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PR_COD_Recastingam

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.

Adlib Express Watermark



PR\753508FI.doc 3/33 PE415.331v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................29

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE ....................................32

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 
LAUSUNTO ........................................................................................................................33

Adlib Express Watermark



PE415.331v01-00 4/33 PR\753508FI.doc

FI

Adlib Express Watermark



PR\753508FI.doc 5/33 PE415.331v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta 
heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0505)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 133 artiklan ja 
175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0297/2008),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen2,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti osoittaman ... päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 
(A6-0000/2008),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 
muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten ja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymien teknisten 
mukautusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
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, 
osittain halogenoitujen 
bromifluorihiilivetyjen , 
bromikloorimetaanin ja metyylibromidin
tuotannosta ja markkinoille saattamisesta
on vähitellen luovuttu.

(8) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000
säännösten mukaisesti täysin 
halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, 
muiden täysin halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen, halonien, 
hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin, 
osittain halogenoitujen 
bromifluorihiilivetyjen , 
bromikloorimetaanin ja metyylibromidin
tuotannosta ja markkinoille saattamisesta
on vähitellen luovuttu. On myös aiheellista 
kieltää vähitellen näiden aineiden ja näitä 
aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden 
markkinoille saattaminen ja käyttö.

Or. en

Perustelu

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 asetuksen (EY) N:o 
2037/2000 johdanto-osassa, ja se on syytä mainita tässäkin yhteydessä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Metyylibromidille vaihtoehtoisten 
aineiden saatavuus olisi otettava huomioon 
siten, että metyylibromidin tuotantoa ja 
kulutusta vähennetään merkittävämmin 

(10) Kun otetaan huomioon 
metyylibromidin jättämisestä 
sisällyttämättä neuvoston direktiivin 
91/414/ETY liitteeseen I 18 päivänä 2008 
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pöytäkirjaan verrattuna. Metyylibromidin 
kriittisiä käyttötarkoituksia koskevien 
poikkeusten  olisi loputtava kokonaan ja 
mahdollisuus myöntää poikkeuksia
hätätilanteissa olisi säilytettävä 
tuhoeläinten tai tautien odottamattoman 
leviämisen niin vaatiessa, kun tällainen 
käyttö hätätilanteissa sallitaan 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä 
heinäkuuta 1991 annetun neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY ja 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16 päivänä 
helmikuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/8/EY mukaisesti. Tällöin 
olisi toteutettava toimenpiteitä päästöjen 
vähentämiseksi, kuten käytettävä 
käytännöllisesti katsoen läpäisemättömiä 
muovikalvoja maaperän kaasutuksessa.

tehty komission päätös 2008/753/EY ja 
metyylibromidille vaihtoehtoisten aineiden 
saatavuus, sen tuotanto ja kulutus olisi 
kiellettävä kokonaan. Metyylibromidin 
kriittisiä käyttötarkoituksia koskevien 
poikkeusten olisi loputtava kokonaan.

_________

EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna komission 
direktiivillä 2007/52/EY (EUVL L 214, 17.8.2007, 
s. 3).

EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1, direktiivi sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä 
marraskuuta 2007 annetulla komission 
direktiivillä 2007/70/EY (EUVL L 312, 30.11.2007, 
s. 26).

Or. en

Perustelu

Metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 
18 päivänä 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/753/EY mukaan metyylibromidin lupa 
umpeutuu 18. maaliskuuta 2009. Olisi loogista, että metyylibromidin käyttökin kielletään 
tämän direktiivin yhteydessä.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
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) Siinä määrin kuin vaihtoehtoja on 
käytettävissä, metyylibromidin käyttö
karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta 
tapahtuvaan käsittelyyn olisi kiellettävä 
mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 4

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 

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

aineiden laittoman kaupan tai niiden 
päästöjen riski. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että tarkastukset 
suoritetaan ympäristötarkastusten 
vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa 
4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen 2001/331/EY mukaisesti1.
_________
1 EYVL L 118, 4.4.2001, s. 41–46.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen onnistuminen riippuu erittäin paljon hyvistä tarkastuksista. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että suosituksen 2001/331/EY säännöksiä noudatetaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Olisi otettava käyttöön joustava 
mekanismi sen varmistamiseksi, että 
aineet, joita pöytäkirjan mukaisesti toimiva 
tieteellinen arviointilautakunta pitää 
otsonikerrosta heikentävinä, ilmoitetaan, 
että niiden ympäristövaikutus pystytään 
arvioimaan ja että uusiin aineisiin, joilla 
katsotaan olevan merkittävä otsonia 
heikentävä ominaisvaikutus, sovelletaan 
valvontatoimenpiteitä.

(28) Olisi otettava käyttöön joustava 
mekanismi sen varmistamiseksi, että 
aineet, joita pöytäkirjan mukaisesti toimiva 
tieteellinen arviointilautakunta pitää 
otsonikerrosta heikentävinä, ilmoitetaan, 
että niiden ympäristövaikutus pystytään 
arvioimaan ja että uusiin aineisiin, joilla 
katsotaan olevan merkittävä otsonia 
heikentävä ominaisvaikutus, sovelletaan 
valvontatoimenpiteitä. Tässä yhteydessä 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
erittäin lyhytikäisiin aineisiin YK:n 
ympäristöohjelman ja Maailman 
ilmatieteen järjestön vuonna 2006 
laatiman otsoniarvioinnin valossa, jossa 
todettiin, että näiden aineiden 
otsonikerrosta heikentävä 
ominaisvaikutus on suurempi kuin 
aikaisemmin on arvioitu.
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Or. en

Perustelu

YK:n ympäristöohjelman ja Maailman ilmatieteen järjestön otsoniarvioinnissa vuodelta 2006 
todettiin, että erittäin lyhytikäisten aineiden merkitys otsonikerroksen heikkenemisen kannalta 
on suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu. Nyt uskotaan, että erittäin lyhytikäiset 
halogenoidut aineet, kuten n-propyylibromidi, joka on lähes kokonaan ihmisen tuottamaa, 
vaikuttavat merkittävästi stratosfäärin bromiinin kokonaismäärään ja siten niillä on 
haitallinen vaikutus stratosfäärin otsonikerrokseen. Komission ehdotuksessa n-
propyylibromidi on sisällytetty liitteen II B osaan (Aineet, jotka on ilmoitettava ), mutta sen 
on kuuluttava liitteen II A osaan (Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ”markkinoille saattamisella” 
tarkoitetaan tarjoamista kolmansille 
osapuolille tai saattamista kolmansien 
osapuolten käyttöön ensimmäistä kertaa
yhteisössä  vastiketta vastaan tai 
veloituksetta ja asetuksessa (EY) 
N:o 450/2008 tarkoitettua vapaaseen 
liikkeeseen luovuttamista  ,

(16) ”markkinoille saattamisella” 
tarkoitetaan tarjoamista kolmansille 
osapuolille tai saattamista kolmansien 
osapuolten käyttöön yhteisössä vastiketta 
vastaan tai veloituksetta ja asetuksessa 
(EY) N:o 450/2008 tarkoitettua vapaaseen 
liikkeeseen luovuttamista. Tuotteiden ja 
laitteiden osalta tarkoitetaan ainoastaan 
tarjoamista tai saattamista käyttöön 
ensimmäistä kertaa yhteisössä. 

Or. en

Perustelu

Vaikka ehdotettu "markkinoille saattamisen" määritelmä, jossa se rajoitetaan tarkoittamaan 
ensimmäistä markkinoille saattamista Euroopan yhteisössä, on Montrealin pöytäkirjan 
mukainen ja vastaa tämän termin määrittelyä tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 
annetussa asetuksessa (EY) N:o 842/2006, se saattaa heikentää näitä aineita koskevien 
valvontatoimien tehokasta toteuttamista. Valvottavien aineiden ostamista Euroopan 
yhteisössä ei enää säänneltäisi, ja valvonnasta vastaavat viranomaiset suorittaisivat vain 
niiden käyttöä koskevia tarkastuksia.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

(19) ”kierrätyksellä” tarkoitetaan 
talteenotetun valvottavan aineen 
uudelleenkäyttöä peruspuhdistuksen, kuten 
suodatuksen ja kuivauksen, jälkeen,

(19) "kierrätyksellä" tarkoitetaan 
talteenotetun valvottavan aineen 
uudelleenkäyttöä peruspuhdistuksen 
jälkeen;

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määritelmä poikkeaa fluoratuista kasvihuonekaasuista annetussa asetuksessa 
842/2006 käytetystä määritelmästä. Kierrätystä harjoittavat yhtiöt kierrättävät yleensä 
HCFC-yhdisteitä, jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti valvottavia aineita, ja fluoratuista 
kasvihuonekaasuista annetun asetuksen mukaisesti valvottuja HFC-yhdisteitä. On tärkeää 
säilyttää johdonmukaisuus näiden kahden asetuksen välillä kierrätyksen ja regeneroinnin 
suhteen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
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 määriteltyjen
toiminnallisten ominaisuuksien
saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa määritelmässä on muutettu täysin asetuksessa 2037/2000 ja Montrealin 
pöytäkirjassa käytetty regeneroinnin määritelmä. Ensiömateriaalia vastaavien 
ominaisuuksien palauttamisen edellyttäminen asettaa regeneroinnille tarpeettomia 
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rajoituksia, mikä saattaa rajoittaa käytettävissä olevan regeneroidun materiaalin määrää. 
Asetuksen 2037/2000 ja Montrealin pöytäkirjan määritelmissä vaaditaan määriteltyjen 
toiminnallisten ominaisuuksien palauttamista, mikä tarjoaa mahdollisuuden soveltuvaan 
valvontaan ilman turhia rajoituksia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisen  tuottajan on varmistettava 
seuraava  :

2. Jokaisen  tuottajan on varmistettava 
seuraava  :

a) osittain halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen tuotannon 
laskennallinen määrä ei 1 päivänä 
tammikuuta 2010  alkavana ja 31 päivänä 
joulukuuta 2010  päättyvänä ajanjaksona 
eikä minään sitä seuraavana kahdentoista 
kuukauden ajanjaksona ylitä 35:tä 
prosenttia kyseisen tuottajan osittain 
halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen 
tuotannon arvioidusta määrästä 
vuonna 1997;

a) osittain halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen tuotannon 
laskennallinen määrä ei 1 päivänä 
tammikuuta 2010  alkavana ja 31 päivänä 
joulukuuta 2010  päättyvänä ajanjaksona 
eikä minään sitä seuraavana kahdentoista 
kuukauden ajanjaksona ylitä 35:tä 
prosenttia kyseisen tuottajan osittain 
halogenoitujen 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 14:ää
prosenttia kyseisen tuottajan osittain 
halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen 
tuotannon arvioidusta määrästä 
vuonna 1997;
c) osittain halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen tuotanto ei jatku 
31 päivän joulukuuta 2019  jälkeen.

c) osittain halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen tuotanto ei jatku 
31 päivän joulukuuta 2014 jälkeen.

Or. en

Perustelu

Komissio esittää vientiin tarkoitettujen HCFC-yhdisteiden tuotannolle Euroopassa asetetun 
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määräajan aikaistamista (vuodesta 2025 vuoteen 2020) Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. 
Milieu Ltd:n ja Ecosphere Lda:n suorittamaa tarkastelua esitettiin vuodeksi 2015, mutta 
komissio ei hyväksynyt ehdotusta. Määräajan olisi oltava aikaisemmin, jotta se olisi 
kunnianhimoisempi. Myös 11 artiklan 2 kohdan suhteen, jossa säädetään HCFC-yhdisteiden 
käyttöä koskevasta poikkeuksesta vuoden 2014 loppuun mennessä, on loogista, että ainakin 
HCFC-yhdisteiden tuotannon olisi loputtava.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
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 
raaka-aineiksi ottamatta huomioon 
4 artiklan 2 kohdassa asetettuja 
tuotantomääriä sekä saattaa markkinoille 
ja käyttää raaka-aineina.

Or. en

Perustelu

Tämä selvennys on lisättävä sen varmistamiseksi, että tuotannon määritelmän muuttaminen 
(3 artiklan 10 kohta) ei vaikuta 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tuotannon valvontaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa 
säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 
prosessireagensseiksi ottamatta huomioon 
4 artiklan 2 kohdassa asetettuja 
tuotantomääriä sekä saattaa markkinoille 
ja käyttää prosessireagensseina.

Or. en
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Perustelu

Tämä selvennys on lisättävä sen varmistamiseksi, että tuotannon määritelmän muuttaminen 
(3 artiklan 10 kohta) ei vaikuta 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tuotannon valvontaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
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 koostumuksen 
osana tai kulutukseen (Montrealin 
pöytäkirjan määritelmien mukaisesti)
ja enimmäispäästörajat.

Or. en

Perustelu

Montrealin pöytäkirjaa koskevan päätöksen X/14 mukainen prosessireagenssien määritelmä 
sallii aineiden käyttöä koostumuksen osana ja niiden kulutusta koskevan raportoinnin ja 
valvonnan (vaihtoehtoiset sanavalinnat saattavat olla selkeyden vuoksi tarpeen). Tämä 
tarkkaan harkittu sanamuoto on valittu sen välttämiseksi, että ei tarvitse määritellä 
"enimmäiskäyttöä", koska sen määritelmä ei ole tarpeen sellaisen prosessireagenssin 
käytössä, joka on sallittu vain jos päästöt eivät ole merkittäviä. "Enimmäiskäytön" 
määritelmä rajoittaisi selvästi tuotantoa, eikä siitä ole hyötyä ympäristölle.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa 
säädetään, regeneroituja osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka saattaa 

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

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-
ja ilmastointilaitteiden ja 
vaihtosuuntaisten ilmastointi-
/lämpöpumppujärjestelmien
kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, 
että yritys on ottanut ne talteen tällaisista 
laitteista.

Or. en

Perustelu

Vaikka kierrätettyjen tai regeneroitujen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö 
laitteissa on sama kuin asetuksessa 2037/2000, sanamuoto ei ole yhdenmukainen 
22 artiklassa käytetyn sanamuodon kanssa. Vaihtosuuntaiset ilmastointi- ja 
lämpöpumppujärjestelmät olisi lisättävä johdonmukaisuuden vuoksi. On syytä tehdä selväksi, 
että sovelluksissa voi käyttää regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä. 
Ehdotus on myös epäselvä sen suhteen, viitataanko merkinnässä regeneroidun ja/tai 
kierrätetyn aineen (kummankin voi lisätä) määrään tai tyyppiin vai kokonaismäärään.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käytettäessä regeneroituja tai 
kierrätettyjä osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä kunnossapidossa tai 
huollossa kyseisiin jäähdytys- ja 
ilmastointilaitteisiin on merkittävä aineen 
tyyppi, sen määrä laitteessa ja 
direktiivin 67/548/ETY 6 artiklan 
mukainen varoitusmerkki ja vaaratunnus 
aineen käyttöön liittyvästä 
vaarallisuudesta.

3. Käytettäessä regeneroituja tai 
kierrätettyjä osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä kunnossapidossa tai 
huollossa kyseisiin jäähdytys- ja 
ilmastointilaitteisiin ja vaihtosuuntaisiin 
ilmastointi-/lämpöpumppujärjestelmiin on 
merkittävä aineen tyyppi, sen määrä 
laitteessa ja direktiivin 67/548/ETY 
6 artiklan mukainen varoitusmerkki ja 
vaaratunnus aineen käyttöön liittyvästä 
vaarallisuudesta. Lisätyn aineen määrästä 
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ja tyypistä sekä kunnossapidon ja huollon 
suorittaneen yhtiön tai teknikon 
yhteystiedoista on pidettävä kirjaa.

Or. en

Perustelu

Vaikka kierrätettyjen tai regeneroitujen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö 
laitteissa on sama kuin asetuksessa 2037/2000, sanamuoto ei ole yhdenmukainen 
22 artiklassa käytetyn sanamuodon kanssa. Vaihtosuuntaiset ilmastointi- ja 
lämpöpumppujärjestelmät olisi lisättävä johdonmukaisuuden vuoksi. On syytä tehdä selväksi, 
että sovelluksissa voi käyttää regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä. 
Ehdotus on myös epäselvä sen suhteen, viitataanko merkinnässä regeneroidun ja/tai 
kierrätetyn aineen (kummankin voi lisätä) määrään tai tyyppiin vai kokonaismäärään.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä 
rekisteriä regeneroituja osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä 
markkinoille saattavista yhtiöistä. Vain 
rekistereihin merkityillä yhtiöillä voi olla 
lupa saattaa markkinoille regeneroituja 
osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2010 mennessä 
rekisteröimisohjelmistaan. 
Jäsenvaltioiden on julkistettava rekisterit, 
jotta osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä vastaanottavat 
yhtiöt voivat vahvistaa aineen lähteen.
Regeneroituja osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä kunnossapidossa ja 
huollossa käyttävien yhtiöiden on 
pidettävä yllä rekisteriä, johon merkitään 
regeneroinnin suorittajat, jotka ovat 
toimittaneet regeneroidut osittain 
halogenoidut kloorifluorihiilivedyt.
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Or. en

Perustelu

Yksi tämän asetuksen tavoitteista on vähentää HCFC-yhdisteiden laittoman käytön ja kaupan 
riskiä rajoittamalla regeneroitujen HCFC-yhdisteiden markkinoille saattamista. Varsinkin jos 
regeneroidut HCFC-yhdisteet vastaavat käyttämättömiä HCFC-yhdisteitä, regeneroitu aine 
on vaikea erottaa käyttämättömästä aineesta. Regenerointiin osallistuvilta yhtiöiltä vaaditaan 
lupa jätteen käsittelyyn ja niiden on pidettävä kirjaa regenerointitoimistaan. Nähtävillä 
olevien rekisterien pitäminen ja yhtiöille asetettu vaatimus pitää rekistereitä auttavat 
varmistamaan, että laitonta kauppaa torjutaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
poikkeusta ei voida sallia ajanjaksolle, joka 
kestää kauemmin kuin 31 päivään 
joulukuuta 2019.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
poikkeusta ei voida sallia ajanjaksolle, joka 
kestää kauemmin kuin 31 päivään 
joulukuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Vientiin tarkoitettujen HCFC-yhdisteiden tuotannolle Euroopassa asetettua määräaikaa on 
ehdotettu aikaistettavaksi (vuodesta 2025 vuoteen 2020) Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. 
Milieu Ltd:n ja Ecosphere Lda:n suorittamaa tarkastelua esitettiin vuodeksi 2015, mutta 
komissio ei hyväksynyt ehdotusta. Määräajan olisi oltava aikaisemmin, jotta se olisi 
kunnianhimoisempi. Myös 11 artiklan 2 kohdan suhteen, jossa säädetään HCFC-yhdisteiden 
käyttöä koskevasta poikkeuksesta vuoden 2014 loppuun mennessä, on loogista, että ainakin 
HCFC-yhdisteiden tuotannon olisi loputtava.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
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Metyylibromidin käyttö 
karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta 

tapahtuvaan käsittelyyn sekä 
hätätilanteissa

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 
1 kohdassa säädetään, metyylibromidia 
saa saattaa markkinoille ja käyttää 
karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta 
tapahtuvaan käsittelyyn 31 päivään 
joulukuuta 2014 saakka.
Metyylibromidia saa käyttää ainoastaan 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymissä paikoissa ja 
edellyttäen, että lähetyksestä vapautuva 
metyylibromidi otetaan talteen vähintään 
[80-prosenttisesti].
2. Tuojien markkinoille saattama tai 
omaan lukuunsa käyttämä 
metyylibromidin laskennallinen määrä ei 
1 päivänä tammikuuta 2010 alkavana ja 
31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvänä 
ajanjaksona eikä kunakin sitä seuraavana 
kahdentoista kuukauden ajanjaksona 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka saa 
ylittää 210 ODP-tonnia.
Jokaisen tuojan on 1 päivänä tammikuuta 
2010  alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 
2010  päättyvänä ajanjaksona ja kunakin
sitä seuraavana kahdentoista kuukauden 
ajanjaksona 31 päivään joulukuuta 2014 
saakka  varmistettava, että sen 
karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta 
tapahtuvaa käsittelyä varten markkinoille 
saattama tai omaan lukuunsa käyttämä 
metyylibromidin laskennallinen määrä ei 
ylitä 100:aa prosenttia  siitä 
metyylibromidin laskennallisen määrän 
keskiarvosta, jonka kyseinen tuoja saattoi 
markkinoille tai käytti omaan lukuunsa 
karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta 
tapahtuvaa käsittelyä varten 
vuosina 1996, 1997 ja 1998.
3. Metyylibromidia, joka on saatettu 
markkinoille karanteenikäsittelyyn ja 
ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn, 
saa käyttää ainoastaan noihin 
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tarkoituksiin.
4. Komissio toteuttaa toimenpiteitä 
alentaakseen sitä laskennallista 
metyylibromidin määrää, jonka tuojat 
voivat saattaa markkinoille tai käyttää 
omaan lukuunsa karanteenikäsittelyä ja 
ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä 
varten, jos on olemassa tekniset ja 
taloudelliset mahdollisuudet saada 
käyttöön vaihtoehtoisia aineita ja 
tekniikkoja , erityisesti mukauttamalla 
2 kohdassa tarkoitettuja määriä .
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.
5. Komissio voi jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
hätätilanteessa erityisten tuhoeläinten tai 
tautien leviämisen niin vaatiessa antaa 
luvan metyylibromidin tilapäiseen 
tuotantoon, markkinoille saattamiseen ja
käyttöön. Lupa on voimassa enintään 
120 päivää, se annetaan enintään 20 
metrisen  tonnin suuruiselle määrälle ja 
siinä on täsmennettävä toimenpiteet 
päästöjen vähentämiseksi käytön aikana .

Or. en

Perustelu

Metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 18 
päivänä 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/753/EY mukaan metyylibromidin lupa 
umpeutuu 18. maaliskuuta 2009. Olisi loogista, että metyylibromidin käyttökin kielletään 
tämän asetuksen yhteydessä. Myös karanteenikäsittelyn ja ennen kuljetusta tapahtuvan 
käsittelyn yhteydessä on olemassa riittävästi vaihtoehtoja vuonna 2004 tehdyn Montrealin 
pöytäkirjaa koskevan tutkimuksen ja metyylibromidin teknisiä vaihtoehtoja käsittelevän 
komitean tutkimuksen mukaan.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi  arvioida uudelleen 
liitteessä VI luetellut kriittiset 
käyttötarkoitukset ja päättää niiden 
muuttamisesta sekä kyseisten 
käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen 
määräajoista ottaen huomioon sekä 
teknisesti että taloudellisesti 
toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden 
kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai 
teknologioiden saatavuuden .

2. Komissio arvioi joka vuosi uudelleen 
liitteessä VI luetellut kriittiset 
käyttötarkoitukset ja päättää niiden 
muuttamisesta sekä kyseisten 
käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen 
määräajoista ottaen huomioon sekä 
teknisesti että taloudellisesti 
toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden 
kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai 
teknologioiden saatavuuden.

Or. en

Perustelu

Haloneilla on suurin otsonikerrosta heikentävä vaikutus (ja erittäin suuri vaikutus 
kasvihuoneilmiöön). Sen vuoksi halonien käyttöä olisi rajoitettava niin paljon kuin 
mahdollista, mikä on myös voimassa olevan asetuksen tavoite. Liitettä VI ei kuitenkaan 
toistaiseksi ole tarkasteltu uudelleen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
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, jotka eivät ole 
henkilökohtaisia tavaroita, tuonti yhteisöön 
on kielletty.

Or. en
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Perustelu

Sanamuotoa on yksinkertaistettu väärinkäsitysten välttämiseksi ja sen selventämiseksi, että 
artiklassa tarkoitetaan sekä tuotteita että erillisiä aineita.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) metyylibromidi, jota käytetään 
12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa 
hätätilanteissa tai 31 päivään 
joulukuuta 2014 saakka 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun 
karanteenikäsittelyyn tai ennen kuljetusta 
tapahtuvaan käsittelyyn;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on poistettava 12 artiklan poistamisen vuoksi. Metyylibromidin jättämisestä 
sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 18 päivänä 2008 tehdyn 
komission päätöksen 2008/753/EY mukaisesti metyylibromidin lupa umpeutuu 
18. maaliskuuta 2009. Olisi loogista, että metyylibromidin käyttökin kielletään tämän 
direktiivin yhteydessä. Myös karanteenikäsittelyn ja ennen kuljetusta tapahtuvan käsittelyn 
yhteydessä on olemassa riittävästi vaihtoehtoja vuonna 2004 tehdyn Montrealin pöytäkirjaa 
koskevan tutkimuksen ja metyylibromidin teknisiä vaihtoehtoja käsittelevän komitean 
tutkimuksen mukaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Valvottavien aineiden, jotka eivät 
ole tuotteessa, lukuun ottamatta kyseisen 
aineen kuljettamiseen tai varastointiin 
käytettyä säiliötä,  tai näitä aineita 
sisältävien tai niihin perustuvien  tuotteiden 
ja laitteiden, jotka eivät ole 

1. Valvottavien aineiden tai näitä aineita 
sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden 
ja laitteiden, jotka eivät ole 
henkilökohtaisia tavaroita, vienti yhteisöstä 
on kielletty.
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henkilökohtaisia tavaroita , vienti 
yhteisöstä on kielletty.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua  kieltoa ei 
sovelleta vientiin, joka koskee:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua  kieltoa ei 
sovelleta vientiin, joka koskee:

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

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

b) valvottavia aineita osapuolten 
13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriittisten käyttötarkoitusten 
tyydyttämiseksi; 
c) raaka-aineina käytettäviä valvottavia 
aineita;
d) prosessireagensseina käytettäviä 
valvottavia aineita;
e) 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti
tuotettuja tai 15 artiklan 2 kohdan d ja 
e alakohdan mukaisesti  tuotuja 
valvottavia aineita sisältäviä tai niihin 
perustuvia  tuotteita ja laitteita;

e) 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti
tuotettuja tai 15 artiklan 2 kohdan 
e alakohdan mukaisesti  tuotuja 
valvottavia aineita sisältäviä tai niihin 
perustuvia  tuotteita ja laitteita;

f) haloneja sisältäviä  tai niihin 
perustuvia  tuotteita ja laitteita liitteessä 
VI  lueteltujen kriittisten 
käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi;
g) muuhun käyttöön kuin hävitettäviksi 
tarkoitettuja käyttämättömiä tai 
regeneroituja osittain halogenoituja 
kloorifluorihiilivetyjä.
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ja 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen sallia osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä 
sisältävien tuotteiden ja laitteiden viennin, 
jos osoitetaan, että tietyn tavaran 
taloudellisen arvon ja odotetun jäljellä 
olevan käyttöiän perusteella viennin 
kieltäminen aiheuttaisi viejälle 
suhteettoman rasitteen.
4. Edellä 2 kohdan a–d alakohdassa
tarkoitettu  vienti edellyttää vientilupaa. 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu vienti 
edellyttää vientilupaa. Komissio myöntää 
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Komissio myöntää nämä  luvat yrityksille 
todettuaan , että 20  artiklan säännöksiä 
noudatetaan.

nämä luvat yrityksille todettuaan, että 
20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

5. Edellä 2 kohdan e–g alakohdassa ja 
3 kohdassa tarkoitettu  vienti edellyttää 
vientilupaa , lukuun ottamatta 
kauttakuljetusta tai väliaikaista 
varastointia seuraavaa vientiä, jolle ei ole 
osoitettu toista tulliselvitysmuotoa 
asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti  . 
Komissio myöntää nämä  luvat viejälle 
todettuaan , että 20  artiklan säännöksiä 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Otsonikerrosta heikentävien aineiden vientiä olisi rajoitettava niin paljon kuin mahdollista 
eettisistä ja ekologisista syistä. Tämä koskee erityisesti haloneja ja CFC-yhdisteitä. On 
olemassa liian suuri vaara, että näitä aineita, joilla on suuri otsonikerrosta heikentävä 
vaikutus (ja erittäin suuri vaikutus kasvihuoneilmiöön), vapautuu ilmakehään.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi erityistapauksissa 
tarvittaessa jakaa toimitetut tiedot 
asianomaisten osapuolten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa ja tehdä 
jommankumman seuraavista:

6. Komissio voi erityistapauksissa 
tarvittaessa jakaa toimitetut tiedot 
asianomaisten osapuolten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, ja se voi tehdä 
30 työpäivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta jonkin seuraavista:

-a) hyväksyä tuontilupahakemuksen tai 
vientilupahakemuksen;

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa ehdotetun monimutkaisen ennakkosuostumusjärjestelmän luominen saattaa 
johtaa lähetysten viivästyksiin ja siten tilausten menettämiseen. Tarkistuksessa ehdotetaan, 

Adlib Express Watermark



PE415.331v01-00 24/33 PR\753508FI.doc

FI

että asetuksessa määritellään määräaika, jotta kauppa voi jatkua ilman turhia viivytyksiä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II olevassa A osassa
lueteltujen uusien aineiden tuotanto, tuonti
, markkinoille saattaminen, käyttö ja vienti
on kielletty. Tätä kieltoa ei sovelleta uusiin 
aineisiin, kun niitä käytetään raaka-
aineena tai laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin tai tuodaan 
väliaikaisesti varastoitaviksi, 
uudelleenlastaus mukaan lukien, taikka 
viedään kauttakuljetuksen tai väliaikaisen 
varastoinnin jälkeen ilman, että niille olisi 
osoitettu toinen tulliselvitysmuoto 
asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti .

1. Liitteessä II olevassa A osassa
lueteltujen uusien aineiden tuotanto, tuonti
, markkinoille saattaminen, käyttö ja vienti
on kielletty. Tätä kieltoa ei sovelleta uusiin 
aineisiin, kun niitä käytetään raaka-
aineena tai laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin tai tuodaan 
väliaikaisesti varastoitaviksi, 
uudelleenlastaus mukaan lukien, taikka 
viedään kauttakuljetuksen tai väliaikaisen 
varastoinnin jälkeen ilman, että niille olisi 
osoitettu toinen tulliselvitysmuoto 
asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti .

2. Komissio voi sisällyttää liitteessä II 
olevaan A osaan aineita, jotka eivät ole 
valvottavia aineita, mutta joilla pöytäkirjan 
nojalla toimiva tieteellinen 
arviointilautakunta katsoo olevan 
merkittävä otsonia heikentävä 
ominaisvaikutus ja vahvistaa  mahdollisia 
poikkeuksia 1 kohtaan. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Komissio voi tehdä tarvittaessa 
ehdotuksia sellaisten aineiden 
sisällyttämiseksi liitteessä II olevaan A 
osaan, jotka eivät ole valvottavia aineita, 
mutta joilla pöytäkirjan nojalla toimiva 
tieteellinen arviointilautakunta katsoo 
olevan merkittävä otsonia heikentävä 
ominaisvaikutus, tai joita tuotetaan ja 
käytetään paljon ja joita vapautuu paljon,
ja vahvistaa mahdollisia poikkeuksia 1 
kohtaan. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 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. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 

3. Komissio voi asiaa koskevien 
tieteellisten tietojen perusteella sisällyttää 
liitteessä II olevaan B osaan aineita, jotka 
eivät ole valvottavia aineita, mutta joiden 
otsonia heikentävän ominaisvaikutuksen
katsotaan olevan 0.001 tai enemmän ja 
joiden elinikä ilmakehässä on yli 
120 päivää. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
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3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 25 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan mukaisesti komissio voi sisällyttää liitteeseen II uusia aineita pelkästään 
niiden otsonia heikentävän ominaisvaikutuksen perusteella. Aineiden lisääminen on 
perusteltava muilla otsonikerrokseen vaikuttavilla tekijöillä, kuten tuotteen käytöllä ja sen 
päästöillä. Monilla halogenoiduilla lyhytikäisillä aineilla on teoreettinen otsonia heikentävä 
vaikutus. On osoitettu, että lyhytikäisistä aineista, joiden elinikä ilmakehässä on alle 
120 päivää, ei pääse stratosfääriin sellaisia huomattavia määriä, että niillä olisi merkittävä 
pitkäaikainen vaikutus otsonikerrokseen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että tarkastukset suoritetaan 
ympäristötarkastusten 
vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa 
4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen 2001/331/EY mukaisesti1.

1. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
dokumentoituja, riskianalyysiin perustuvia 
tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset 
noudattavat tätä asetusta , mukaan lukien 
tuotavien ja vietävien  valvottavien 
aineiden sekä tällaisia aineita sisältävien tai 
niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden 
tarkastukset  . Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava tutkimukset, 
joita komissio pitää tämän asetuksen 
mukaan tarpeellisina.

1. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
dokumentoituja, riskianalyysiin perustuvia 
tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset 
noudattavat tätä asetusta , mukaan lukien 
tuotavien ja vietävien  valvottavien 
aineiden sekä tällaisia aineita sisältävien tai 
niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden 
tarkastukset  . Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava tutkimukset, 
joita komissio pitää tämän asetuksen 
mukaan tarpeellisina.

1 a. Sen estämättä mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat suorittaa 
myös satunnaisia tuotavien ja vietävien 
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valvottavien aineiden tarkastuksia.
2. Komission virkamiehet avustavat 
jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista 
näiden tehtävien suorittamisessa, jos 
komissio ja kyseinen viranomainen, jonka 
alueella tutkimukset on määrä tehdä, 
tekevät asiasta sopimuksen.

2. Komission virkamiehet avustavat 
jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista 
näiden tehtävien suorittamisessa, jos 
komissio ja kyseinen viranomainen, jonka 
alueella tutkimukset on määrä tehdä, 
tekevät asiasta sopimuksen.

3. Suorittaessaan sille tällä asetuksella 
annettuja tehtäviä komissiolla on oikeus 
saada tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden 
hallitukselta, toimivaltaisilta viranomaisilta 
sekä yrityksiltä. Pyytäessään yritykseltä 
tietoja komissio toimittaa samalla sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka alueella yrityksellä 
on kotipaikka, jäljennöksen pyynnöstä .

3. Suorittaessaan sille tällä asetuksella 
annettuja tehtäviä komissiolla on oikeus 
saada tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden 
hallitukselta, toimivaltaisilta viranomaisilta 
sekä yrityksiltä. Pyytäessään yritykseltä 
tietoja komissio toimittaa samalla sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka alueella yrityksellä
on kotipaikka, jäljennöksen pyynnöstä .

4. Komissio toteuttaa aiheelliset toimet 
riittävän tietojenvaihdon ja yhteistyön 
edistämiseksi kansallisten viranomaisten 
kesken sekä kansallisten viranomaisten ja 
komission kesken.

4. Komissio toteuttaa aiheelliset toimet 
riittävän tietojenvaihdon ja yhteistyön 
edistämiseksi kansallisten viranomaisten 
kesken sekä kansallisten viranomaisten ja 
komission kesken.

Komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 
tämän artiklan nojalla saatujen tietojen 
luottamuksellisuuden suojelemiseksi.

Komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 
tämän artiklan nojalla saatujen tietojen 
luottamuksellisuuden suojelemiseksi.

4 a. Jäsenvaltio voi toisen jäsenvaltion 
pyynnöstä ryhtyä soveltamisen valvontaa 
koskeviin toimiin, jotka kohdistuvat 
henkilöihin, joiden epäillään olevan 
tekemisissä valvottavien aineiden 
laittomien siirtojen kanssa ja jotka ovat 
kyseisen jäsenvaltion alueella.
_______
1 EYVL L 118, 4.4.2001, s. 41–46.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että tarkastuksissa noudatetaan suositusta 2001/331/EY. Jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä ja käytettävä myös satunnaisia tarkastuksia. Hyviä tarkastuksia tarvitaan, 
jotta tällä asetuksella saavutetaan todellista menestystä.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko

Komission teksti
A osa: Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu 24 artiklan 1 kohdan nojalla

Aine Otsonia heikentävää 
ominaisvaikutusta 
ilmaiseva kerroin

CBr2 F2 Dibromidifluorimetaani (haloni-1202) 1,25

B osa: Aineet, jotka on ilmoitettava 26 artiklan nojalla
Aine Otsonia heikentävää 

ominaisvaikutusta 
ilmaiseva kerroin

C3H7Br 1-Bromipropaani (n-propyylibromidi) 0,02 – 0,10
C2H5Br Bromietaani (etyylibromidi) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorijodimetaani (trifluorimetyylijodidi) 0,01 – 0,02

Tarkistus

A osa: Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu 24 artiklan 1 kohdan nojalla

Aine Otsonia heikentävää 
ominaisvaikutusta 
ilmaiseva kerroin

CBr2 F2 Dibromidifluorimetaani (haloni-1202) 1,25

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

B osa: Aineet, jotka on ilmoitettava 26 artiklan nojalla
Aine Otsonia heikentävää 

ominaisvaikutusta 
ilmaiseva kerroin

C2H5Br Bromietaani (etyylibromidi) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorijodimetaani (trifluorimetyylijodidi) 0,01 – 0,02

Or. en
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Perustelu

YK:n ympäristöohjelman ja Maailman ilmatieteen järjestön otsoniarvioinnissa vuodelta 2006 
todettiin, että erittäin lyhytikäisten aineiden merkitys otsonikerroksen heikkenemisen kannalta 
on suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu. Nyt uskotaan, että erittäin lyhytikäiset 
halogenoidut aineet, kuten n-propyylibromidi, joka on lähes kokonaan ihmisen tuottamaa, 
vaikuttavat merkittävästi stratosfäärin bromiinin kokonaismäärään ja siten niillä on 
haitallinen vaikutus stratosfäärin otsonikerrokseen suurten tuotettujen määrien vuoksi. 
Komission ehdotuksessa n-propyylibromidi on sisällytetty liitteen II B osaan (Aineet, jotka on 
ilmoitettava ), mutta sen on kuuluttava liitteen II A osaan (Aineet, joiden käyttöä on 
rajoitettu).
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PERUSTELUT

Johdanto

Ilmakehä on luotu siten, että siinä on kaksi ihmisiä suojaavaa kerrosta. Ilmakehän alempi 
kerros (troposfääri) sisältää tärkeän ja hyödyllisen hiilidioksidipitoisuuden, joka estää 
auringon kuumuudenpääsyn maahan (suurempi hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa kuitenkin 
kasvihuoneilmiön, jonka mahdollinen seuraus on ilmastonmuutos). Toinen kerros on 
stratosfäärin otsonikerros, joka suojaa maapallon elämää auringon haitalliselta 
ultraviolettisäteilyltä. Tässä asetuksessa keskitytään ensisijaisesti stratosfäärin otsonin 
suojeluun, mutta sillä pyritään myös estämään ilmastonmuutosta, koska kielletyillä aineilla on 
paitsi huomattava otsonia heikentävä vaikutus myös lämmitysvaikutus.

1980-luvun alussa tutkijat havaitsivat, että Etelämantereen yläpuolisen stratosfäärin 
otsonipitoisuus oli vähentynyt huomattavasti. Tätä ilmiöitä alettiin yleisesti kutsua 
”otsoniaukoksi”. Suurimmillaan otsoniaukko oli pohjois- ja etelänavan ympärillä keväällä 
vuosituhannen vaihteessa, ja pitoisuudet olivat vähentyneet huomattavasti myös muualla. UV-
säteilyn määrän kasvu vahingoittaa ihmisten terveyttä (esimerkiksi lisäämällä ihosyöpä- ja 
harmaakaihitapauksia) ja ekosysteemejä.

Hallitukset laativat jo vuonna 1987 otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin 
pöytäkirjan, ja sovitun aikataulun mukainen luopuminen otsonikerrosta heikentävistä aineista 
käynnistyi kaikissa allekirjoittajavaltiossa. Tärkeimmät otsonikerrosta heikentävät aineet ovat 
halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet), halonit, osittain halogenoidut 
kloorifluorihiilivedyt (HCFC-yhdisteet) ja metyylibromidi. Vuonna 2007 Montrealin 
pöytäkirjan osapuolet (myös Euroopan yhteisö) juhlivat pöytäkirjan 20-vuotista taivalta pitäen 
sitä yhtenä menestyksekkäimmistä kansainvälisistä ympäristösopimuksista. Tuohon mennessä 
kaikki 191 osapuolta olivat vähentäneet otsonikerrosta heikentävien aineiden kulutusta 
95 prosenttia viitetasoon verrattuna. Eniten (99,2 %) kulutus väheni teollisuusmaissa ja jonkin 
verran vähemmän (80 %) kehitysmaissa.

Montrealin pöytäkirjan mukaisesti perustettu tieteellinen arviointilautakunta vahvisti 
vuonna 2007 julkaistussa viimeisimmässä raportissaan, että otsonikerros toipuu vähitellen 
pöytäkirjalla käyttöönotettujen valvontatoimenpiteiden ansiosta, vaikkakin 10–15 vuotta 
jäljessä vuoden 2002 raportissa esitetyistä ennusteista. Keskimääräisten ja arktisen alueen 
otsonitasojen odotetaan nyt palautuvan ennalleen vuoteen 2050 mennessä ja Etelämantereen 
otsoniaukon umpeutuvan vuosien 2060 ja 2075 välillä.

YK:n ympäristöohjelman mukaan Montrealin pöytäkirjan mukaisesti käyttöön otettujen 
tarkastusten ansiosta vältetään maailmanlaajuisesti miljoonia kuolemaan johtavia 
ihosyöpätapauksia ja kymmeniä miljoonia ihosyöpä- ja harmaakaihitapauksia, jotka eivät 
johda kuolemaan. Lisäksi tarkastusten ansiosta vältytään vuosina 1990–2010 
kasvihuonekaasupäästöiltä, jotka vastaisivat yli 100 miljardia tonnia hiilidioksidia.

Vuoteen 2010 mennessä otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen osuus on alle 
5 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä verrattuna lähes 50 prosenttiin 
vuonna 1990. Tieteellinen arviointilautakunta varoitti vuoden 2007 raportissaan, että 
huolimatta saavutetuista tuloksista otsonikerroksen toipumista koskevassa uudessa 
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aikataulussa pysymistä on tarkkailtava jatkuvasti. Tällöin on myös otettava huomioon jäljellä 
olevat epävarmuustekijät, varsinkin ilmastonmuutoksen vaikutus.

Komission ehdotus

Otsonikerrosta heikentävistä aineista annettu asetus (EY) N:o 2037/2000 (jäljempänä ’asetus’) 
on Euroopan yhteisöjen tärkein väline Montrealiin pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi. 
Ehdotuksessa uudelleen laadituksi toisinnoksi säilytetään yleisesti ottaen voimassa olevan 
asetuksen soveltamisala. Ehdotettu asetus koskisi liitteissä I ja II lueteltuja aineita. Liite II 
antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön tiettyjä seurantatoimia sellaisia aineita varten, joilla 
katsotaan olevan otsonikerosta heikentävä vaikutus, ja valvontatoimia, jos vaikutus on 
merkittävä.

Ehdotus noudattaa muuten asetuksen (EY) N:o 2037/2000 rakennetta, paitsi että siihen on 
lisätty uusi luku, joka koskee poikkeamista tuotantoa, markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevista kielloista. Nämä poikkeukset olivat alun perin hajallaan valvottavien aineiden ja 
tuotteiden vähennysaikatauluja koskevissa eri säännöksissä. Tämä muutos parantaa tekstin 
luettavuutta, minkä vuoksi se helpottaa lainsäädännön soveltamista.

Tarkoituksena on nyt laatia mainittu asetus uudelleen. Tämän tarkistuksen päätavoitteet ovat 
seuraavat: (1) yksinkertaistaa asetusta (EY) N:o 2037/2000 ja laatia se uudelleen karsien 
samalla tarpeetonta hallinnollista rasitusta lainsäädännön parantamista koskevan komission 
sitoumuksen mukaisesti; (2) varmistaa, että Montrealin pöytäkirjaa, sellaisena kuin se on 
muutettuna vuonna 2007, noudatetaan ja (3) varmistaa, että tulevat haasteet ratkaistaan, jotta 
otsonikerros toipuisi mahdollisimman nopeasti ja jotta vältettäisiin ihmisten terveyden ja 
ekosysteemien vahingoittuminen

Nämä keskeiset haasteet ovat:

1. ”Varastoituneiden” otsonikerrosta heikentävien aineiden / kasvihuonekaasupäästöjen 
pääsy ilmakehään – Koska pöytäkirjassa on keskitytty otsonikerrosta heikentävien 
aineiden tuotannon kieltämiseen, huomattavia määriä otsonikerrosta heikentäviä aineita on 
edelleen ”varastoituneena” tuotteisiin ja laitteisiin (esim. eristeenä käytettävät vaahdot, 
jäähdytysaineet ja ilmastointijärjestelmät). Arvioiden mukaan vuoteen 2015 mennessä 
näiden varastojen kokonaismäärä on 2 miljoonaa ODP-tonnia eli 13,4 miljardia 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia: lisätoimet ovat siis tarpeen. Vuonna 2010 EU:ssa 
arvioidaan olevan varastoituneena noin 700 000 ODP-tonnia eli 5 miljardia 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia otsonikerrosta heikentäviä aineita, vaikkakin nykyisiin 
arvioihin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Komission ehdotuksen 22 artiklassa on 
asetettu valvottujen aineiden hävittämistä koskevat oikeuspuitteet. On löydettävä keinot, 
joilla näistä säännöksistä voidaan tehdä sitovia ja tehokkaita käytännössä.

2. Otsonikerrosta heikentävien aineiden poikkeuksellisesti sallitut käyttötavat –
Pöytäkirjan mukaan valvottavien otsonikerrosta heikentävien aineiden käytössä on 
noudatettava jonkin verran joustavuutta esimerkiksi silloin, kun teknisesti tai taloudellisesti 
toteutuskelpoisia vaihtoehtoja ei ole vielä saatavilla tai kun kyseessä on tietty 
käyttötarkoitus, kuten metyylibromidin käyttö karanteenikäsittelyyn tai ennen kuljetusta 
tapahtuvaan käsittelyyn taikka raaka-aineena (12 artikla). Metyylibromidin jättämisestä 
sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY (kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
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saattaminen) liitteeseen I äskettäin tehdyn komission päätöksen (2008/753/EY) olisi 
johdettava suoraan metyylibromidin käytön kieltämiseen. Halonit ovat vielä 
huolestuttavampia, koska niillä on suurin otsonikerrosta heikentävä vaikutus (ja erittäin 
suuri vaikutus kasvihuoneilmiöön). Sen vuoksi halonien käyttöä olisi rajoitettava niin 
paljon kuin mahdollista, mikä on myös voimassa olevan asetuksen tavoite. Liitettä VI ei 
kuitenkaan ole vielä tarkasteltu uudelleen. Se on syytä tehdä lähitulevaisuudessa (ks. 
komission ehdotuksen 13 artikla). Koska halonien korvaamiseksi 
palontorjuntasovelluksissa on nykyisin olemassa vaihtoehtoja, olemassa oleville 
sovelluksille on nyt mahdollista asettaa määräajat. Vientiin tarkoitettujen HCFC-
yhdisteiden tuotannolle Euroopassa asetettua määräaikaa ehdotetaan 11 artiklassa 
aikaistettavaksi (vuodesta 2025 vuoteen 2020) Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Milieu 
Ltd:n ja Ecosphere Lda:n suorittamassa tarkastelua koskevassa tutkimuksessa sitä esitettiin 
vuodeksi 2015, mutta komissio ei hyväksynyt tätä ehdotusta. Määräajan olisi oltava 
aikaisemmin, jotta se olisi kunnianhimoisempi.

3. Uudet otsonikerrosta heikentävät aineet – Uudet tieteelliset todisteet ovat osoittaneet, 
että tiettyjen kemiallisten aineiden, jotka eivät kuulu tällä hetkellä pöytäkirjan 
soveltamisalaan, otsonikerrosta heikentävä ominaisvaikutus on huomattavan suuri ja että 
näitä aineita pidetään kaupan aina vain enemmän. YK:n ympäristöohjelman ja Maailman 
ilmatieteen järjestön otsoniarvioinnissa vuodelta 2006 todettiin, että erittäin lyhytikäisten 
aineiden merkitys otsonikerroksen heikkenemisen kannalta on suurempi kuin aikaisemmin 
on arvioitu. Nyt uskotaan, että erittäin lyhytikäiset halogenoidut aineet, kuten n-
propyylibromidi, joka on lähes kokonaan ihmisen tuottamaa, vaikuttavat merkittävästi 
stratosfäärin bromiinin kokonaismäärään ja siten niillä on haitallinen vaikutus stratosfäärin 
otsonikerrokseen. Komission ehdotuksessa n-propyylibromidi on sisällytetty liitteen II 
B osaan (Aineet, jotka on ilmoitettava ), mutta sen on kuuluttava liitteen II A osaan 
(Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu).

Kokonaan oma kysymyksensä on 17 artiklassa tarkoitettu vientikielto. On erittäin tärkeää, että 
tästä vientikiellosta tehdään vähemmän poikkeuksia. Monia poikkeuksia on hankala tarkistaa 
ja pitää käytännössä yllä. Otsonikerrosta heikentävien aineiden vientiä olisi rajoitettava niin 
paljon kuin mahdollista eettisistä ja ekologisista syistä. Tämä koskee erityisesti haloneja ja 
HCFC-yhdisteitä. On olemassa liian suuri vaara, että näitä aineita, joilla on suuri 
otsonikerrosta heikentävä vaikutus (ja erittäin suuri vaikutus kasvihuoneilmiöön), vapautuu 
ilmakehään.

Tarkastusten suhteen tarvitaan vankempi rakenne ympäristöalan tarkastuksia koskevan 
suosituksen mukaisesti, jotta otsonikerrosta heikentäviä aineita voidaan todella vähentää ja 
otsonikerroksen paksuutta lisätä. 

Tässä mietinnössä esitetyillä tarkistuksilla pyritään parantamaan asetusta edelleen edellä 
mainittujen haasteiden mukaisesti. Siten EU voi itse olla kunnianhimoisempi ja ottaa johtavan 
roolin maailmassa. Näin voimme suojella itseämme liiallisen ultraviolettisäteilyn haitallisilta 
vaikutuksilta ja vähentää kasvihuoneilmiötä ja ilmastonmuutosta.
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