai -maat;

(v) tuotteiden ja laitteiden lopullinen 
määrämaa tai -maat;

(vi) onko valvottava aine käyttämätöntä, 
regeneroitua vai jätettä;

(vi) onko valvottava aine käyttämätöntä, 
regeneroitua vai jätettä;

(vii) kun kyseessä ovat haloneita sisältävät 
tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, 
ilmoitus siitä, että ne viedään liitteessä VI 
lueteltua erityistä kriittistä käyttötarkoitusta 
varten;

(vii) kun kyseessä ovat haloneita sisältävät 
tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, 
ilmoitus siitä, että ne viedään liitteessä VI 
lueteltua erityistä kriittistä käyttötarkoitusta 
varten;

(viii) kun kyseessä ovat osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä 
sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja 
laitteet, viittaus 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun komission lupaan;

(viii) kun kyseessä ovat osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä 
sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja 
laitteet, viittaus 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun komission lupaan;

Or. en
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Perustelu

Joidenkin tuotteiden tai laitteiden tuonti voi liittyvä muihin otsonikerrosta heikentävien 
aineiden tyyppeihin, eivät vain haloneihin ja kloorifluorihiilivetyihin, ja sen olisi käytävä ilmi 
tekstistä.

Tarkistus 85
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
18 artikla - 3 d vi kohta

Komission teksti Tarkistus

(vi) onko valvottava aine käyttämätöntä, 
regeneroitua vai jätettä;

(vi) onko valvottava aine käyttämätöntä, 
regeneroitua, kierrätettyä vai jätettä;

Or. en

Perustelu

Todettakoon kattavasti, että haloneja tai kloorifluorihiilivetyjä sisältävissä tai niihin 
perustuvissa laitteissa voidaan hyödyntää käyttämättömiä, regeneroituja tai kierrätettyjä 
aineita, mutta jos laite sisältää jäteainesta, se on tarkoitettu hävitettäväksi 22 artiklan 
nojalla.

Tarkistus 86
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
19 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi toteuttaa täydentäviä 
seuranta- ja valvontatoimenpiteitä sellaisia 
valvottavia aineita tai uusia aineita ja 
tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai 
niihin perustuvia tuotteita ja laitteita 
varten, jotka on asetettu väliaikaisen 
varastoinnin menettelyyn, uudelleenlastaus 
mukaan lukien, ja jotka kuljetetaan 
yhteisön tullialueen kautta ja jotka 
jälleenviedään sieltä, arvioituaan tällaisiin 

Komissio voi toteuttaa 
suosituksessa 2001/331/EY edellytettyjen 
tai tämän asetuksen 18 artiklassa 
kuvailtujen toimenpiteiden lisäksi 
täydentäviä seuranta- ja 
valvontatoimenpiteitä sellaisia valvottavia 
aineita tai uusia aineita ja tällaisia 
valvottavia aineita sisältäviä tai niihin 
perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka 
on asetettu väliaikaisen varastoinnin 
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liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan 
mahdollista riskiä ja ottaen huomioon 
tällaisten toimenpiteiden sosioekonomiset 
vaikutukset. 

menettelyyn, uudelleenlastaus mukaan 
lukien, ja jotka kuljetetaan yhteisön 
tullialueen kautta ja jotka jälleenviedään 
sieltä, arvioituaan tällaisiin liikkeisiin 
liittyvää laittoman kaupan mahdollista 
riskiä ja ottaen huomioon tällaisten 
toimenpiteiden sosioekonomiset 
vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi todettakoon, että ensin on selvitettävä tärkeimmät toimenpiteet, minkä 
jälkeen voidaan mainita lisätoimenpiteet.

Tarkistus 87
Satu Hassi

Asetusehdotus
19 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi toteuttaa täydentäviä 
seuranta- ja valvontatoimenpiteitä sellaisia 
valvottavia aineita tai uusia aineita ja 
tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai 
niihin perustuvia tuotteita ja laitteita 
varten, jotka on asetettu väliaikaisen 
varastoinnin menettelyyn, uudelleenlastaus 
mukaan lukien, ja jotka kuljetetaan 
yhteisön tullialueen kautta ja jotka 
jälleenviedään sieltä, arvioituaan tällaisiin 
liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan 
mahdollista riskiä ja ottaen huomioon 
tällaisten toimenpiteiden sosioekonomiset 
vaikutukset. 

Komissio voi toteuttaa täydentäviä 
seuranta- ja valvontatoimenpiteitä sellaisia 
valvottavia aineita tai uusia aineita ja 
tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai 
niihin perustuvia tuotteita ja laitteita 
varten, jotka on asetettu väliaikaisen 
varastoinnin menettelyyn, uudelleenlastaus 
mukaan lukien, ja jotka kuljetetaan 
yhteisön tullialueen kautta ja jotka 
jälleenviedään sieltä, sekä muita 
toimenpiteitä, arvioituaan tällaisiin 
liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan 
mahdollista riskiä ja ottaen huomioon 
tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja
sosioekonomiset vaikutukset sekä 
toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot.

Or. en
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Perustelu

Soveltamisala on määriteltävä laajemmin, jotta voidaan tarkastella ongelmia komission 
luonnoksessa lueteltujen erityistilanteiden lisäksi. On myös tarpeen tarkastella ympäristöetuja 
(otsonikerroksen, ilmaston ynnä muiden kannalta) ja vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta.

Tarkistus 88
Satu Hassi

Asetusehdotus
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisten toiminnan 
helpottamiseksi luettelon valvottavia 
aineita mahdollisesti sisältävistä tai niihin 
perustuvista tuotteista sekä niiden
yhdistetyn nimikkeistön mukaisista 
koodeista.

Komissio laatii jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisten toiminnan 
helpottamiseksi: 

(a) luettelon valvottavia aineita 
mahdollisesti sisältävistä tai niihin 
perustuvista tuotteista, 
(b) luettelon aineista, tuotteista, laitteista 
ja käyttötarkoituksista, jotka on sallittu 
asetuksen nojalla, ja niihin liittyvistä 
edellytyksistä tai vaatimuksista, ja 
(b) luettelon aineista, tuotteista, laitteista 
ja käyttötarkoituksista, joita ei ole sallittu 
asetuksen nojalla. 
Jokaisessa listassa mainitaan 
asianmukaiset yhdistetyn nimikkeistön 
mukaiset koodit.

Or. en

Perustelu

Luettelo asioista, jotka "saattavat" sisältää otsonikerrosta heikentäviä aineita, on osittain 
hyödyllinen, mutta tulliviranomaiset tarvitsevat paljon selvempiä ohjeita voidakseen toimia 
tehokkaasti: he tarvitsevat luettelon aineista ja asioista, jotka on sallittu (sekä 
asianmukaisista edellytyksistä, kuten luvista) ja luettelon aineista/asioista, jotka on kielletty.
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Tarkistus 89
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisten toiminnan 
helpottamiseksi luettelon valvottavia 
aineita mahdollisesti sisältävistä tai niihin 
perustuvista tuotteista sekä niiden 
yhdistetyn nimikkeistön mukaisista 
koodeista.

Komissio laatii jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisten toiminnan 
helpottamiseksi 1. tammikuuta 2010 
mennessä luettelon valvottavia aineita 
mahdollisesti sisältävistä tai niihin 
perustuvista tuotteista sekä niiden 
yhdistetyn nimikkeistön mukaisista 
koodeista.

Or. en

Perustelu

Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset 
tarvitsevat luetteloa voidakseen soveltaa sitä.

Tarkistus 90
Satu Hassi

Asetusehdotus
22 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvottavat aineet, joita on jäähdytys-, 
ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, 
liuottimia sisältävissä laitteissa tai 
palontorjuntalaitteistoissa ja 
sammuttimissa, on kyseisten laitteiden 
huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden 
aikana tai ennen kyseisten laitteiden purkua 
ja käytöstä poistamista otettava talteen 
hävitettäviksi osapuolten hyväksymiä 
liitteessä VII lueteltuja menetelmiä 
käyttäen tai otettava talteen 

1. Valvottavat aineet (myös vaahdossa 
olevat paisuteaineet), joita on jäähdytys-, 
ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, 
liuottimia sisältävissä laitteissa tai 
palontorjuntalaitteistoissa ja 
sammuttimissa, on kyseisten laitteiden 
huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden 
aikana tai ennen kyseisten laitteiden purkua 
ja käytöstä poistamista otettava talteen 
hävitettäviksi osapuolten hyväksymiä 
liitteessä VII lueteltuja menetelmiä 
käyttäen. Valvottavia aineita, joita on 
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kierrätettäviksi taikka regeneroitaviksi. asetuksen nojalla luvallista käyttää 
välttämättömiin tai kriittisiin 
tarkoituksiin, voidaan kierrättää tai 
regeneroida; kaikki muut aineet on 
hävitettävä.
Komissio laatii asetukseen liitteen, jonka 
suorituskykyä koskevissa normeissa 
määritellään otsonikerrosta heikentävien 
aineiden talteenottotaso kunkin tuote- ja 
laitetyypin osalta sekä parhaita 
ympäristöön liittyviä käytäntöjä vastaavat 
valvontanormit.

Or. en

Perustelu

Jääkaappien eristysvaahto sisältää usein enemmän otsonikerrosta heikentäviä aineita kuin 
jääkaappien jäähdytysaine. Asetuksessa 2037/2000 toimijoiden edellytettiin ottavan 
paisutusaineen talteen vaahdosta, mutta vaatimusta ei ole vielä pantu täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tämä vaatimus on ilmaistava selvästi. Käytetyn paisutusaineen kierrätys ja 
regenerointi olisi sallittava vain sellaisissa tapauksissa, joissa paisutusaineen käyttötarkoitus 
on sallittu (toisin sanoen asetuksen nojalla sallituissa välttämättömissä ja kriittisissä 
käyttötarkoituksissa). Asetuksen tavoitteena on poistaa paisutusaineiden muut kuin 
välttämättömät käyttötarkoitukset. Vaikka asetuksessa 2037/2000 edellytetään 
paisutusaineiden talteenottamista, talteenottotaso on käytännössä kohtuuttoman alhainen 
joissakin toimintayksiköissä (esim. joissakin jääkaappien kierrätyslaitoksissa), ja yhteisön 
maiden välillä vallitsee laajoja, teknisesti perusteettomia eroja, jotka liittyvät laitoksien 
suorituskykyyn. Suorituskykyä koskevissa normeissa on täsmennettävä, minkä suuruinen 
prosenttiosuus paisuteaineista on otettava talteen eri tuotteista ja laitteista, sekä teknisen 
valvonnan vähimmäisnormit. 

Tarkistus 91
Johannes Blokland

Asetusehdotus
22 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvottavat aineet, joita on jäähdytys-, 
ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, 
liuottimia sisältävissä laitteissa tai 
palontorjuntalaitteistoissa ja 
sammuttimissa, on kyseisten laitteiden 

1. Valvottavat aineet, joita on jäähdytys-, 
ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, 
liuottimia sisältävissä laitteissa tai 
palontorjuntalaitteistoissa ja 
sammuttimissa kaikenlaisilta käyttäjiltä, 
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huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden 
aikana tai ennen kyseisten laitteiden purkua 
ja käytöstä poistamista otettava talteen 
hävitettäviksi osapuolten hyväksymiä 
liitteessä VII lueteltuja menetelmiä 
käyttäen tai otettava talteen kierrätettäviksi 
taikka regeneroitaviksi. 

kuten kotitalouksilta, on kyseisten 
laitteiden huolto- ja 
kunnossapitotoimenpiteiden aikana tai 
ennen kyseisten laitteiden purkua ja 
käytöstä poistamista otettava talteen 
hävitettäviksi osapuolten hyväksymiä 
liitteessä VII lueteltuja menetelmiä 
käyttäen tai otettava talteen kierrätettäviksi 
taikka regeneroitaviksi.

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi lisätään, että määräystä sovelletaan myös kotitalouslaitteisiin.

Tarkistus 92
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
22 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sellaisissa säiliöissä, joita käytetään 
tällaisten aineiden kuljetukseen tai 
säilytykseen, olevat kloorifluorihiilivedyt, 
jotka on saatettu markkinoille ja joita ei 
enää käytetä, on otettava talteen. 
Kloorifluorihiilivedyt voidaan viedä 
maasta 17 ja 18 artiklojen mukaisesti tai 
ne voidaan hävittää ensimmäisessä 
alakohdassa mainittua tekniikkaa 
käyttäen. 

Or. en

Perustelu

15 artiklan 1 kohdan mukaan "tuote" sisältää säiliön, jota käytetään näiden aineiden 
kuljetukseen tai säilytykseen. 22 artiklan 3 kohdan ehdotuksella estettäisiin säiliöissä olevien 
kloorifluorihiilivetyjen palauttaminen markkinoilta vientiä varten. Käyttämättömien tai 
regeneroitujen kloorifluorihiilivetyjen vienti sallitaan 17 artiklan 2 g kohdan nojalla, ja on 
tärkeää kannustaa jo markkinoille saatettujen säiliöiden palauttamista.
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Tarkistus 93
Martin Callanan

Asetusehdotus
22 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sellaisissa säiliöissä, joita käytetään 
tällaisten aineiden kuljetukseen tai 
säilytykseen, olevat kloorifluorihiilivedyt, 
jotka on saatettu markkinoille ja joita ei 
enää käytetä, on otettava talteen. 
Kloorifluorihiilivedyt voidaan viedä 
maasta 17 ja 18 artiklojen mukaisesti tai 
ne voidaan hävittää ensimmäisessä 
alakohdassa mainittua tekniikkaa 
käyttäen.

Or. en

Perustelu

15 artiklan 1 kohdan mukaan "tuote" sisältää säiliön, jota käytetään näiden aineiden 
kuljetukseen tai säilytykseen. 22 artiklan 3 kohdan ehdotuksella estettäisiin säiliöissä olevien 
kloorifluorihiilivetyjen palauttaminen markkinoilta vientiä varten. Käyttämättömien tai 
regeneroitujen kloorifluorihiilivetyjen vienti sallitaan 17 artiklan 2 g kohdan nojalla, ja on 
tärkeää kannustaa jo markkinoille saatettujen säiliöiden palauttamista.

Tarkistus 94
Johannes Blokland

Asetusehdotus
22 artikla - 3 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii tähän asetukseen liitteen, 
jossa vahvistetaan luettelo tuotteista ja 
laitteista, joiden osalta talteenottoa tai 
hävittämistä pidetään teknisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoisina ilman, 
että aineet otettaisiin sitä ennen talteen, ja 
täsmentää tarvittaessa sovellettavat 

Komissio laatii 
1 päivään tammikuuta 2011 mennessä 
tähän asetukseen liitteen, jossa 
vahvistetaan luettelo tuotteista ja laitteista, 
joiden osalta talteenottoa tai hävittämistä 
pidetään teknisesti ja taloudellisesti 
toteutuskelpoisina ilman, että aineet 
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menetelmät. otettaisiin sitä ennen talteen, ja täsmentää 
tarvittaessa sovellettavat menetelmät. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että varastoidut aineet otetaan uudelleen talteen. Tämän takaamiseksi 
täytäntöönpanotoimiin yhdistetään päivämäärämerkinnät.

Tarkistus 95
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
22 artikla - 3 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii tähän asetukseen liitteen, 
jossa vahvistetaan luettelo tuotteista ja 
laitteista, joiden osalta talteenottoa tai 
hävittämistä pidetään teknisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoisina ilman, 
että aineet otettaisiin sitä ennen talteen, ja 
täsmentää tarvittaessa sovellettavat 
menetelmät. 

Komissio laatii 
1 päivään tammikuuta 2010 mennessä 
tähän asetukseen liitteen, jossa 
vahvistetaan luettelo tuotteista ja laitteista, 
joiden osalta talteenottoa tai hävittämistä 
pidetään teknisesti ja taloudellisesti 
toteutuskelpoisina ilman, että aineet 
otettaisiin sitä ennen talteen, ja täsmentää 
tarvittaessa sovellettavat menetelmät.

Or. en

Perustelu

Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Yritykset tarvitsevat luetteloa 
voidakseen soveltaa sitä. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on hyödynnettävä koko 
EU:n alueella, jotta taataan sama ympäristönsuojelun taso talteenoton tai ilman aineiden 
talteenottoa tapahtuvan hävittämisen aikana.
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Tarkistus 96
Linda McAvan

Asetusehdotus
22 artikla - 3 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii tähän asetukseen liitteen, 
jossa vahvistetaan luettelo tuotteista ja 
laitteista, joiden osalta talteenottoa tai 
hävittämistä pidetään teknisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoisina ilman, 
että aineet otettaisiin sitä ennen talteen, ja 
täsmentää tarvittaessa sovellettavat 
menetelmät. 

Komissio laatii tähän asetukseen liitteen, 
jossa vahvistetaan luettelo tuotteista ja 
laitteista, joiden osalta talteenottoa tai 
hävittämistä pidetään teknisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoisina ilman, 
että aineet otettaisiin sitä ennen talteen, ja 
täsmentää tarvittaessa sovellettavat 
menetelmät. Tällaisen liitteen laatimista 
koskevien ehdotuksien yhteydessä on 
esitettävä tyhjentävä arvio kustannuksista 
ja hyödyistä kaikille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 97
Evangelia Tzampazi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on annettava 1. päivään 
tammikuuta 2011 mennessä 
toimintasuunnitelma, jossa tarjotaan 
kannustimia kyseessä olevien aineiden 
poisvetämiselle ja niiden korvaamiselle 
turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Or. el

Perustelu

Koska tarve kyseisten aineiden mahdollisimman pikaiseen talteenottoon ja hävittämiseen 
kasvaa jatkuvasti, olisi hyödyllistä, että komissio laatisi toimintasuunnitelman, jonka 
tarkoituksena on tarjota ”käyttäjille” ja ”tuottajille” kannustimia ottaa talteen ja korvata 
kyseiset aineet mahdollisimman nopeasti.
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Tarkistus 98
Johannes Blokland

Asetusehdotus
22 artikla - 3 kohta - 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio valmistelee ehdotustaan 
liitteeksi, sen on kuultava jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianosaisia tahoja 
määriteltävistä tuotteista ja laitteista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että varastoidut aineet otetaan uudelleen talteen.

Tarkistus 99
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
22 artikla - 3 kohta - 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio valmistelee ehdotustaan 
liitteeksi, sen on kuultava jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianosaisia tahoja 
määriteltävistä tuotteista ja laitteista, 
talteenoton tai hävittämisen teknisestä ja 
taloudellisesta toteutuskelpoisuudesta 
ilman, että aineet otettaisiin sitä ennen 
talteen, ja tekniikasta, jota käytetään 
kunkin määritellyn tuotteen ja laitteen 
osalta.

Or. en
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Perustelu

Ottaen huomioon erot jäsenvaltioiden suorituskyvyssä ja tekniset ja taloudelliset haasteet, 
jotka liittyvät otsonikerrosta heikentävien aineiden varastojen tehokkaaseen hallintaan, 
komission olisi vedottava virallisesti kaikkien osapuolien – kuten jäsenvaltioiden, 
teollisuudenalojen ja kansalaisjärjestöjen – kokemukseen ja asiantuntemukseen 
valmisteltaessa uutta liitettä.

Tarkistus 100
Johannes Blokland

Asetusehdotus
22 artikla - 5 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja 
voi tämän arvioinnin sekä teknisen ja 
muun asiaa koskevan tiedon perusteella 
tarvittaessa mukauttaa näitä 
vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevia 
toimenpiteitä. 

Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet. On 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakennuksien eristeenä käytettäviin 
vaahtoihin sekä jätteitä koskevaan 
lainsäädäntöön. Komissio hyväksyy 
1 päivään tammikuuta 2011 mennessä 
näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia 
koskevat toimenpiteet. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että varastoidut aineet otetaan uudelleen talteen. Tämän takaamiseksi 
täytäntöönpanotoimiin yhdistetään päivämäärämerkinnät. On kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakennuksien eristeenä käytettäviin vaahtoihin, joita olisi myös tarkasteltava rakennus- ja 
purkujätettä koskevassa tulevassa direktiivissä.

Tarkistus 101
Johannes Blokland

Asetusehdotus
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valvottavien aineiden vuodot ja päästöt Vuotojen ja päästöjen estäminen
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1. Yritysten on toteutettava kaikki 
toteutettavissa olevat varotoimet 
valvottavien aineiden vuotojen estämiseksi 
ja minimoimiseksi. Erityisesti kiinteät 
laitteet, jotka sisältävät enemmän kuin 
kolme kiloa jäähdytysnestettä, on 
tarkistettava vuotojen varalta vuosittain. 

1. Seuraavien kiinteiden laitteiden, kuten 
jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteiden, myös niiden 
virtapiirien, liuottimia sisältävien 
laitteiden tai palontorjuntalaitteistojen ja 
sammuttimien, jotka sisältävät liitteessä I 
lueteltuja valvottavia aineita, käyttäjien 
on kaikin toteuttamiskelpoisin 
toimenpitein, jotka eivät aiheuta 
suhteettomia kustannuksia,

Jäsenvaltioiden on määriteltävä tätä 
varten henkilökunnan 
vähimmäispätevyysvaatimukset. 
Jäsenvaltioiden suorittaman 
toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen 
ja muun asiaa koskevan tiedon 
perusteella komissio voi tarvittaessa 
toteuttaa näitä 
vähimmäispätevyysvaatimusten 
yhdenmukaistamista koskevia 
toimenpiteitä. 

(a) estettävä näiden kaasujen vuoto ja

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös 
sitä täydentämällä, päätetään 25 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(b) korjattava havaittu vuoto 
mahdollisimman pian.

2. Yritysten on toteutettava kaikki 
toteutettavissa olevat varotoimet 
metyylibromidin vuotojen estämiseksi ja 
minimoimiseksi kaasutuslaitteista ja 
sellaisten muiden työvaiheiden aikana, 
joissa metyylibromidia käytetään.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tätä 
varten henkilökunnan 
vähimmäispätevyysvaatimukset.

2. Niiden laitteistojen käyttäjien, joihin 
viitataan 1 kohdassa, on varmistettava, 
että pätevä henkilökunta, joka täyttää 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 5 artiklan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset tai 
vastaavat vaatimukset, tarkistaa laitteistot 
vuotojen varalta seuraavin määräajoin:

3. Yritysten on toteutettava kaikki 
toteutettavissa olevat varotoimet 
valvottavien aineiden vuotojen ja 
päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi, 
kun niitä käytetään raaka-aineina tai 
prosessireagensseina.

(a) kiinteät laitteet, jotka sisältävät 
enemmän kuin kolme kiloa valvottavia 
aineita, on tarkistettava vuotojen varalta 
vähintään 12 kuukauden välein; tätä ei 
sovelleta ilmatiiviisti suljettaviin 
laitteisiin, jotka merkitään sellaisinaan ja 
jotka sisältävät alle kuusi kiloa valvottavia 
aineita;

4. Yritysten on toteutettava kaikki 
toteutettavissa olevat varotoimet sellaisten 

(b) laitteet, jotka sisältävät enemmän kuin 
30 kiloa valvottavia aineita, on 
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valvottavien aineiden vuotojen ja 
päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi, 
joita syntyy tahattomasti muita 
kemikaaleja valmistettaessa.

tarkistettava vuotojen varalta vähintään 
kuuden kuukauden välein;

5. Komissio voi vahvistaa menetelmät tai 
käytännöt, joita yritysten on käytettävä 
valvottavien aineiden vuotojen ja 
päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi. 

(c) laitteet, jotka sisältävät enemmän kuin 
300 kiloa valvottavia aineita, on 
tarkistettava vuotojen varalta vähintään 
kolmen kuukauden välein.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös 
sitä täydentämällä, päätetään 25 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Laitteet on tarkastettava vuotojen varalta 
kuukauden kuluessa siitä, kun vuoto on 
korjattu, jotta varmistetaan, että korjaus 
on onnistunut.

Tässä kohdassa "tarkastettu vuotojen 
varalta" tarkoittaa, että laite tai 
järjestelmä on tarkastettu vuotojen varalta 
käyttäen välittömiä tai välillisiä 
arviointimenetelmiä ja keskittyen niihin 
laitteen tai järjestelmän osiin, jotka ovat 
todennäköisimmin alttiita vuotamaan. 
Vuotojen varalta tarkistamiseen liittyvät 
välittömät ja välilliset arviointimenetelmät 
määritellään tavanomaisissa 
tarkistusvaatimuksissa, joihin viitataan 
7 kohdassa.
3. Kun asianmukaisesti toimiva 
tarkoituksenmukainen vuotojen 
havaitsemisjärjestelmä on käytössä, 2(b) 
ja (c) kohdan mukaisten tarkastuksien 
toistumistiheys voidaan puolittaa.
4. Kun on kyse sammutusjärjestelmistä, 
joihin sovelletaan ISO 14520 -standardin 
mukaista tarkastusjärjestelmää, kyseiset 
tarkastukset saattavat myös vastata tämän 
asetuksen vaatimuksia, kunhan 
tarkastukset tehdään vähintään yhtä 
usein.
5. Niiden enemmän kuin kolme kiloa 
valvottavia aineita sisältävien laitteiden, 
joihin viitataan 1 kohdassa, käyttäjien on 
ylläpidettävä rekisteriä laitteiden 
sisältämien valvottavien aineiden 
määrästä ja tyypistä, lisätyistä määristä ja 
huollon, ylläpidon ja loppusijoituksen 
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yhteydessä talteen otetuista määristä. 
Käyttäjien on myös ylläpidettävä 
rekisteriä muista asiaan kuuluvista 
tiedoista, kuten huollosta tai ylläpidosta 
vastaavan yrityksen tai teknikon 
tunnistetiedoista, sekä 2, 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti tehtyjen tarkistuksien 
päivämääristä ja tuloksista samoin kuin 
asianmukaisista tiedoista, joiden 
perusteella kiinteä laite voidaan erottaa 
laitteista, joihin viitataan 2(b) ja 
(c) kohdassa. Nämä rekisterit on 
toimitettava pyynnöstä toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja komissiolle.

6. Komissio asettaa 1 päivään 
tammikuuta 2011 mennessä – sen 
menettelyn mukaisesti, johon viitataan 
25 artiklan 3 kohdassa – tavanomaiset 
vuotojen tarkastusvaatimukset kunkin 
laitteen osalta, johon viitataan tämän 
artiklan 1 kohdassa.
7. Jäsenvaltioilta saatujen tietojen 
perusteella ja kuultuaan asianmukaisia 
aloja komissio voi vahvistaa 
vähimmäisvaatimukset ja vastavuoroisen 
tunnustamisen edellytykset 25 artiklan 
3 kohdan menettelyn mukaisesti, kun on 
kyse koulutusohjelmista ja asianomaisen 
henkilökunnan sertifioinnista. 
Henkilökunnalla tarkoitetaan 
henkilöstöä, joka osallistuu 23 artiklan 
1 kohdan kattamien laitteiden ja 
järjestelmien asentamiseen, ylläpitoon tai 
huoltamiseen sekä henkilöstöä, joka 
osallistuu 22 ja 23 artiklassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Or. en

Perustelu

F-kaasuja koskevan asetuksen (EY) N:o 842/2006 3 artiklassa määrätään tarkemmin 
valvottavien aineiden vuodoista ja päästöistä. Yhdenmukaisuuden nimissä, tekstin laadun 
parantamiseksi ja päästöjen vastaisten lisätakuiden vuoksi on parempi käyttää samaa tekstiä 
tässä asetuksessa.
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Tarkistus 102
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
23 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritysten on toteutettava kaikki 
toteutettavissa olevat varotoimet 
metyylibromidin vuotojen estämiseksi ja 
minimoimiseksi kaasutuslaitteista ja 
sellaisten muiden työvaiheiden aikana, 
joissa metyylibromidia käytetään. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tätä varten 
henkilökunnan 
vähimmäispätevyysvaatimukset.

Yritysten on toteutettava kaikki 
toteutettavissa olevat varotoimet 
metyylibromidin vuotojen estämiseksi ja 
minimoimiseksi kaasutuslaitteista ja 
sellaisten muiden työvaiheiden aikana, 
joissa metyylibromidia käytetään. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tätä varten 
henkilökunnan 
vähimmäispätevyysvaatimukset. 
Jäsenvaltioiden suorittaman 
toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen 
ja muun asiaa koskevan tiedon 
perusteella komissio voi tarvittaessa 
toteuttaa näitä 
vähimmäispätevyysvaatimusten 
yhdenmukaistamista koskevia 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Ennakkoedellytys, jolla taataan sama ympäristönsuojelun taso koko EU:n alueella.

Tarkistus 103
Satu Hassi

Asetusehdotus
23 artikla - 5 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi vahvistaa menetelmät tai 
käytännöt, joita yritysten on käytettävä 
valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen 

5. Komissio vahvistaa 
1 päivään tammikuuta 2010 mennessä 
menetelmät tai käytännöt tai suorituskykyä 
koskevat normit, joita yritysten on 



AM\755512FI.doc 59/66 PE416.362v01-00

FI

estämiseksi ja minimoimiseksi. käytettävä valvottavien aineiden vuotojen 
ja päästöjen estämiseksi ja 
minimoimiseksi.

Or. en

Perustelu

Vaikka asetuksessa 2037/2000 edellytetään otsonikerrosta heikentävien aineiden vuotojen ja 
päästöjen minimoimista, käyttäjät eivät ole käytännössä huolehtineet tästä asianmukaisesti. 
Jäähdytysaineisiin liittyvien palvelujen tarjoajat ja muut otsonikerrosta heikentäviä aineita 
käsittelevät toimijat tarvitsevat kipeästi teknistä opastusta. F-kaasuja koskeva EY:n asetus 
sisältää hyödyllistä tietoa (joka liittyy vuotojen ja päästöjen estämiseen), joka olisi liitettävä 
uuteen otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaan asetukseen tarvittavin mukautuksin. 
F-kaasuja koskevan asetuksen toimenpiteet perustuivat Alankomaissa kehitettyyn 
STEK-järjestelmään, jolla on onnistuttu vähentämään jäähdytysaineiden vuotoja ja päästöjä.  

Tarkistus 104
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
23 artikla - 5 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi vahvistaa menetelmät tai 
käytännöt, joita yritysten on käytettävä 
valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen 
estämiseksi ja minimoimiseksi.

5. Komission olisi aiheellista vahvistaa 
1 päivään tammikuuta 2010 mennessä 
menetelmät tai käytännöt, joita yritysten on 
käytettävä valvottavien aineiden vuotojen 
ja päästöjen estämiseksi, minimoimiseksi 
ja valvomiseksi.

Or. en

Perustelu

Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Yritykset tarvitsevat luetteloa 
tekniikoista tai käytännöistä, joita voidaan hyödyntää valvottavien aineiden vuotojen ja 
päästöjen ehkäisemiseksi, minimoimiseksi ja valvomiseksi, jotta yritykset voivat soveltaa 
luetteloa käytännössä. Asettamalla luettelo saataville EU:n tasolla taataan sama 
ympäristönsuojelun taso koko EU:n alueella.
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Tarkistus 105
Satu Hassi

Asetusehdotus
24 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi asiaa koskevien 
tieteellisten tietojen perusteella sisällyttää 
liitteessä II olevaan B osaan aineita, jotka 
eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla 
katsotaan olevan otsonia heikentävä 
ominaisvaikutus. Toimenpiteet, jotka on 
tarkoitettu muuttamaan tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio voi asiaa koskevien 
tieteellisten tietojen perusteella sisällyttää 
liitteessä II olevaan B osaan aineita, jotka 
eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla 
katsotaan olevan otsonia heikentävä 
ominaisvaikutus, joka on suuruudeltaan 
0,001 tai enemmän ja jonka elinikä 
ilmakehässä on yli 120 päivää. 
Toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Osapuolien ilmoittamat aineet pöytäkirjan 
päätöksien XIII/5, X/8 ja IX/24 
mukaisesti lisätään myös liitteessä II 
olevaan B osaan.

Or. en

Perustelu

Montrealin pöytäkirjan päätöksien XIII/5, X/8 & IX/24mukaisesti osapuolet ovat raportoineet 
uusista aineista, joiden epäillään voivan heikentää otsonikerrosta. Päätöksessä IX/24 
todetaan, että kaikki osapuolet voivat kiinnittää sihteeristön huomion sellaisten uusien 
aineiden olemassaoloon, joiden katsotaan voivan heikentää otsonikerrosta ja jotka ovat 
todennäköisesti tuotantomääriltään merkittäviä, mutta joita ei ole lueteltu valvottavina 
aineina pöytäkirjan 2 artiklassa. - Nämä aineet olisi lisättävä liitteessä II olevaan B osaan, 
jotta niiden tuotantoa ja käyttöä voidaan valvoa asianmukaisesti. 
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Tarkistus 106
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
24 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi asiaa koskevien 
tieteellisten tietojen perusteella sisällyttää 
liitteessä II olevaan B osaan aineita, jotka 
eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla 
katsotaan olevan otsonia heikentävä 
ominaisvaikutus. Toimenpiteet, jotka on 
tarkoitettu muuttamaan tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio voi asiaa koskevien 
tieteellisten tietojen perusteella sisällyttää 
liitteessä II olevaan B osaan aineita, jotka 
eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla 
katsotaan olevan otsonia heikentävä 
ominaisvaikutus, joka on suuruudeltaan 
0,01 tai enemmän ja jonka elinikä 
ilmakehässä on yli 60 päivää. 
Toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

On olemassa monia halogenoituja lyhytikäisiä aineita, jotka saattavat teoreettisesti heikentää 
otsonikerrosta. Montrealin pöytäkirjassa käytetään 0,01:n suuruista tosiasiallista 
vähimmäisrajaa. On osoitettu, että hyvin lyhytikäisiä aineita, joiden elinikä ilmakehässä on 
alle 60 päivää, ei pääse riittävässä määrin stratosfääriin, jotta niillä olisi merkittävää 
pitkäaikaista vaikutusta otsonikerrokseen. Tästä syystä on asianmukaista asettaa 
vähimmäisraja sekä otsonia heikentäville aineille että eliniälle ilmakehässä.

Tarkistus 107
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
27 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yritysten on ilmoitettava komissiolle 
vuosittain ennen 31 päivää maaliskuuta 2–
5 kohdassa luetellut tiedot kustakin 
valvottavasta aineesta ja kustakin 
liitteessä II luetellusta uudesta aineesta 

1. Yritysten on ilmoitettava komissiolle 
vuosittain ennen 31 päivää maaliskuuta 2–
5 kohdassa luetellut tiedot alla olevan 
mukaisesti kustakin valvottavasta aineesta 
ja kustakin liitteessä II olevassa A osassa 
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edellisen vuoden 1 päivänä tammikuuta 
alkavalta ja 31 päivänä joulukuuta 
päättyvältä ajanjaksolta ja toimitettava 
niistä jäljennös kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

luetellusta uudesta aineesta edellisen 
vuoden 1 päivänä tammikuuta alkavalta ja 
31 päivänä joulukuuta päättyvältä 
ajanjaksolta ja toimitettava niistä jäljennös 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Liitteessä II olevan B osan sisällyttäminen asettaa raportointia koskevia vaatimuksia 
sellaisten aineiden kohdalla, joista ei ole vielä sovittu, että ne olisi luokiteltava uusiksi 
aineiksi Montrealin pöytäkirjan nojalla. EU ehdotti nimittäin OEWG28:n kokouksessa näitä 
aineita koskevia päätösluonnoksia, mutta ne hylättiin sillä perusteella, että tieteelliselle 
arviointiryhmälle ja tekniikan ja talouden arviointikomitealle oli jo annettu valtuudet tehdä 
tällaisia tarkistuksia. EU:n olisi noudatettava Montrealin pöytäkirjan menettelyjä uusia 
aineita tarkasteltaessa.

Tarkistus 108
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
27 artikla - 2 g a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) sisäisissä tarkastuksissa ilmenneet 
tiedot päästöistä ja vuodoista, jotka ovat 
syntyneet tuotantoprosessin aikana.

Or. en

Perustelu

Paremman ympäristönsuojelun takaamiseksi ja asetuksen 19 artiklan soveltamisen 
helpottamiseksi.
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Tarkistus 109
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
27 artikla - 5 c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sisäisissä tarkastuksissa ilmenneet 
tiedot päästöistä ja vuodoista, jotka ovat 
syntyneet hävittämisen aikana.

Or. en

Perustelu

Paremman ympäristönsuojelun takaamiseksi ja asetuksen 19 artiklan soveltamisen 
helpottamiseksi.

Tarkistus 110
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
Liite II – B osa – Taulukko – rivi 1

Komission teksti Tarkistus

C3H7Br    1-Bromipropaani (n-
propyylibromidi)   0,02 – 0,10

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa pannaan täytäntöön Montrealin pöytäkirjan mukaiset yhteisön velvoitteet, 
minkä vuoksi asetuksen olisi oltava yhdenmukainen pöytäkirjan kanssa. Koska yhteisöllä ei 
ole asianmukaisia välineitä, joilla voitaisiin arvioida muiden kuin pöytäkirjassa katettujen 
aineiden otsonikerrokseen mahdollisesti kohdistuvaa heikentävää vaikutusta, yhteisön on 
turvauduttava pöytäkirjan mukaisiin menetelmiin. Tieteellinen arviointiryhmä ei ole 
havainnut, että n-propyylibromidi vaikuttaisi merkittävällä tavalla heikentävästi 
otsonikerrokseen, mutta asian tutkimista jatketaan pöytäkirjan nojalla. Ennen kuin 
toteutetaan yhteisön toimia tähän tuotteeseen liittyen, n-propyylibromidia on ensin arvioitava 
pöytäkirjan nojalla. Tästä syystä n-propyylibromidi olisi poistettava tästä jaksosta. 
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Tarkistus 111
Thomas Ulmer

Asetusehdotus
Liite II – B osa – Taulukko – rivi 3

Komission teksti Tarkistus

CF3I   Trifluorijodimetaani 
(trifluorimetyylijodidi)   0,01 – 0,02

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alaviitteen 34 mukaan otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaisevat kertoimet ovat 
nykyiseen tietoon perustuvia arvioita, ja niitä tarkistetaan ja muutetaan määräajoin 
otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevien osapuolten päätösten perusteella. Tällainen 
tarkistus on saatavilla CF3I:n osalta. Euroopan komissiolle osoittamassaan kirjeessä 
professori, tri Wuebbles, joka on yksi tieteellisen arviointiryhmän jäsenistä, arvioi CF3I:n 
otsonikerroksen heikentävää vaikutusta käyttäen uusinta kolmiulotteista mallinnosta, 
0,0068:ssa. Komission ehdotuksessa mainittu vaihtelualue on nyt vanhentunut.

Tarkistus 112
Satu Hassi

Asetusehdotus
Liite II – B osa – Taulukko – uudet rivit

Tarkistus

C4Cl6 Heksaklooridifluoributadieeni 0,07

1,1,1-trikloori-2,2,2-trifluorietaani (tai 
R.113a)

0,65

C10H6BrOC
H3

6-bromi-2-metoksinaftaleeni (tai bromi-
metoksi-naftaleeni eli BMN)

Määritellään 
myöhemmin

CH2ClBr or 
C3H6BrCl

1-bromi-3-klooripropaani Määritellään 
myöhemmin

CH2Br2 Dibromimetaani Määritellään 
myöhemmin

C2H4Br2 Dibromietaani Määritellään 
myöhemmin
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C2H4BrCl Bromikloorietaani Määritellään 
myöhemmin

C2H5Br Bromietaani Määritellään 
myöhemmin

C3H6Br2 1,3-Dibromipropaani Määritellään 
myöhemmin

C3H7Br 2-Bromipropaani Määritellään 
myöhemmin

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-Tetrakloori heksafluoributaani Määritellään 
myöhemmin

Or. en

Perustelu

Montrealin pöytäkirjan päätöksien XIII/5, X/8 & IX/24 mukaisesti osapuolet ovat raportoineet 
uusista aineista, joiden epäillään voivan heikentää otsonikerrosta. Päätöksessä IX/24 
todetaan, että kaikki osapuolet voivat kiinnittää sihteeristön huomion sellaisten uusien 
aineiden olemassaoloon, joiden katsotaan voivan heikentää otsonikerrosta ja jotka ovat 
todennäköisesti tuotantomääriltään merkittäviä, mutta joita ei ole lueteltu valvottavina 
aineina pöytäkirjan 2 artiklassa. - Nämä aineet olisi lisättävä liitteessä II olevaan B osaan, 
jotta niiden tuotantoa ja käyttöä voidaan valvoa asianmukaisesti.

Tarkistus 113
Satu Hassi

Asetusehdotus
Liite III – f kohta

Komission teksti Tarkistus

(f) hiilitetrakloridin käyttö 
radioaktiivisesti merkatun 
syankobalamiinin tuotannossa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitteen III (f) kohta ei ole Montrealin pöytäkirjan mukainen; siinä sallitaan tämän 
prosessireagenssin käyttö vain kaudella 2005–2006, ja siihen tehdyt viittaukset olisi 
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poistettava. Poikkeus sallittiin vain kahden vuoden ajaksi, jotta syankobalamiinia tuottava 
yritys sai riittävästi aikaa ottaakseen käyttöön uudet jätteen hävittämistä koskevat 
menetelmät.

Tarkistus 114
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
Liite VII – Taulukko – sarake 2 – rivi 3 – otsake

Komission teksti Tarkistus

Liite A, I ryhmä 
Liite B
Liite C, I ryhmä 

Liite I, I ryhmä 
Liite I, II ryhmä, IV ryhmä, V ryhmä 
Liite I, VIII ryhmä 

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi: on noudatettava asetuksessa käyttöön otettua luettelointitapaa 
Montrealin pöytäkirjan luettelointitavan sijaan.

Tarkistus 115
Vladko Todorov Panayotov

Asetusehdotus
Liite VII – Taulukko – sarake 3 – rivi 3 – otsake

Komission teksti Tarkistus

Haloni (Liite A, II ryhmä) Haloni (Liite I, III ryhmä)

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi: on noudatettava asetuksessa käyttöön otettua luettelointitapaa 
Montrealin pöytäkirjan luettelointitavan sijaan.
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