
AM\931431ET.doc PE508.030v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2012/0305(COD)

5.4.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
56–182

Raporti projekt
Bas Eickhout
(PE506.101v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus fluoritud 
kasvuhoonegaaside kohta

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))



PE508.030v01-00 2/69 AM\931431ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\931431ET.doc 3/69 PE508.030v01-00

ET

Muudatusettepanek 56
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu 
toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 
lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 ja 
artiklit 114,

Or. de

Selgitus

Kehtiva määruse (EÜ) nr 842/2006 (keskkonnakaitse ja vaba siseturg) kaks õiguslikku alust 
tuleb säilitada, et tagada kooskõlastatud ELi eeskirjade abil kaupade vaba liikumine 
siseturul. 

Muudatusettepanek 57
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selle eesmärgi saavutamiseks on 
Euroopa Komisjon sätestanud vähese CO2-
heitega majandusele ülemineku 
edenemiskavas kulutõhusa viisi üldise 
heite vajalikul määral vähendamiseks ELis 
2050. aastaks. Selles edenemiskavas on 
kehtestatud vajalik sektorite panus kuues 
valdkonnas. Muid kui CO2 heitkoguseid 
(sealhulgas fluoritud kasvuhoonegaasid, 
kuid välja arvatud muud kui CO2
heitkogused põllumajandusest) tuleks 
vähendada 2030. aastaks 72–73% võrra ja 
2050. aastaks 70–78% võrra võrreldes 
1990. aasta tasemetega. Kui 
võrdlusaastaks võetakse 2005, on muid 
kui CO2 heitkoguseid, välja arvatud 

(2) Selle eesmärgi saavutamiseks on 
Euroopa Komisjon sätestanud vähese CO2-
heitega majandusele ülemineku 
edenemiskavas kulutõhusa viisi üldise 
heite vajalikul määral vähendamiseks ELis 
2050. aastaks. Selles edenemiskavas on 
kehtestatud vajalik sektorite panus kuues 
valdkonnas. Muid kui CO2 heitkoguseid 
(sealhulgas fluoritud kasvuhoonegaasid, 
kuid välja arvatud muud kui CO2
heitkogused põllumajandusest) tuleks 
vähendada 2030. aastaks 72–73% võrra ja 
2050. aastaks 70–78% võrra võrreldes 
1990. aasta tasemetega. 
Fluorosüsivesinike heitkogused ELis olid
1990. aastal 27,8 miljonit CO2-
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põllumajandusest pärit heidet, vaja 
vähendada 2030. aastaks 60–61% võrra. 
Fluoritud kasvuhoonegaaside heitkogused 
olid 2005. aastal hinnanguliselt
90 miljonit CO2-ekvivalenttonni. 
Vähendamine 60% võrra tähendab, et 
heitkoguseid tuleks vähendada 2030. 
aastaks umbes 35 miljoni CO2-
ekvivalenttonnini. Arvestades, et praeguste
õigusaktide täieliku kohaldamise korral 
on heitkogused 2030. aastaks
hinnanguliselt 104 miljonit CO2-
ekvivalenttonni, on neid vaja vähendada 
veel umbes 70 miljonit CO2-
ekvivalenttonni.

ekvivalenttonni ja suurenesid 2010. 
aastaks 84,4 miljoni CO2-
ekvivalenttonnini; perfluorosüsivesinike 
heitkogused olid 20,4 miljonit CO2-
ekvivalenttonni ja vähenesid 2010. aastaks
3,3 miljoni CO2-ekvivalenttonnini; ning 
väävelheksafluoriidi heitkogused olid 10,9 
miljonit CO2-ekvivalenttonni ja vähenesid 
2010. aastaks 6,5 miljoni CO2-
ekvivalenttonnini. Samas kui 
perfluorosüsivesinike ja 
väävelheksafluoriidi heitkoguste 
vähendamine peab jätkuma, vajab 
fluorosüsivesinike heitkogus olulist ja 
kiiret tegevust, et praegused trendid 
ümber pöörata ja seejärel saavutada 2030. 
aastaks heitkoguste 72–73 % vähenemine 
oma 1990. aasta tasemetelt, s.t 7,7 miljoni
CO2-ekvivalenttonnini.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa tööstuse konkurentsivõime 
säilitamiseks ja ettevõtete kolmandatesse 
riikidesse ümberpaigutumise vältimiseks 
tuleks ELi pikaajalisi fluoritud gaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärke 
kohaldada pärast rahvusvahelise 
fluorosüsivesinike vähendamise 
kokkuleppe heakskiitmist ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonis või 
Montreali protokollis.

Or. en



AM\931431ET.doc 5/69 PE508.030v01-00

ET

Muudatusettepanek 59
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Fluoritud kasvuhoonegaaside 
suurenenud kasutamine on aidanud 
asendada muid osoonikihti kahandavaid 
aineid. Need moodustavad praegu ainult 2 
% ELi kõigist kasvuhoonegaaside 
heitkogustest. Neid kasutatakse peamiselt 
ELi soojemate kliimatingimustega 
piirkondades. Kui eesmärke ei määrata 
tasakaalustatud viisil, peavad mõnes 
liikmesriigis asuvad ettevõtted suurema 
koormusega hakkama saama kui teised.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et praeguste 
piiramismeetmetega saab nende täieliku 
kohaldamise korral fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada. Need meetmed tuleks seega 
säilitada ja neid tuleks selgitada nende 
rakendamisel saadud kogemuse põhjal. 
Teatud meetmeid tuleks ka laiendada 
teistele seadmetele, milles kasutatakse 
suures koguses fluoritud 
kasvuhoonegaase, nagu külmikveokid ja -
haagised. Kohustus koostada ja pidada 
selliseid gaase sisaldavate seadmete 
registreid peaks kehtima ka 

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et nimetatud 
määruse praeguste sätetega saab nende 
täieliku kohaldamise korral koos 
direktiiviga 2006/40/EÜ (mis käsitleb 
mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit 
heitkoguseid)1 fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
stabiliseerida 2050. aastaks EL27 
praegusele tasemele. Need meetmed tuleks 
seega säilitada ja neid tuleks selgitada 
nende rakendamisel saadud kogemuse 
põhjal. Sellele vaatamata tuleks võtta uusi 
kulutõhusaid meetmeid, et saavutada 
2050. aastaks 80–95 % heitkoguste 
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elektrijaotlatele. vähenemine. Leviku piiramise ja gaaside 
kokkukogumise osas on üks võimalik 
meede kasvuhoonegaaside heitkoguste 
edasiseks vähendamiseks määruse 
kohaldamisala laiendamine selliste 
maanteesõidukite nagu veoautod ja 
haagised kliimaseadmetele.

Or. fr

Selgitus

Muudatusega püütakse täpsustada ja selgitada määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise kohta 
tehtud järeldusi.

Muudatusettepanek 61
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et praeguste 
piiramismeetmetega saab nende täieliku 
kohaldamise korral fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada. Need meetmed tuleks seega 
säilitada ja neid tuleks selgitada nende 
rakendamisel saadud kogemuse põhjal. 
Teatud meetmeid tuleks ka laiendada 
teistele seadmetele, milles kasutatakse 
suures koguses fluoritud kasvuhoonegaase, 
nagu külmikveokid ja -haagised. Kohustus 
koostada ja pidada selliseid gaase 
sisaldavate seadmete registreid peaks 
kehtima ka elektrijaotlatele.

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et praeguste 
piiramismeetmetega saab nende täieliku 
kohaldamise korral fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada. Need meetmed tuleks seega
säilitada ja neid tuleks selgitada nende 
rakendamisel saadud kogemuse põhjal
ning neid tuleks täiendada 
taaskasutuskavasid puudutavate nõuetega 
ning taaskasutatud ja ringluses olevate 
fluoritud kasvuhoonegaaside ulatusliku 
kasutamisega koos kehtestatud 
keeldudega. Teatud meetmeid tuleks ka 
laiendada teistele seadmetele, milles 
kasutatakse suures koguses fluoritud 
kasvuhoonegaase, nagu külmikveokid ja -
haagised. Kohustus koostada ja pidada 
selliseid gaase sisaldavate seadmete 
registreid peaks kehtima ka 
elektrijaotlatele.
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Or. en

Muudatusettepanek 62
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et praeguste 
piiramismeetmetega saab nende täieliku 
kohaldamise korral fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada. Need meetmed tuleks seega 
säilitada ja neid tuleks selgitada nende 
rakendamisel saadud kogemuse põhjal. 
Teatud meetmeid tuleks ka laiendada 
teistele seadmetele, milles kasutatakse 
suures koguses fluoritud kasvuhoonegaase, 
nagu külmikveokid ja -haagised. Kohustus 
koostada ja pidada selliseid gaase 
sisaldavate seadmete registreid peaks 
kehtima ka elektrijaotlatele.

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et praeguste 
piiramismeetmetega saab nende täieliku 
kohaldamise korral fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada. Need meetmed tuleks seega 
säilitada ja neid tuleks selgitada nende 
rakendamisel saadud kogemuse põhjal
ning neid tuleks täiendavate meetmetega 
tugevdada. Teatud meetmeid tuleks ka 
laiendada teistele seadmetele, milles 
kasutatakse suures koguses fluoritud 
kasvuhoonegaase, nagu külmikveokid ja -
haagised. Kohustus koostada ja pidada 
selliseid gaase sisaldavate seadmete 
registreid peaks kehtima ka 
elektrijaotlatele.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjon järeldas aruandes samuti, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks ELis saab rohkem teha, 
eelkõige vältides nende gaaside kasutamist 
seal, kus on olemas ohutud ja 

(4) Komisjon järeldas aruandes samuti, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks ELis saab rohkem teha, 
eelkõige vältides nende gaaside kasutamist 
seal, kus on olemas ohutud ja 
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energiatõhusad alternatiivsed 
tehnoloogialahendused, mis kliimat ei 
mõjuta või mõjutavad vähem. 2010. aasta 
heitkoguste vähendamine aastaks 2030 
kuni kahe kolmandiku võrra on kulutõhus, 
sest paljudes sektorites on olemas 
tõendatud ja katsetatud alternatiivid.

energiatõhusad alternatiivsed 
tehnoloogialahendused, mis kliimat ei 
mõjuta või mõjutavad vähem. Arvestades, 
et paljudes sektorites on olemas tõendatud 
ja katsetatud alternatiivid, võib 
2030. aastaks saavutada heitkoguste 
tõhusa ja mõistlike kuludega 
vähendamise kuni kahe kolmandiku võrra 
2010. aasta tasemest.

Or. fr

Selgitus

Muudatus aitab lisada selgust.

Muudatusettepanek 64
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Parlamendi resolutsioon 
muude kui süsinikdioksiidiga seotud 
kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete 
probleemi tervikliku käsitluse kohta (B7-
0474/2011) tervitas Euroopa Liidu poolt 
Montreali protokolli alusel 
fluorosüsivesinike suhtes kohutuste 
võtmise toetamist hea näitena 
mitteturupõhisest lahendusest 
kasvuhoonegaaside vähendamise jaoks

Or. en

Muudatusettepanek 65
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Euroopa Parlamendi resolutsioon 
B7-0474/2011 nõudis tungivalt meetmete 
uurimist, millega edendada tasemete 
viivitamatut vähendamist rahvusvahelisel 
tasandil Montreali protokolliga

Or. en

Muudatusettepanek 66
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Et võimaldada fluoritud 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
järelevalvet, tuleb tagada täiemahuline 
andmete kogumine. Kohustus koostada ja 
pidada selliseid gaase sisaldavate 
seadmete registreid peaks kehtima ka 
elektrijaotlate ja muude käesoleva 
määrusega hõlmatud seadmete suhtes.

Or. fr

Selgitus

Registrite loomise vajadust oleks asjakohasem käsitleda eraldi põhjenduses.

Muudatusettepanek 67
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Arvestades, et on olemas sobivad 
alternatiivid, tuleks praegust 

(7) Arvestades, et on olemas sobivad 
alternatiivid, tuleks praegust 
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magneesiumsurvevalus 
väävelheksafluoriidi kasutamise ja 
magneesiumsurvevalu sulamite 
ringlussevõtmise keeldu laiendada 
ettevõtetele, mis kasutavad 
väävelheksafluoriidi vähem kui 850 kg 
aastas. Samamoodi tuleks asjakohase 
üleminekuajaga keelata väga suure
globaalse soojendamise potentsiaaliga 
külmaainete kasutamine selliste 
jahutusseadmete teenindamiseks või 
hooldamiseks, mille külmaaine kogus on 
viis või enam CO2-ekvivalenttonni.

magneesiumsurvevalus 
väävelheksafluoriidi kasutamise ja 
magneesiumsurvevalu sulamite 
ringlussevõtmise keeldu laiendada 
ettevõtetele, mis kasutavad 
väävelheksafluoriidi vähem kui 850 kg 
aastas. Samamoodi tuleks asjakohase 
üleminekuajaga keelata globaalse 
soojendamise potentsiaaliga enam kui 
2 500 külmaainete kasutamine selliste 
jahutusseadmete teenindamiseks või 
hooldamiseks, mille külmaaine kogus on 
50 või enam CO2-ekvivalenttonni.

Or. fr

Selgitus

Selliste jahutusseadmete teenindamise või hooldamise keeld, mille külmaaine kogus on viis 
või enam CO2-ekvivalenttonni, võib põhjustada liiga suuri kulutusi transpordisektorile ning 
eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel tuleb asendusainete kasutamiseks 
olemaolevad seadmed asendada või neid kohandada. Külmaaine väljavahetamine võib 
mõjutada ka energiatõhusust.

Muudatusettepanek 68
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
sobivad alternatiivid. Tulevast tehnilist 
arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 
olemasolu arvestades, peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes, või
vabastama kasvõi ajutiselt keelust teatavad 
toote- või seadmekategooriad, mille jaoks 
ei ole kindlaksmääratud globaalse 

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks ainult 
juhul, kui nende ainete kasutamisele on 
olemas sobivad alternatiivid. Tulevast 
tehnilist arengut ja fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamisele 
kulutõhusate alternatiivide olemasolu 
arvestades, peaks komisjon olema volitatud 
vabastama keelust teatavad toote- või 
seadmekategooriad, mille jaoks ei ole 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ajutiselt 
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soojendamise piirnormi täitvad 
asendusained kättesaadavad tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel, sealhulgas 
seetõttu, et asendusainete tarnimine turule 
nõudluse täitmiseks on ebapiisav või et 
tuleb kohaldada ohutusstandardeid, mille 
puhul asjakohaste alternatiivide kasutamine 
on välistatud.

kättesaadavad tehnilistel või majanduslikel 
põhjustel, sealhulgas seetõttu, et 
asendusainete tarnimine turule nõudluse 
täitmiseks on ebapiisav või et tuleb 
kohaldada ohutusstandardeid, mille puhul 
asjakohaste alternatiivide kasutamine on 
välistatud.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
sobivad alternatiivid. Tulevast tehnilist 
arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 
olemasolu arvestades, peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes, või 
vabastama kasvõi ajutiselt keelust teatavad 
toote- või seadmekategooriad, mille jaoks 
ei ole kindlaksmääratud globaalse 
soojendamise piirnormi täitvad 
asendusained kättesaadavad tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel, sealhulgas 
seetõttu, et asendusainete tarnimine turule 
nõudluse täitmiseks on ebapiisav või et 
tuleb kohaldada ohutusstandardeid, mille 
puhul asjakohaste alternatiivide kasutamine 
on välistatud.

Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete, vahtude ja aerosoolide
turule laskmiseks, kui nende ainete 
kasutamisele on olemas sobivad 
alternatiivid. Tulevast tehnilist arengut ja 
fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamisele 
kulutõhusate alternatiivide olemasolu 
arvestades, peaks komisjon olema volitatud 
kehtestama keeldu veel teiste toodete ja 
seadmete suhtes, või vabastama kasvõi 
ajutiselt keelust teatavad toote- või 
seadmekategooriad, mille jaoks ei ole 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained 
kättesaadavad tehnilistel või majanduslikel 
põhjustel, sealhulgas seetõttu, et 
asendusainete tarnimine turule nõudluse 
täitmiseks on ebapiisav või et tuleb 
kohaldada ohutusstandardeid, mille puhul 
asjakohaste alternatiivide kasutamine on 
välistatud.

Or. de
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Muudatusettepanek 70
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
sobivad alternatiivid. Tulevast tehnilist 
arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 
olemasolu arvestades, peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes, või
vabastama kasvõi ajutiselt keelust teatavad 
toote- või seadmekategooriad, mille jaoks 
ei ole kindlaksmääratud globaalse 
soojendamise piirnormi täitvad 
asendusained kättesaadavad tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel, sealhulgas 
seetõttu, et asendusainete tarnimine turule 
nõudluse täitmiseks on ebapiisav või et 
tuleb kohaldada ohutusstandardeid, mille 
puhul asjakohaste alternatiivide 
kasutamine on välistatud.

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
sobivad alternatiivid. Tulevast tehnilist 
arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 
olemasolu arvestades peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes. Samuti 
peaks komisjon olema volitatud vabastama 
kasvõi ajutiselt keelust teatavad toote- või 
seadmekategooriad, mille jaoks ei ole 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained enam
kättesaadavad tehnilistel või majanduslikel 
põhjustel, sealhulgas seetõttu, et 
asendusainete tarnimine turule nõudluse 
täitmiseks on ebapiisav või et nende suhtes 
tuleb kohaldada uusi teaduslikke ja 
tehnilisi ohutusstandardeid, mis 
välistavad ettevaatuspõhimõtte alusel 
nende kasutamise.

Or. fr

Selgitus

Oluline on tagada õiguskindlus ja hoiduda liiga sagedastest muudatustest. Seadmed või 
tooted tuleks määrusega hõlmata üksnes juhul, kui alternatiivid on turul olemas. Seadmed ja 
tooted jäetakse määrusest välja üksnes tarneprobleemide puhul või kui uued teaduslikud 
tõendid viitavad probleemidele ohutusega.

Muudatusettepanek 71
Theodoros Skylakakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
sobivad alternatiivid. Tulevast tehnilist 
arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 
olemasolu arvestades, peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes, või 
vabastama kasvõi ajutiselt keelust teatavad 
toote- või seadmekategooriad, mille jaoks 
ei ole kindlaksmääratud globaalse 
soojendamise piirnormi täitvad 
asendusained kättesaadavad tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel, sealhulgas 
seetõttu, et asendusainete tarnimine turule 
nõudluse täitmiseks on ebapiisav või et 
tuleb kohaldada ohutusstandardeid, mille 
puhul asjakohaste alternatiivide kasutamine 
on välistatud.

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
sobivad alternatiivid. Tulevast tehnilist 
arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 
olemasolu arvestades, peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes, või 
vabastama kasvõi ajutiselt keelust teatavad 
toote- või seadmekategooriad, mille jaoks 
ei ole kindlaksmääratud globaalse 
soojendamise piirnormi täitvad 
asendusained kättesaadavad tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel, sealhulgas 
seetõttu, et asendusainete tarnimine turule 
nõudluse täitmiseks on ebapiisav, võttes 
arvesse energiatarbimise tasemeid 
praegustega võrreldes, või et tuleb 
kohaldada ohutusstandardeid, mille puhul 
asjakohaste alternatiivide kasutamine on 
välistatud.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
sobivad alternatiivid. Tulevast tehnilist 

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutusseadmete, 
kliimaseadmete, vahtude, aerosoolide ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
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arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 
olemasolu arvestades, peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes, või 
vabastama kasvõi ajutiselt keelust teatavad 
toote- või seadmekategooriad, mille jaoks 
ei ole kindlaksmääratud globaalse 
soojendamise piirnormi täitvad 
asendusained kättesaadavad tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel, sealhulgas 
seetõttu, et asendusainete tarnimine turule 
nõudluse täitmiseks on ebapiisav või et 
tuleb kohaldada ohutusstandardeid, mille 
puhul asjakohaste alternatiivide kasutamine 
on välistatud.

sobivad alternatiivid, et saata selgeid 
turusignaale tootmisasutustesse 
investeerimiseks, et saavutada ulatuslike 
majanduste loomine samas innovatsiooni 
soodustades. Tulevast tehnilist arengut ja 
fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamisele 
kulutõhusate alternatiivide olemasolu 
arvestades, peaks komisjon olema volitatud 
kehtestama keeldu veel teiste toodete ja 
seadmete suhtes, või vabastama kasvõi 
ajutiselt keelust teatavad toote- või 
seadmekategooriad, mille jaoks ei ole 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained 
kättesaadavad tehnilistel või majanduslikel 
põhjustel, sealhulgas seetõttu, et 
asendusainete tarnimine turule nõudluse 
täitmiseks on ebapiisav või et tuleb 
kohaldada ohutusstandardeid, mille puhul 
asjakohaste alternatiivide kasutamine on 
välistatud.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutus-, kliima- ja 
tuletõrjeseadmete turule laskmiseks, kui 
nende ainete kasutamisele on olemas 
sobivad alternatiivid. Tulevast tehnilist 
arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 
olemasolu arvestades, peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes, või 
vabastama kasvõi ajutiselt keelust teatavad 
toote- või seadmekategooriad, mille jaoks 
ei ole kindlaksmääratud globaalse 

(8) Kehtestada tuleks täiendavad keelud 
konkreetsete fluoritud kasvuhoonegaasidel 
töötavate uute jahutusseadmete, 
kliimaseadmete, vahtude, aerosoolide, 
lahustite ja tuletõrjeseadmete turule 
laskmiseks, kui nende ainete kasutamisele 
on olemas sobivad alternatiivid, et saata 
selgeid turusignaale tootmisasutustesse 
investeerimiseks, et saavutada ulatuslike 
majanduste loomine samas innovatsiooni 
soodustades. Asendustehnoloogiate 
praegust kättesaadavust, tulevast tehnilist 
arengut ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele kulutõhusate alternatiivide 



AM\931431ET.doc 15/69 PE508.030v01-00

ET

soojendamise piirnormi täitvad 
asendusained kättesaadavad tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel, sealhulgas 
seetõttu, et asendusainete tarnimine turule 
nõudluse täitmiseks on ebapiisav või et 
tuleb kohaldada ohutusstandardeid, mille 
puhul asjakohaste alternatiivide kasutamine 
on välistatud.

olemasolu arvestades, peaks komisjon 
olema volitatud kehtestama keeldu veel 
teiste toodete ja seadmete suhtes, või 
vabastama kasvõi ajutiselt keelust teatavad 
toote- või seadmekategooriad, mille jaoks 
ei ole kindlaksmääratud globaalse 
soojendamise piirnormi täitvad 
asendusained kättesaadavad tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel, sealhulgas 
seetõttu, et asendusainete tarnimine turule 
nõudluse täitmiseks on ebapiisav või et 
tuleb kohaldada ohutusstandardeid, mille 
puhul asjakohaste alternatiivide kasutamine 
on välistatud.

Or. en

Selgitus

Muudetud, et tagada ühtlustatus keeldude kehtestamisega III lisas.

Muudatusettepanek 74
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Neid keeldusid tuleks kasutada üksnes 
siis, kui nende tulemusel väheneks 
kasvuhoonegaaside koguheide, nimelt nii 
fluoritud kasvuhoonegaaside lekkest 
tulenev heide kui ka nende seadmete 
energiatarbimisest tulenev CO2 heide. 
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid 
seadmeid tuleks seega lubada, kui nende 
põhjustatud kasvuhoonegaaside koguheide 
on väiksem kui see, mida tekitaks 
samaväärsed ilma fluoritud 
kasvuhoonegaasideta seadmed, mille 
suurim lubatud energiatarbimine on 
sätestatud asjakohastes direktiivi 
2009/125/EÜ (ökodisain) alusel vastu 
võetud rakendusmeetmetes.

(9) Neid keeldusid tuleks kasutada üksnes 
siis, kui nende tulemusel väheneks oluliselt 
kasvuhoonegaaside koguheide, nimelt nii 
fluoritud kasvuhoonegaaside lekkest 
tulenev heide kui ka nende seadmete 
energiatarbimisest tulenev CO2 heide. 
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid 
seadmeid tuleks seega lubada, kui nende 
põhjustatud kasvuhoonegaaside koguheide 
on väiksem kui see, mida tekitaks 
samaväärsed ilma fluoritud 
kasvuhoonegaasideta seadmed, mille 
suurim lubatud energiatarbimine on 
sätestatud asjakohastes direktiivi 
2009/125/EÜ (ökodisain) alusel vastu 
võetud rakendusmeetmetes.
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Or. en

Muudatusettepanek 75
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Neid keeldusid tuleks kasutada üksnes 
siis, kui nende tulemusel väheneks 
kasvuhoonegaaside koguheide, nimelt nii 
fluoritud kasvuhoonegaaside lekkest 
tulenev heide kui ka nende seadmete 
energiatarbimisest tulenev CO2 heide. 
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid 
seadmeid tuleks seega lubada, kui nende 
põhjustatud kasvuhoonegaaside koguheide 
on väiksem kui see, mida tekitaks 
samaväärsed ilma fluoritud 
kasvuhoonegaasideta seadmed, mille 
suurim lubatud energiatarbimine on 
sätestatud asjakohastes direktiivi 
2009/125/EÜ (ökodisain) alusel vastu 
võetud rakendusmeetmetes.

(9) Neid keeldusid tuleks kasutada üksnes 
siis, kui nende tulemusel väheneks 
kasvuhoonegaaside koguheide, nimelt nii 
fluoritud kasvuhoonegaaside lekkest 
tulenev heide kui ka nende seadmete 
energiatarbimisest tulenev CO2 heide. 
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid 
seadmeid tuleks seega lubada ja edendada, 
kui nende põhjustatud kasvuhoonegaaside 
koguheide on väiksem kui see, mida 
tekitaks samaväärsed ilma fluoritud 
kasvuhoonegaasideta seadmed, mille 
suurim lubatud energiatarbimine on 
sätestatud asjakohastes direktiivi 
2009/125/EÜ (ökodisain) alusel vastu 
võetud rakendusmeetmetes.

Or. it

Muudatusettepanek 76
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Neid keeldusid tuleks kasutada üksnes 
siis, kui nende tulemusel väheneks 
kasvuhoonegaaside koguheide, nimelt nii 
fluoritud kasvuhoonegaaside lekkest 
tulenev heide kui ka nende seadmete 
energiatarbimisest tulenev CO2 heide. 
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid 

(9) Neid keeldusid tuleks kasutada üksnes 
siis, kui nende tulemusel väheneks 
kasvuhoonegaaside koguheide, nimelt nii 
fluoritud kasvuhoonegaaside lekkest 
tulenev heide kui ka nende seadmete 
energiatarbimisest ja tootmisprotsessidest
tulenev CO2 heide. Fluoritud 
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seadmeid tuleks seega lubada, kui nende 
põhjustatud kasvuhoonegaaside koguheide 
on väiksem kui see, mida tekitaks 
samaväärsed ilma fluoritud 
kasvuhoonegaasideta seadmed, mille 
suurim lubatud energiatarbimine on 
sätestatud asjakohastes direktiivi 
2009/125/EÜ (ökodisain)41 alusel vastu 
võetud rakendusmeetmetes.

kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid 
tuleks seega lubada, kui nende põhjustatud 
kasvuhoonegaaside koguheide kogu nende 
eluea vältel, sh fluoritud 
kasvuhoonegaaside tootmisel 
kõrvaltootena tekkiva heitena, on väiksem 
kui see, mida tekitaks samaväärne 
varustus fluoritud kasvuhoonegaase 
kasutamata.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Fluorosüsivesinike turule laskmise 
järkjärguline vähendamine on kindlaks 
tehtud kui kõige tõhusam ja 
kuluefektiivsem viis nende ainete 
heitkoguste vähendamiseks pikaajaliselt.

(11) Fluorosüsivesinike ELi turule 
laskmise järkjärguline vähendamine on 
kindlaks tehtud kui kõige tõhusam ja 
kuluefektiivsem viis nende ainete 
heitkoguste vähendamiseks pikaajaliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Fluorosüsivesinike turule laskmise 
järkjärguline vähendamine on kindlaks 
tehtud kui kõige tõhusam ja 
kuluefektiivsem viis nende ainete 
heitkoguste vähendamiseks pikaajaliselt.

(11) Fluorosüsivesinike turule laskmise 
järkjärguline vähendamine on kindlaks 
tehtud kui kõige tõhusam ja 
kuluefektiivsem viis nende ainete 
heitkoguste vähendamiseks pikaajaliselt. 
Sellist lähenemist toetatakse täiendavate 
keeldudega fluorosüsivesinikel põhinevate 
seadmete turule laskmise suhtes, 



PE508.030v01-00 18/69 AM\931431ET.doc

ET

piiramismeetmetega ja 
taaskasutamisnõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Fluorosüsivesinike turule laskmise 
järkjärgulise vähendamise rakendamiseks 
peaks komisjon eraldama kõikidele 
tootjatele ja importijatele eraldi kvoodid 
nende ainete turule laskmiseks, et vältida 
ELis turulelastava fluorosüsivesinike üldise 
koguselise piirnormi ületamist.

(12) Fluorosüsivesinike ELi turule 
laskmise järkjärgulise vähendamise 
rakendamiseks peaks komisjon eraldama 
kõikidele tootjatele ja importijatele eraldi 
kvoodid nende ainete turule laskmiseks, et 
vältida ELis turulelastava 
fluorosüsivesinike üldise koguselise 
piirnormi ületamist. Järkjärguline 
vähendamine ei puuduta 
fluorosüsivesinikke, mida kasutatakse 
kindlatel eesmärkidel, kus tehnilistel, 
majanduslikel või ohutusega seotud 
põhjustel ei ole alternatiivsed ained 
saadaval.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Igale üksikule ettevõtjatele kvoodi 
eraldamine peaks põhinema 
fluorosüsivesinike kogusel, mille ta on 
võrdlusperioodil ajavahemikul 2008–2011
tootnud või importinud. Selleks et 
väikeettevõtjaid mitte välja jätta, peaks viis 

(13) Igale üksikule ettevõtjatele kvoodi 
eraldamine peaks põhinema 
fluorosüsivesinike kogusel, mille ta on 
võrdlusperioodil ajavahemikul 2009–2012
tootnud või importinud. Selleks et 
väikeettevõtjaid mitte välja jätta, peaks viis 
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protsenti üldisest koguselisest piirnormist 
olema reserveeritud importijatele ja 
tootjatele, kes ei ole importinud või 
tootnud võrdlusperioodil üle ühe tonni 
fluoritud kasvuhoonegaase.

protsenti üldisest koguselisest piirnormist 
olema reserveeritud importijatele ja 
tootjatele, kes ei ole importinud või 
tootnud võrdlusperioodil üle ühe tonni 
fluoritud kasvuhoonegaase. Kvoodi 
eraldamisele peaks rakenduma tasu, mida 
peaks koguma komisjon ja mida 
kasutataks artiklis 14 a (uus) kirjeldatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon peaks jätkuvalt jälgima 
fluorosüsivesinike turule laskmise 
vähendamise mõjusid, sealhulgas selle 
vähendamise mõju selliste seadmete 
tarnele, kus fluorosüsivesinike kasutamine 
annaks kogu olelusringi jooksul vähem 
heitkoguseid kui alternatiivse tehnoloogia 
kasutamine. Jälgimine peaks samuti 
tagama, et tuvastatakse varakult tervise-
või ohutusriskid, mis on tingitud 
vähendamise negatiivsest mõjust 
meditsiinitoodete kättesaadavusele. Enne 
2030. aastat tuleks teha kõikehõlmav 
analüüs õigeaegselt selleks, et korrigeerida 
käesoleva määruse sätteid selle 
rakendamist ja uusi arenguid arvestades 
ning vajaduse korral võtta täiendavaid 
vähendamismeetmeid.

(18) Komisjon peaks jätkuvalt jälgima 
fluorosüsivesinike turule laskmise 
vähendamise mõjusid, sealhulgas selle 
vähendamise mõju selliste seadmete 
tarnele, kus fluorosüsivesinike kasutamine 
annaks kogu olelusringi jooksul vähem 
heitkoguseid kui alternatiivse tehnoloogia 
kasutamine. Jälgimine peaks samuti 
tagama, et tuvastatakse varakult tervise-
või ohutusriskid, mis on tingitud 
vähendamise negatiivsest mõjust 
meditsiinitoodete kättesaadavusele. 
Kõikehõlmav analüüs tuleks teha esimese 
viie aasta jooksul pärast määruse 
rakendamist selleks, et korrigeerida 
käesoleva määruse sätteid selle 
rakendamist ja uusi arenguid arvestades 
ning vajaduse korral võtta täiendavaid 
vähendamismeetmeid. Analüüsi 
korratakse iga viie aasta tagant.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva määruse optimaalse rakendamise ja asjakohaste kohanduste tegemise tagamiseks 
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tuleks kõikehõlmavat analüüsi teha iga viie aasta järel.

Muudatusettepanek 82
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon peaks jätkuvalt jälgima 
fluorosüsivesinike turule laskmise 
vähendamise mõjusid, sealhulgas selle 
vähendamise mõju selliste seadmete 
tarnele, kus fluorosüsivesinike kasutamine 
annaks kogu olelusringi jooksul vähem 
heitkoguseid kui alternatiivse tehnoloogia 
kasutamine. Jälgimine peaks samuti 
tagama, et tuvastatakse varakult tervise-
või ohutusriskid, mis on tingitud 
vähendamise negatiivsest mõjust 
meditsiinitoodete kättesaadavusele. Enne 
2030. aastat tuleks teha kõikehõlmav 
analüüs õigeaegselt selleks, et korrigeerida 
käesoleva määruse sätteid selle 
rakendamist ja uusi arenguid arvestades 
ning vajaduse korral võtta täiendavaid 
vähendamismeetmeid.

(18) Komisjon peaks jätkuvalt jälgima 
fluorosüsivesinike turule laskmise 
vähendamise mõjusid, sealhulgas selle 
vähendamise mõju selliste seadmete 
tarnele, kus fluorosüsivesinike kasutamine 
annaks kogu olelusringi jooksul vähem 
heitkoguseid kui alternatiivse tehnoloogia 
kasutamine. Jälgimine peaks samuti 
tagama, et tuvastatakse varakult tervise-
või ohutusriskid, mis on tingitud 
vähendamise negatiivsest mõjust 
meditsiinitoodete kättesaadavusele. Enne 
2030. aastat tuleks teha kõikehõlmav 
analüüs õigeaegselt selleks, et korrigeerida 
käesoleva määruse sätteid selle 
rakendamist ja uusi arenguid arvestades 
ning vajaduse korral võtta täiendavaid 
vähendamismeetmeid. Käesolev määrus ei 
kohaldu kriitilise otstarbega 
meditsiinirakendustele, kui ei ole olemas 
sobilikke alternatiive või kus selliseid 
alternatiive ei ole võimalik tehnilistel, 
majanduslikel või ohutusega seotud 
põhjustel.

Or. en

Selgitus

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kriitilise otstarbega meditsiinilahenduste kasutamist 
tuleb jätkata juhul, kui sobilikke alternatiive ei ole saadaval, et tagada tervishoiu 
elementaarsete teenuste ohutu ja tõhus osutamine.
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Muudatusettepanek 83
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ja muutusi käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvatel turgudel ja 
tagada vastavus rahvusvahelisele 
kokkulepetele, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta vastu õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 selleks, et: määrata 
kindlaks standarditud lekkekontrolli 
nõuded; täiendada nende seadmete 
nimistut, mille suhtes kehtib fluoritud 
kasvuhoonegaaside kokkukogumise 
kohustus; määrata kindlaks 
miinimumnõuded ja tingimused 
koolitusprogrammide vastastikuseks 
tunnustamiseks isikute jaoks, kes 
paigaldavad, hooldavad, parandavad või 
kõrvaldavad seadmeid kasutuselt ning kes 
kontrollivad lekkeid ja koguvad kokku 
fluoritud kasvuhoonegaase, ning nende 
isikute ja selliseid ülesandeid täitvate 
ettevõtjate sertifitseerimiseks; muuta 
märgistamisnõudeid; keelata toodete ja 
seadmete, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase või mille toimimine 
neist gaasidest sõltub, turulelaskmise 
suurendamist; muuta fluorosüsivesinike 
maksimumkoguseid, mida võib turule 
lasta, ja teha tervise ja ohutuse tagamise 
eesmärgil kvoodinõudest erandeid 
fluorosüsivesinike tarnimiseks spetsiifiliste 
kriitilise tähtsusega kasutuste jaoks; 
määrata kindlaks fluorosüsivesinike 
üksikute ettevõtjate poolt turule laskmiseks 
kehtestatud kontrollväärtuste 
ümberarvutamise eeskirjad ning muuta või 
täiendada kvootide eraldamise 
mehhanismi; vaadata läbi aruandlusnõuete 
künnised; kehtestada nõuded fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste alase 

(20) Selleks et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ja muutusi käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvatel turgudel ja 
tagada vastavus rahvusvahelisele
kokkulepetele, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta vastu õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 selleks, et: määrata 
kindlaks standarditud lekkekontrolli 
nõuded; täiendada nende seadmete 
nimistut, mille suhtes kehtib fluoritud 
kasvuhoonegaaside kokkukogumise 
kohustus; määrata kindlaks 
miinimumnõuded ja tingimused 
koolitusprogrammide vastastikuseks 
tunnustamiseks isikute jaoks, kes 
paigaldavad, hooldavad, parandavad või 
kõrvaldavad seadmeid kasutuselt ning kes 
kontrollivad lekkeid ja koguvad kokku 
fluoritud kasvuhoonegaase, ning nende 
isikute ja selliseid ülesandeid täitvate 
ettevõtjate sertifitseerimiseks; muuta 
märgistamisnõudeid; muuta 
fluorosüsivesinike maksimumkoguseid, 
mida võib turule lasta, ja teha tervise ja 
ohutuse tagamise eesmärgil kvoodinõudest 
erandeid fluorosüsivesinike tarnimiseks 
spetsiifiliste kriitilise tähtsusega kasutuste 
jaoks; määrata kindlaks fluorosüsivesinike 
üksikute ettevõtjate poolt turule laskmiseks 
kehtestatud kontrollväärtuste 
ümberarvutamise eeskirjad ning muuta või 
täiendada kvootide eraldamise 
mehhanismi; vaadata läbi aruandlusnõuete 
künnised; kehtestada nõuded fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste alase 
aruandluse süsteemide ja liikmesriikidest 
kogutud heiteandmete kasutamise kohta; 
lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluvate ainete loeteludesse veel 
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aruandluse süsteemide ja liikmesriikidest 
kogutud heiteandmete kasutamise kohta; 
lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluvate ainete loeteludesse veel 
märkimisväärse globaalse soojendamise 
potentsiaaliga aineid ja uuendada loetelusid 
uute teaduslike avastuste põhjal, eriti mis 
puutub määruse lisades loetletud ainete 
globaalse soojendamise potentsiaali.

märkimisväärse globaalse soojendamise 
potentsiaaliga aineid ja uuendada loetelusid 
uute teaduslike avastuste põhjal, eriti mis 
puutub määruse lisades loetletud ainete 
globaalse soojendamise potentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ja muutusi käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvatel turgudel ja 
tagada vastavus rahvusvahelisele 
kokkulepetele, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta vastu õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 selleks, et: määrata 
kindlaks standarditud lekkekontrolli 
nõuded; täiendada nende seadmete 
nimistut, mille suhtes kehtib fluoritud 
kasvuhoonegaaside kokkukogumise 
kohustus; määrata kindlaks 
miinimumnõuded ja tingimused 
koolitusprogrammide vastastikuseks 
tunnustamiseks isikute jaoks, kes 
paigaldavad, hooldavad, parandavad või 
kõrvaldavad seadmeid kasutuselt ning kes 
kontrollivad lekkeid ja koguvad kokku 
fluoritud kasvuhoonegaase, ning nende 
isikute ja selliseid ülesandeid täitvate 
ettevõtjate sertifitseerimiseks; muuta 
märgistamisnõudeid; keelata toodete ja 
seadmete, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase või mille toimimine 
neist gaasidest sõltub, turulelaskmise 

(20) Selleks et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ja muutusi käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvatel turgudel ja 
tagada vastavus rahvusvahelisele 
kokkulepetele, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta vastu õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 selleks, et: määrata 
kindlaks standarditud lekkekontrolli 
nõuded; parandada nende seadmete 
nimistut, mille suhtes kehtib fluoritud 
kasvuhoonegaaside kokkukogumise 
kohustus; määrata kindlaks 
miinimumnõuded ja tingimused 
koolitusprogrammide vastastikuseks 
tunnustamiseks isikute jaoks, kes 
paigaldavad, hooldavad, parandavad või 
kõrvaldavad seadmeid kasutuselt ning kes 
kontrollivad lekkeid ja koguvad kokku 
fluoritud kasvuhoonegaase, ning nende 
isikute ja selliseid ülesandeid täitvate 
ettevõtjate sertifitseerimiseks; muuta 
märgistamisnõudeid; muuta 
fluorosüsivesinike maksimumkoguseid, 
mida võib turule lasta, ja teha tervise ja 
ohutuse tagamise eesmärgil kvoodinõudest 



AM\931431ET.doc 23/69 PE508.030v01-00

ET

suurendamist; muuta fluorosüsivesinike 
maksimumkoguseid, mida võib turule 
lasta, ja teha tervise ja ohutuse tagamise 
eesmärgil kvoodinõudest erandeid 
fluorosüsivesinike tarnimiseks spetsiifiliste 
kriitilise tähtsusega kasutuste jaoks; 
määrata kindlaks fluorosüsivesinike 
üksikute ettevõtjate poolt turule laskmiseks 
kehtestatud kontrollväärtuste 
ümberarvutamise eeskirjad ning muuta või 
täiendada kvootide eraldamise 
mehhanismi; vaadata läbi aruandlusnõuete 
künnised; kehtestada nõuded fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste alase 
aruandluse süsteemide ja liikmesriikidest 
kogutud heiteandmete kasutamise kohta; 
lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluvate ainete loeteludesse veel 
märkimisväärse globaalse soojendamise 
potentsiaaliga aineid ja uuendada 
loetelusid uute teaduslike avastuste põhjal, 
eriti mis puutub määruse lisades loetletud 
ainete globaalse soojendamise potentsiaali.

erandeid fluorosüsivesinike tarnimiseks 
spetsiifiliste kriitilise tähtsusega kasutuste 
jaoks; määrata kindlaks fluorosüsivesinike 
üksikute ettevõtjate poolt turule laskmiseks 
kehtestatud kontrollväärtuste 
ümberarvutamise eeskirjad ning muuta või 
täiendada kvootide eraldamise 
mehhanismi; vaadata läbi aruandlusnõuete 
künnised; kehtestada nõuded fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste alase 
aruandluse süsteemide ja liikmesriikidest 
kogutud heiteandmete kasutamise kohta; 
värskendada käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvate ainete loetelu
uute teaduslike avastuste põhjal, eriti mis 
puutub määruse lisades loetletud ainete 
globaalse soojendamise potentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1 a
Kohaldamisala

1. Käesolev määrus kohaldub fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamisele ELis, 
v.a juhtudel, mis on määratletud lõikes 2.
2. Käesolev määrus ei kohaldu fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamisele 
tervishoiuga seotud eesmärkidel, 
elektrienergia tootmiseks ja edastamiseks, 
õhuruumirakendusteks ning 
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tööstusgaaside tootmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1 a
Kohaldamisala

Käesoleva määruse eesmärgiks on 
keskkonna kaitsemine fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitekoguste 
vähendamise kaudu ja innovatsiooni 
soodustamine säästlikes tehnoloogiates. 
Käesolev määrus kehtestab vastavalt 
eeskirjad fluoritud kasvuhoonegaaside 
piiramiseks, kasutamiseks, 
taaskasutamiseks ja hävitamiseks ning 
keelab nende gaaside teatud 
kasutusotstarbed, määratledes samas 
koguselised piirnormid fluorosüsivesinike 
turule laskmise suhtes. Käesolev määrus 
saab lisaks Euroopa Liidu jätkusuutliku 
majanduskasvu parandamisele anda ka 
väärtuslikku teavet tulevaste 
rahvusvaheliste kokkulepete vastuvõtmise 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „fluorosüsivesinikud” – I lisa 1. jaos 
loetletud ained või segud, mis sisaldavad 
vähemalt üht neist ainetest;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „fluoritud kasvuhoonegaasid” –
fluorosüsivesinikud (HFC), 
perfluorosüsivesinikud (PFC), 
väävelheksafluoriid (SF6) ja teised fluori 
sisaldavad kasvuhoonegaasid, mis on 
loetletud I lisas, kas eraldi või seguna;

(1) „fluoritud kasvuhoonegaasid” –
fluorosüsivesinikud (HFC), 
perfluorosüsivesinikud (PFC), 
väävelheksafluoriid (SF6) ja teised fluori 
sisaldavad kasvuhoonegaasid, mis on 
loetletud I lisas, või vähemalt üht neist 
ainetest sisaldavad segud;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „fluoritud kasvuhoonegaasid” –
fluorosüsivesinikud (HFC), 
perfluorosüsivesinikud (PFC), 
väävelheksafluoriid (SF6) ja teised fluori 
sisaldavad kasvuhoonegaasid, mis on 
loetletud I lisas, kas eraldi või seguna;

(1) „fluoritud kasvuhoonegaasid” –
fluorosüsivesinikud (HFC), 
perfluorosüsivesinikud (PFC), 
väävelheksafluoriid (SF6) ja teised fluori 
sisaldavad kasvuhoonegaasid, mis on 
loetletud I ja II lisas, kas eraldi või seguna, 
kuid mis osutavad ainult nendele 
fluoritud kasvuhoonegaasidele, mis on I 
lisas loetletud, v.a kui on teisiti märgitud;
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Or. en

Muudatusettepanek 90
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) „perfluorosüsivesinikud (PFC)” – I 
lisa 2. jaos loetletud ained või segud, mis 
sisaldavad vähemalt üht neist ainetest;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) „väävelheksafluoriid (SF6)” –
käesolev I lisa 3. jaos loetletud aine või 
segud, mis sisaldavad seda ainet;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „käitaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes omab käesoleva määrusega hõlmatud 
seadmeid ja süsteeme ning kellel on tegelik 
kontroll nende tehnilise toimimise üle;

(4) „käitaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes omab käesoleva määrusega hõlmatud 
seadmeid ja süsteeme, mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mille 
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globaalse soojendamise potentsiaal on 
samaväärne viie tonni või suurema 
koguse CO2-ga, ning kellel on tegelik 
kontroll nende tehnilise toimimise üle;

Or. en

Selgitus

„Käitaja” praegune määratlus ei ole piisavalt selge seoses väikeseadmete omamist 
puudutavate üksikasjadega. Seetõttu tuleb määratlus selgitada kooskõlas artiklitega 3 ja 5.

Muudatusettepanek 93
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „käitaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes omab käesoleva määrusega hõlmatud 
seadmeid ja süsteeme ning kellel on 
tegelik kontroll nende tehnilise toimimise 
üle;

„käitaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kellel on tegelik kontroll käesoleva 
määrusega hõlmatud seadmete ja 
süsteemide tehnilise toimimise üle;

Or. fr

Selgitus

Algses määratluses esitatud kaks tingimust ei toeta õiguskindlust, kui määrust rakendatakse 
transpordisektoris.

Muudatusettepanek 94
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) soojuspump – seade või paigaldis, 
mis võtab madalal temperatuuril soojust 
õhust, veest või maast ja edastab soojust;
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Or. it

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 2 lõige 9.

Muudatusettepanek 95
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „hermeetiliselt suletud süsteem” –
süsteem, milles kõik fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavad osad on 
nende tootmise ajal hermeetiliselt 
tihendatud keevitamise, kõvajoodisega 
jootmise või sarnaste püsiliidete 
kasutamise teel ja mille puhul ei ole 
jahutuskontuuri süsteemi 
töölepanemiseks vaja avada;

(7) hermeetiliselt suletud süsteem –
süsteem, milles kõik külmutusagensit 
sisaldavad osad on tihendatud keevitamise, 
kõvajoodisjootmise või sarnaste püsiliidete 
kasutamise teel, mis võivad sisaldada 
kaetud ventiile ja kaetud teenindusavasid,
mis võimaldavad nõuetekohast 
parandamist või ladustamist ja mille
testitud lekkemäär on vähem kui 3 
grammi aasta kohta pinge all, mis vastab 
vähemalt veerandile lubatud pingest;

Or. it

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 2 lõige 11.

Muudatusettepanek 96
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „hermeetiliselt suletud süsteem” –
süsteem, milles kõik fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavad osad on 
nende tootmise ajal hermeetiliselt 
tihendatud keevitamise, kõvajoodisega 

(7) „hermeetiliselt suletud süsteem” –
süsteem, milles kõik külmaainet
sisaldavad osad on hermeetiliselt 
tihendatud keevitamise, 
kõvajoodisjootmise või sarnaste püsiliidete 



AM\931431ET.doc 29/69 PE508.030v01-00

ET

jootmise või sarnaste püsiliidete 
kasutamise teel ja mille puhul ei ole 
jahutuskontuuri süsteemi 
töölepanemiseks vaja avada;

kasutamise teel ning mis võivad sisaldada 
ka kaetud ventiile ja kaetud 
teenindusavasid, mis võimaldavad 
nõuetekohast parandamist või 
kõrvaldamist ja mille testitud lekkemäär 
on vähem kui 3 grammi aasta kohta pinge 
all, mis vastab vähemalt veerandile 
maksimaalselt lubatud pingest;

Or. de

Selgitus

Määratlus on vastuolus kehtivate Euroopa standarditega (EN 16084:2011, EN 378-1:2012) 
ja tuleks kehtivas määruses muutmata kujul säilitada. Teenindusventiilide abil on võimalik 
kiiresti ja usaldusväärselt kontrollida paljude seadmete lekkekindlust ning vältida 
jahutuskontuuri asjatut avamist ja sellest tulenevat suuremat lekkeohtu. Peale selle on nende 
abil võimalik külmaainet paranduse või kõrvaldamise käigus ohutult välja lasta.

Muudatusettepanek 97
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „hermeetiliselt suletud süsteem” –
süsteem, milles kõik fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavad osad on 
nende tootmise ajal hermeetiliselt 
tihendatud keevitamise, kõvajoodisega 
jootmise või sarnaste püsiliidete 
kasutamise teel ja mille puhul ei ole 
jahutuskontuuri süsteemi 
töölepanemiseks vaja avada;

(7) „hermeetiliselt suletud süsteem” –
süsteem, milles kõik külmutusainet 
sisaldavad osad on tihendatud keevitamise, 
kõvajoodisjootmise või sarnaste püsiliidete 
kasutamise teel, mis võivad sisaldada 
kaetud ventiile ja kaetud teenindusavasid, 
mis võimaldavad nõuetekohast 
parandamist või hävitamist ja mille
testitud lekkemäär on vähem kui 3 
grammi aasta kohta surve all, mis vastab 
vähemalt veerandile lubatud survest;

Or. en

Selgitus

See määratlus on sama, mis sätestatud määruses (EÜ) nr 842/2006.
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Muudatusettepanek 98
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „paikne” – mis töötamise ajal ei liigu; (13) „paikne” – mida töötamise ajal 
tavapäraselt ei transpordita;

Or. en

Selgitus

Määratlust on muudetud, et see oleks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 842/2006.

Muudatusettepanek 99
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „liikuv” – mida töötamise ajal 
tavapäraselt transporditakse;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) „külmikveok” – sõiduk massiga 
alla 3,5 tonni, mis on projekteeritud ja 
ehitatud peamiselt kaubaveoks ning 
varustatud jahutusseadmega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 101
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) „konteiner” – veoliigiülene 
transpordielement, mis on projekteeritud 
ja ehitatud peamiselt kaubaveoks ning 
varustatud jahutusseadmega;

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) „kaubanduslik jahutamine” –
jaemüügiseadmetes kasutusel olev 
jahutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) „soojuspump” – seade või 
paigaldis, mis võtab madalal 
temperatuuril soojust õhust, veest või 
maast ning edastab soojust;
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Or. en

Selgitus

See on juba olemasolev määratlus direktiivis 2009/125/EÜ fluoritud kasvuhoonegaaside 
kohta.

Muudatusettepanek 104
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) „soojuspump” – seade või 
paigaldis, mis võtab madalal 
temperatuuril soojust õhust, veest või 
maast ning edastab ainult soojust;

Or. en

Selgitus

Käesolev määratlus, mis tuleneb määrusest (EÜ) nr 842/2006, selgitab erinevust 
soojuspumpa sisaldava pööratava kliimaseadme (split-süsteemid, multi-split-/VRF-süsteemid, 
katusesüsteemid, tsentrifugaaljahutid ja siirdejahutid) ja ainult soojust edastavate 
soojuspumpade vahel (mida nimetatakse soojuspumpadeks). See on kooskõlas ettevalmistava 
uuringu (V lisa lk 259 ja VI lisa lk 309) ja mõjuhinnangu (lk 118) nomenklatuuriga.

Muudatusettepanek 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a.) „kiirjahutid” – seadmed, mis on 
kavandatud toiduainete temperatuuri 
kiiresti langetama temperatuurini, mis on 
võrdne või madalam kui + 10°C

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a.) „kiirkülmutid” – seadmed, mis on 
kavandatud toiduainete temperatuuri 
kiiresti langetama temperatuurini, mis on 
võrdne või madalam kui - 18°C

Or. en

Selgitus

Kasutatavate gaasitüüpide jaoks sobilike alternatiivide puudumine põhjustab kiirjahutajate ja 
-külmutajate täielikku eemaldamist Euroopa turult III lisa punktides 10 ja 11 märgitud
kuupäevade järel.

Muudatusettepanek 107
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) „leke” – fluoritud 
kasvuhoonegaaside ebatavaline 
vabanemine, mis on oluliselt kiirem kui 
lekkemäär, mis võib olla määratletud 
seadmete kavandite osana;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) „lekke tuvastamise süsteem” –
taadeldud mehaaniline, elektriline või 
elektrooniline seade fluoritud 
kasvuhoonegaaside lekke tuvastamiseks, 
mis lekke tuvastamise korral alarmeerib 
käitajat;

Or. en

Selgitus

Määrusest (EÜ) nr 842/2006 võetud määratlus.

Muudatusettepanek 109
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 c) „ettevõtja” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes
(a) toodab, kogub kokku, võtab 
ringlusesse, taaskasutab, kasutab, 
hävitab, edastab või võtab vastu fluoritud 
kasvuhoonegaase;
(b) impordib selliseid fluoritud 
kasvuhoonegaase;
(c) ekspordib selliseid fluoritud 
kasvuhoonegaase;
(d) laseb selliseid fluoritud 
kasvuhoonegaase turule; või
(e) tegutseb, paigaldab, teenindab, 
hooldab, parandab või eemaldab 
kasutuselt seadmeid või süsteeme, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase;

Or. en
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Selgitus

Määrusest (EÜ) nr 1005/2009 tuletatud määratlus.

Muudatusettepanek 110
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 d) „lähteaine” – mis tahes fluoritud 
kasvuhoonegaas, mis on loetletud I ja II 
lisas, või fluoritud ühend, mis on loetletud 
määruse (EÜ) nr 1005/2009 I, II ja IV 
lisas, mida muundatakse keemiliselt 
protsessis, kus selle esialgset ülesehitust 
muudetakse teisele kujule;

Or. en

Selgitus

Määrusest (EÜ) nr 1005/2009 tuletatud määratlus.

Muudatusettepanek 111
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 e) „abiaine” – mis tahes fluoritud 
ühend, mida kasutatakse keemilise 
tootmise abiainetena;

Or. en

Selgitus

Määrusest (EÜ) nr 1005/2009 tuletatud määratlus.
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Muudatusettepanek 112
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Fluoritud gaasi lekete miinimumini 
viimiseks tuleb võtta kõik tehniliselt ja 
majanduslikult teostavad meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 113
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealuste gaaside lekke tuvastamise 
korral tagab käitaja, et seadmed 
parandatakse viivitamata.

3. Kõnealuste gaaside lekke tuvastamise 
korral tagab käitaja, et seadmed 
parandatakse viivitamata, kuid mitte 
hiljem, kui ühe nädala jooksul pärast 
lekke tuvastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealuste gaaside lekke tuvastamise 
korral tagab käitaja, et seadmed 
parandatakse viivitamata.

3. SF6 gaaside lekke tuvastamise korral 
tagab käitaja, et seadmed parandatakse 
viivitamata, kui hooldusturvalisus ja 
tehnilised tingimused seda võimaldavad, 
ning et selle parandustöö mõju 
keskkonnale on vastuvõetav (madalam 
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kui parandustöö tegemata jätmise korral 
seadme kogu ülejäänud eluea jooksul).

Or. en

Muudatusettepanek 115
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmestikus lekke parandamise korral 
tagab käitaja, et seadmestiku kontrollivad 
ühe kuu jooksul pärast parandamist üle 
sertifitseeritud isikud, et teha kindlaks, et 
parandustööd on olnud tõhusad.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 3 lõike 1 ja artikli 8 kohaselt tohivad lekkeid kontrollida ja vajadusel parandustöid 
teha ainult sertifitseeritud töötajad. Sellega tagatakse asjatundlik parandamine. Seetõttu on 
üleliigne, et sertifitseeritud töötajad teevad uue kontrolli üks kuu pärast parandamist.

Muudatusettepanek 116
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmestikus lekke parandamise korral
tagab käitaja, et seadmestiku kontrollivad 
ühe kuu jooksul pärast parandamist üle 
sertifitseeritud isikud, et teha kindlaks, et 
parandustööd on olnud tõhusad.

Artikli 3 lõikes 1 määratletud seadmete 
korral, kus leke on seadmestikus 
parandatud, tagab käitaja, et seadmestiku 
kontrollivad ühe kuu jooksul pärast 
parandamist üle sertifitseeritud isikud, et 
teha kindlaks, et parandustööd on olnud 
tõhusad.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmestikus lekke parandamise korral 
tagab käitaja, et seadmestiku kontrollivad 
ühe kuu jooksul pärast parandamist üle 
sertifitseeritud isikud, et teha kindlaks, et 
parandustööd on olnud tõhusad.

Seadmestikus lekke parandamise korral 
tagab käitaja, et seadmestiku kontrollivad 
ühe kuu jooksul pärast parandamist üle 
sertifitseeritud isikud või automaatsed 
järelevalveseadmed, et teha kindlaks, et 
parandustööd on olnud tõhusad.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 8 kohaselt sertifitseeritakse 
järgmiseid töid teostavad isikud ja 
ettevõtjad:

4. Artikli 8 kohaselt sertifitseeritakse 
järgmiseid töid teostavad ettevõtted ja 
ettevõtjad ning nende töötajad:

Or. it

Muudatusettepanek 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 8 kohaselt sertifitseeritakse 
järgmiseid töid teostavad isikud ja
ettevõtjad:

4. Artikli 8 kohaselt sertifitseeritakse 
artikli 8 lõikes 1 osutatud töid teostavad 
isikud ning nad rakendavad 
ettevaatusmeetmeid, et ennetada fluoritud 
kasvuhoonegaaside lekkemist.
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Or. en

Selgitus

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Muudatusettepanek 120
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 3 lõikes 1 osutatud seadmete 
paigaldamine, teenindamine, hooldamine, 
parandamine või kasutuselt kõrvaldamine;

(a) artikli 3 lõikes 1 osutatud seadmete 
paigaldamine, teenindamine, hooldamine, 
parandamine või kasutuselt kõrvaldamine, 
sh juhul, kui sellised seadmed sisaldavad 
alternatiive fluoritud 
kasvuhoonegaasidele;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 3 lõikes 1 osutatud seadmete 
paigaldamine, teenindamine, hooldamine, 
parandamine või kasutuselt 
kõrvaldamine;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 3 lõikes 1 osutatud seadmete 
paigaldamine, teenindamine, hooldamine, 
parandamine või kasutuselt kõrvaldamine;

(a) artikli 3 lõikes 1 osutatud seadmete 
ning selliste seadmete, mis sisaldavad 
alternatiive fluoritud 
kasvuhoonegaasidele, paigaldamine, 
teenindamine, hooldamine, parandamine 
või kasutuselt kõrvaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
liikuvate kliimaseadmete teenindamine, 
hooldamine, parandamine või kasutuselt 
kõrvaldamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) SF6 sisaldavate elektrijaotlate 
paigaldamine, teenindamine, hooldamine, 

välja jäetud
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parandamine või kasutuselt 
kõrvaldamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 125
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) SF6 sisaldavate elektrijaotlate 
paigaldamine, teenindamine, hooldamine, 
parandamine või kasutuselt kõrvaldamine;

(c) SF6 kokkukogumine elektrijaotlate 
paigaldamisel, teenindamisel, 
hooldamisel, parandamisel või kasutuselt 
kõrvaldamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) SF6 sisaldavate elektrijaotlate 
paigaldamine, teenindamine, hooldamine, 
parandamine või kasutuselt kõrvaldamine;

(c) SF6 sisaldavate ja SF6 käitlemist
nõudvate elektrijaotlate paigaldamine, 
teenindamine, hooldamine, parandamine 
või kasutuselt kõrvaldamine;

Or. de

Selgitus

Tagada tuleb SF6 sisaldavaid seadmeid hooldavate või parandavate montööride kõrge 
kvalifikatsioon. Siiski ei asu SF6 sisaldavad jaotlad kunagi avalikult ligipääsetavas kohas, 
vaid on alati käitleja järelevalve all ja neid kasutavad ainult selleks volitatud töötajad. 
Seetõttu ei ole vaja, et kogu rajatise personal oleks sertifitseeritud, vaid ainult need töötajad, 
kes tegelikult tegelevad SF6 käitlemisega.
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Muudatusettepanek 127
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktides a, b ja c loetletud tööde 
jaoks fluoritud kasvuhoonegaaside 
üleandmine või vastuvõtmine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 128
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktides a, b ja c loetletud tööde jaoks 
fluoritud kasvuhoonegaaside üleandmine 
või vastuvõtmine.

(d) punktides a, b ja c loetletud tööde jaoks 
fluoritud kasvuhoonegaaside üleandmine 
või vastuvõtmine. Siia alla ei kuulu 
suletud konteinerite üleandmine ja 
vastuvõtmine.

Or. de

Selgitus

Suletud konteinerite üleandmine ja vastuvõtmine ei ole tegevused, mille puhul tekib otsene 
kontakt SF6-ga. Seetõttu ei ole vaja, et sellega tegelevad töötajad oleksid määruse (EÜ) nr 
305/2008 kohaselt sertifitseeritud.

Muudatusettepanek 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktides a, b ja c loetletud tööde 
jaoks fluoritud kasvuhoonegaaside 
üleandmine või vastuvõtmine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 130
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) punktides a–c loetletud ülesannete 
täitmiseks võib fluoritud 
kasvuhoonegaase ainult sertifitseeritud 
isikutele ja ettevõtetele tarnida ning ainult 
nemad võivad neid vastu võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende tööde teostamisel võtavad esimeses 
lõikes osutatud isikud ja ettevõtjad
ettevaatusabinõusid, et vältida fluoritud 
kasvuhoonegaaside lekkimist.

Artikli 8 lõikes 1 mainitud tegevusi teiste 
osapoolte jaoks teostavad ettevõtted 
sertifitseeritakse kooskõlas artikli 8 
lõikega 4 ning nad võtavad 
ettevaatusabinõusid, et vältida fluoritud 
kasvuhoonegaaside lekkimist.

Or. en
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Selgitus

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Muudatusettepanek 132
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Isik, kes teeb SF6 sisaldava elektrijaotla 
või artikli 3 lõikes 1 osutatud seadmete 
paigaldamise, teenindamise, hooldamise, 
parandamise või kasutuselt kõrvaldamise 
tööd ülesandeks teisele isikule, veendub, et 
sellel isikul on olemas vastavalt artiklile 8 
vajalikud sertifikaadid nõutud tööde 
teostamiseks.

5. Isik, kes teeb SF6 sisaldava ja SF6 
käitlemist nõudva elektrijaotla või artikli 3 
lõikes 1 osutatud seadmete paigaldamise, 
teenindamise, hooldamise, parandamise või 
kasutuselt kõrvaldamise tööd ülesandeks 
teisele isikule, veendub, et sellel isikul on 
olemas vastavalt artiklile 8 vajalikud 
sertifikaadid nõutud tööde teostamiseks.

Or. de

Selgitus

Tagada tuleb SF6 sisaldavaid seadmeid hooldavate või parandavate montööride kõrge 
kvalifikatsioon. Siiski ei asu SF6 sisaldavad jaotlad kunagi avalikult ligipääsetavas kohas, 
vaid on alati käitleja järelevalve all ja neid kasutavad ainult selleks volitatud töötajad. 
Seetõttu ei ole vaja, et kogu rajatise personal oleks sertifitseeritud, vaid ainult need töötajad, 
kes tegelikult tegelevad SF6 käitlemisega.

Muudatusettepanek 133
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitaja, kes töötab seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, 
mille globaalse soojendamise potentsiaal 
on samaväärne viie tonni CO2-ga ja mida 
kasutatakse mujal kui vahtudes, tagab 
seadmete lekkekontrolli. Hermeetiliselt 
suletud süsteemidega seadmetel, mis on 
vastava märgistusega ja mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
alla 10 tonni CO2-ga, ei tule käesoleva 
artikli kohaselt lekkekontrolli teha.

1. Käitaja, kes töötab paiksete ja 
teisaldatavate jahutus- ning 
kliimaseadmetega, mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
viie tonni CO2-ga ja mida kasutatakse 
mujal kui vahtudes, tagab seadmete 
lekkekontrolli. Hermeetiliselt suletud 
süsteemidega seadmetel, mis on vastava 
märgistusega ja mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
alla 10 tonni CO2-ga, ei tule käesoleva 
artikli kohaselt lekkekontrolli teha.

Or. pl

Muudatusettepanek 134
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitaja, kes töötab seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, 
mille globaalse soojendamise potentsiaal 
on samaväärne viie tonni CO2-ga ja mida 
kasutatakse mujal kui vahtudes, tagab 
seadmete lekkekontrolli. Hermeetiliselt 
suletud süsteemidega seadmetel, mis on 
vastava märgistusega ja mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
alla 10 tonni CO2-ga, ei tule käesoleva 
artikli kohaselt lekkekontrolli teha.

1. Käitaja, kes töötab seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, 
mille globaalse soojendamise potentsiaal 
on samaväärne viie tonni või suurema 
koguse CO2-ga ja mida kasutatakse mujal 
kui vahtudes, tagab seadmete 
lekkekontrolli. Hermeetiliselt suletud 
süsteemidega seadmetel, mis on vastava 
märgistusega ja mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
alla 10 tonni CO2-ga, ei tule käesoleva 
artikli kohaselt lekkekontrolli teha.

Or. en
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Muudatusettepanek 135
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitaja, kes töötab seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, 
mille globaalse soojendamise potentsiaal 
on samaväärne viie tonni CO2-ga ja mida 
kasutatakse mujal kui vahtudes, tagab 
seadmete lekkekontrolli. Hermeetiliselt 
suletud süsteemidega seadmetel, mis on 
vastava märgistusega ja mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal on 
samaväärne alla 10 tonni CO2-ga, ei tule 
käesoleva artikli kohaselt lekkekontrolli 
teha.

1. Käitaja, kes töötab seadmetega, mis 
sisaldavad 1,5 kg või suuremat kogust 
fluoritud kasvuhoonegaase ja mida 
kasutatakse mujal kui vahtudes, tagab 
seadmete lekkekontrolli.

Or. en

Selgitus

Kg-põhise arvestuse vahetamine CO2-ekvivalentsuse vastu ei ole soovitatav ja tuleks 
lõpetada. Osoonikihti kahandavate ainete kasutamist käsitlev määrus, fluoritud gaaside 
määrus ja siseriiklikud õigusaktid kasutavad kg-põhist arvestust. Käitajad ja riiklikud 
asutused on sellega tuttavad. Sätte eesmärgiks on leket piirata. Kõrged lekkekiirused on 
seotud suuremate seadmete ja mitte tingimata CO2-ekvivalentsusega. Kogemused 
liikmesriikides, nagu Taani (1,5 kg) ja Prantsusmaa (2 kg), näitavad, et kasutatavate koguste 
vähendamine on teostav ja vähendab heitkoguseid.

Muudatusettepanek 136
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) paiksed jahutusseadmed; (a) paiksed ja teisaldatavad 
jahutusseadmed;

Or. pl
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Muudatusettepanek 137
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) paiksed kliimaseadmed; (b) paiksed ja teisaldatavad 
kliimaseadmed;

Or. pl

Muudatusettepanek 138
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) paiksed kliimaseadmed; (b) paiksed ja teisaldatavad
kliimaseadmed;

Or. de

Muudatusettepanek 139
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) külmikveokid ja -haagised. (e) rongides olevad jahutusseadmed,
külmikveokid, külmikfurgoonid, 
külmikhaagised ja külmutuskonteinerid.

Or. fr
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Selgitus

Ausa konkurentsi tagamiseks transpordisektoris tuleks määruse kohaldamisala laiendada.

Muudatusettepanek 140
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
viie kuni 50 tonni CO2-ga, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga 12 kuu 
järel;

(a) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
viie kuni 50 tonni CO2-ga, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga 12 kuu 
järel või, kui on paigaldatud lekke 
tuvastamise süsteem, iga 24 kuu järel;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
viie kuni 50 tonni CO2-ga, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga 12 kuu 
järel;

(a) seadmetel, mis sisaldavad vähemalt 1,5 
kg fluoritud kasvuhoonegaase, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga 12 kuu 
järel;

Or. en

Selgitus

Kg-põhise arvestuse vahetamine CO2-ekvivalentsuse vastu ei ole soovitatav ja tuleks 
lõpetada. Osoonikihti kahandavate ainete kasutamist käsitlev määrus, fluoritud gaaside 
määrus ja siseriiklikud õigusaktid kasutavad kg-põhist arvestust. Käitajad ja riiklikud 
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asutused on sellega tuttavad. Sätte eesmärgiks on leket piirata. Kõrged lekkekiirused on 
seotud suuremate seadmete ja mitte tingimata CO2-ekvivalentsusega. Kogemused 
liikmesriikides, nagu Taani (1,5 kg) ja Prantsusmaa (2 kg), näitavad, et kasutatavate koguste 
vähendamine on teostav ja vähendab heitkoguseid.

Muudatusettepanek 142
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
50 kuni 500 tonni CO2-ga, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga kuue kuu 
järel;

(b) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
50 kuni 500 tonni CO2-ga, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga kuue kuu 
järel või, kui on paigaldatud lekke 
tuvastamise süsteem, iga kaheteistkümne 
kuu järel;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
50 kuni 500 tonni CO2-ga, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga kuue kuu 
järel;

(b) seadmetel, mis sisaldavad vähemalt 30 
kg fluoritud kasvuhoonegaase, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga kuue kuu 
järel;

Or. en

Selgitus

Kg-põhise arvestuse vahetamine CO2-ekvivalentsuse vastu ei ole soovitatav ja tuleks 
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lõpetada. Osoonikihti kahandavate ainete kasutamist käsitlev määrus, fluoritud gaaside 
määrus ja siseriiklikud õigusaktid kasutavad kg-põhist arvestust. Käitajad ja riiklikud 
asutused on sellega tuttavad. Sätte eesmärgiks on leket piirata. Kõrged lekkekiirused on 
seotud suuremate seadmete ja mitte tingimata CO2-ekvivalentsusega. Kogemused 
liikmesriikides, nagu Taani (1,5 kg) ja Prantsusmaa (2 kg), näitavad, et kasutatavate koguste 
vähendamine on teostav ja vähendab heitkoguseid.

Muudatusettepanek 144
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on 500 tonni CO2
või rohkem, tehakse lekkekontrolli 
vähemalt kord iga kolme kuu järel.

(c) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on 500 tonni CO2
või rohkem, tehakse lekkekontrolli 
vähemalt kord iga kolme kuu järel või, kui 
on paigaldatud lekke tuvastamise süsteem, 
iga kuue kuu järel.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seadmetel, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on 500 tonni 
CO2 või rohkem, tehakse lekkekontrolli 
vähemalt kord iga kolme kuu järel.

(c) seadmetel, mis sisaldavad vähemalt 
300 kg fluoritud kasvuhoonegaase, tehakse 
lekkekontrolli vähemalt kord iga kolme 
kuu järel.

Or. en

Selgitus

Kg-põhise arvestuse vahetamine CO2-ekvivalentsuse vastu ei ole soovitatav ja tuleks 
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lõpetada. Osoonikihti kahandavate ainete kasutamist käsitlev määrus, fluoritud gaaside 
määrus ja siseriiklikud õigusaktid kasutavad kg-põhist arvestust. Käitajad ja riiklikud 
asutused on sellega tuttavad. Sätte eesmärgiks on leket piirata. Kõrged lekkekiirused on 
seotud suuremate seadmete ja mitte tingimata CO2-ekvivalentsusega. Kogemused 
liikmesriikides, nagu Taani (1,5 kg) ja Prantsusmaa (2 kg), näitavad, et kasutatavate koguste 
vähendamine on teostav ja vähendab heitkoguseid.

Muudatusettepanek 146
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni volitatakse võtma artiklis 20 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada nõuded 
lekkekontrollide kohta, mida tehakse 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 selles 
lõikes nimetatud igat tüüpi seadmete kohta, 
määrates kindlaks seadmete osad, mis 
kõige tõenäolisemalt lekivad, ja muuta 
käesoleva artikli lõikes 1 esitatud seadmete 
loetelu, et lisada sellesse muud tüüpi 
seadmeid lähtuvalt turusuundumustest ja 
tehnoloogia arengust.

4. Komisjoni volitatakse võtma artiklis 20 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada nõuded 
lekkekontrollide kohta, mida tehakse 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 selles 
lõikes nimetatud igat tüüpi seadmete kohta, 
määrates kindlaks seadmete osad, mis 
kõige tõenäolisemalt lekivad, ja muuta 
käesoleva artikli lõikes 1 esitatud seadmete 
loetelu, et lisada sellesse muud tüüpi 
seadmeid lähtuvalt turusuundumustest ja 
tehnoloogia arengust. Lekkekontrollide 
kindlad nõuded võetakse vastu [1. 
jaanuariks 2015].

Or. en

Muudatusettepanek 147
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitaja, kes töötab artikli 3 lõikes 1 
osutatud seadmetega, mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 

1. Käitaja, kes töötab artikli 3 lõikes 1 
osutatud seadmetega, mis sisaldavad 
vähemalt 150 kg fluoritud 
kasvuhoonegaase, tagab, et seadmetel on 
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500 tonni või suurema koguse CO2-ga, 
tagab, et seadmetel on olemas lekke 
tuvastamise süsteem, mis hoiatab käitajat 
lekkest.

olemas lekke tuvastamise süsteem, mis 
hoiatab käitajat lekkest.

Or. en

Selgitus

Kg-põhise arvestuse vahetamine CO2-ekvivalentsuse vastu ei ole soovitatav ja tuleks 
lõpetada. Osoonikihti kahandavate ainete kasutamist käsitlev määrus, fluoritud gaaside 
määrus ja siseriiklikud õigusaktid kasutavad kg-põhist arvestust. Käitajad ja riiklikud 
asutused on sellega tuttavad. Sätte eesmärgiks on leket piirata. Kõrged lekkekiirused on 
seotud suuremate seadmete ja mitte tingimata CO2-ekvivalentsusega. Kogemused 
liikmesriikides, nagu Taani (1,5 kg) ja Prantsusmaa (2 kg), näitavad, et kasutatavate koguste 
vähendamine on teostav ja vähendab heitkoguseid.

Muudatusettepanek 148
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina artikli 3 lõike 2 punktist b 
tehakse juhul, kui seadmed, mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
50 kuni 500 tonni CO2-ga, on varustatud 
lekke tuvastamise süsteemiga, seadmete 
lekkekontrolli vähemalt kord iga 12 kuu 
järel.

2. Erandina artikli 3 lõike 2 punktist b 
tehakse juhul, kui seadmed, mis sisaldavad 
vähemalt 30 kg fluoritud 
kasvuhoonegaase, on varustatud lekke 
tuvastamise süsteemiga, seadmete 
lekkekontrolli vähemalt kord iga 12 kuu 
järel.

Or. en

Selgitus

Kg-põhise arvestuse vahetamine CO2-ekvivalentsuse vastu ei ole soovitatav ja tuleks 
lõpetada. Osoonikihti kahandavate ainete kasutamist käsitlev määrus, fluoritud gaaside 
määrus ja siseriiklikud õigusaktid kasutavad kg-põhist arvestust. Käitajad ja riiklikud 
asutused on sellega tuttavad. Sätte eesmärgiks on leket piirata. Kõrged lekkekiirused on 
seotud suuremate seadmete ja mitte tingimata CO2-ekvivalentsusega. Kogemused 
liikmesriikides, nagu Taani (1,5 kg) ja Prantsusmaa (2 kg), näitavad, et kasutatavate koguste 
vähendamine on teostav ja vähendab heitkoguseid.
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Muudatusettepanek 149
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitaja, kes töötab seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, 
mida kasutatakse mujal kui vahtudes, 
koostab iga seadme kohta dokumendi, 
millesse kantakse seadme kohta järgmised 
andmed:

1. Käitaja, kes töötab artikli 3 lõikes 1 
loetletud seadmetega, mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mida 
kasutatakse mujal kui vahtudes, koostab 
iga selle seadme kohta dokumendi, 
millesse kantakse seadme kohta järgmised 
andmed:

Or. en

Muudatusettepanek 150
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seadmes kasutatavate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kogus ja laad;

(a) seadmes kasutatavate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kogus ja laad seadme 
esmakordse paigaldamise ajal ning 
võimalusel fluoritud kasvuhoonegaaside 
hinnanguline kogus ja laad seadme 
teenindamise ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatud fluoritud kasvuhoonegaaside 
kogused ja lisamise põhjused;

(b) lisatud fluoritud kasvuhoonegaaside 
kogused koos täpsustusega selle kohta, 
kas tegu on esmakordselt kasutusele 
võetud, ringlusesse võetud või 
taaskasutatud seadmega, ja lisamise 
põhjused;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) täheldatud lekkekiirused; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isikud, kes teevad artikli 3 lõike 2 
punktis a osutatud seadmete 
lekkekontrolli, koostavad iga sellise 
toimingu kohta kontroll-lehe, mis sisaldab 
järgmist teavet:
(a) kontrollitud seadme tüüp, selle 
mahutavus, selles sisalduva 
kasvuhoonegaasi tüüp ning 
kasutuselevõtu kuupäev;
(b) seadme kontrolli laad ja kuupäev;



AM\931431ET.doc 55/69 PE508.030v01-00

ET

(c) probleemi tuvastamise korral selle 
laad;
(d) lisatud fluoritud kasvuhoonegaasi 
kogus ja selle tüüp;
(e) kokkukogutud fluoritud 
kasvuhoonegaaside kogus;
(f) kas seade on kasutusest kõrvaldatud;
(g) andmed käitaja kohta ning
artikli 3 lõike 1 punktis e osutatud 
seadmete puhul andmed sõiduki või 
konteineri kohta.
Lekkekontrolli tegevad isikud koostavad 
lõikes 1 osutatud teavet sisaldava 
dokumendi ning edastavad käitajale 
kontroll-lehe koopia.
Selliste seadmete käitajad, mis sisaldavad 
artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud 
kasvuhoonegaase, säilitavad kõik 
kontroll-lehed kuni seadmete kasutusaja 
lõpuni.

Or. fr

Selgitus

Iga-aastaste kontrollidega seoses tuleb kasutusele võtta tõhus aruandlussüsteem. Tõhusus 
oleks suurem, kui dokumendid koostaksid kontrolli tegevad isikud.

Muudatusettepanek 154
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 lõikes 
2 osutatud seadmete käitajate suhtes.

Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6
sisaldavate elektrijaotlate käitajate ja 
artikli 3 lõikes 2 osutatud seadmete 
käitajate suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6 
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 
lõikes 2 osutatud seadmete käitajate suhtes.

Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 
lõike 2 punktides b ja c osutatud seadmete 
käitajate suhtes.

Or. fr

Selgitus

Iga-aastase kontrolli puhul ei ole dokumentide koostamisega kaasnev halduskoormus 
põhjendatud. Asjakohasem oleks kehtestada lekkekontrolle tegevate isikute jaoks 
aruandlussüsteem.

Muudatusettepanek 156
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 lõikes 
2 osutatud seadmete käitajate suhtes.

Käitajad esitavad igaaastaselt pädevatele 
asutustele andmed koos 
vastavuskokkuvõtetega.
Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 lõikes 
2 osutatud seadmete käitajate suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 lõikes 
2 osutatud seadmete käitajate suhtes.

Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 lõikes 
2 osutatud seadmete käitajate suhtes.

Hermeetiliselt suletud SF6 keskpinge 
elektrijaotlate korral kohaldatakse ainult 
punkte a ja g.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud andmeid ei 
registreerita liikmesriikide pädeva asutuse 
loodud andmebaasis, säilitavad lõikes 1 
osutatud käitajad dokumente kuni 
vähemalt kaks aastat pärast seadme 
kasutuselt kõrvaldamist.

2. Kui lõikes 1 osutatud andmeid ei 
registreerita liikmesriikide pädeva asutuse 
loodud andmebaasis, säilitavad lõikes 1 
osutatud käitajad dokumente vähemalt viis 
aastat.

Or. en

Selgitus

See annab jätkuvalt liikmesriikidele võimaluse seadmeandmete andmebaasi loomiseks, kui 
nad peaksid selle loomist teostatavaks pidama, kuid kehtestab asjakohasema ajaperioodi, 
mille kohta peaksid fluoritud gaase sisaldavate andmete käitlejad ise arvet pidama, kui 
liikmesriigid otsustavad andmebaasi mitte luua.

Muudatusettepanek 159
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lõikes 1 a osutatud andmeid ei 
registreerita liikmesriikide pädeva asutuse 
loodud andmebaasis, säilitavad lõikes 1 a 
osutatud lekkekontrolli tegijad dokumente 
vähemalt viis aastat pärast kontrolli 
toimumist.

Or. fr

Selgitus

Muudatusega tagatakse kooskõla artikli 5 lõike 1a muutmisega.

Muudatusettepanek 160
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendusaktiga kindlaks 
määrata lõikes 1 osutatud dokumentide 
vormi ja täpsustada, kuidas dokumendid 
tuleb koostada ja kuidas neid pidada. 
Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 21 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Komisjon määrab kindlaks lõikes 1 
osutatud dokumentide ja 
vastavuskokkuvõtete vormi ja täpsustab, 
kuidas dokumendid tuleb elektroonilises 
andmebaasis koostada ja kuidas neid seal 
pidada, kasutades rakendusakti, mis on 
vastu võetud kooskõlas artiklis 21 osutatud 
kontrollimenetlusega. Vorming ja 
täpsustused tuleb vastu võtta [1. 
jaanuariks 2015].

Or. en

Muudatusettepanek 161
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Fluoritud ühendite tootjad võtavad kõik 
vajalikud ettevaatusabinõud, et suurimal 
võimalikul määral piirata fluoritud 
kasvuhoonegaaside heidet tootmise, 
transportimise ja ladustamise ajal.

Fluoritud ühendite tootjad võtavad kõik 
vajalikud ettevaatusabinõud, et suurimal 
võimalikul määral piirata fluoritud 
kasvuhoonegaaside heidet tootmise, 
transportimise ja ladustamise ajal. Sellega 
välistatakse kasvuhoonegaaside teke 
kõrvalsaadusena.

Or. de

Muudatusettepanek 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tagavad, et tootmise 
kõrvalsaadusena märkimisväärses ulatuses
tekkiv trifluorometaan (HFC-23) 
hävitatakse tootmisprotsessi käigus.

Tootjad tagavad, et tootmisprotsessi käigus 
tootmise kõrvalsaadusena tekkiv 
trifluorometaan (HFC-23) hävitatakse 
parima võimaliku tehnika kohaselt.

Or. de

Selgitus

Mis tahes koguse kõrvalsaadusena toodetud HFC 23 hävitamise nõudmine ei ole mõistlik. 
Teatud heide on peaaegu vältimatu; isegi kui kasutatakse nõuetekohaseid 
kõrvaldamistehnikaid, on võimalik hävitada ainult umbes 99% HFC 23-st, kuid mitte kõike. 
Sellega kaasneks, et toodetud fluorokemikaalid viidaks Euroopast välja, kus kõrvalsaaduseid 
ei kontrollita, tuues seega kaasa suuremad heited kui siis, kui tegevused oleksid jäänud 
Euroopasse. Hävitamine peaks toimuma parima võimaliku tehnika kohaselt.

Muudatusettepanek 163
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige -1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Liikmesriigid kehtestavad 1. 
jaanuariks 2016 kohustuslikud fluoritud 
kasvuhoonegaaside kokkukogumise 
kavad toodete ja seadmete jaoks, mis ei 
ole hõlmatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. juuli 2012 direktiivis 
2012/19/EL elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
kohta1. Sellised kokkukogumise kavad 
nõuavad fluoritud kasvuhoonegaaside 
eest rahalise deposiidi asetamist turule, 
mis makstakse heakskiidetud ringluse või 
hävitamise asutuse poolt tagasi tagastatud 
fluoritud kasvuhoonegaaside eest, v.a 
juhul, kui samaväärset mõju pakkuvad 
kokkukogumise kavad on juba loodud.
__________________
1 ELT L 197, 24.7.2012, lk 38

Or. EN

Muudatusettepanek 164
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne fluoritud kasvuhoonegaasi mahuti 
kõrvaldamist korraldab mahutit transpordi 
või ladustamise eesmärgil kasutanud isik
mahutis sisalduvate mis tahes jääkgaaside 
kokkukogumise, et tagada nende gaaside 
ringlussevõtt, taasväärtustamine või 
hävitamine.

3. Enne fluoritud kasvuhoonegaasi mahuti 
kõrvaldamist korraldab selle tehnilise 
toimimise üle tegelikku võimu omav 
käitaja mahutis sisalduvate mis tahes 
jääkgaaside kokkukogumise, et tagada 
nende gaaside ringlussevõtt, 
taasväärtustamine või hävitamine.

Or. en



AM\931431ET.doc 61/69 PE508.030v01-00

ET

Muudatusettepanek 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Tootjavastutuse kava

1. Liikmesriigid tagavad, et oleksid 
kehtestatud tootjavastutuse kavad 
fluoritud kasvuhoonegaaside 
kokkukogumise ning nende ringlusesse 
võtmise, taaskasutamise või hävitamise 
jaoks. Need kavad, mis on kavandatud 
hõlmama fluoritud kasvuhoonegaase 
toodete ja seadmete puhul, mis ei ole 
hõlmatud direktiivi 2012/19/EL 
reguleerimisalas ja vahtusid käsitlevates 
sätetes, võetakse vastu [1. jaanuariks 
2016].
2. Sellised tootjavastutuse kavad
(a) võimaldavad käitajatel ja muudel 
isikutel kokkukogutud fluoritud 
kasvuhoonegaase, sh fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavaid tooteid ja 
seadmeid, nende läheduses asuvates 
juurdepääsetavates kogumispunktides 
tasuta kasutuselt kõrvaldada;
(b) nõuavad seadmeid kasutuselt 
kõrvaldavatelt käitajatelt ja muudelt 
isikutelt kokkukogutud fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamiselt 
kõrvaldamist juurdepääsetavas 
kogumispunktis;
3. Juhul kui kavad on vastavuses lõikes 2 
loetletud kriteeriumidega või pakuvad 
samaväärset tõhusust, võivad liikmesriigid
(a) nõuda tootjatelt ja importijatelt selliste 
kavade loomist;
(b) nõuda muude käitajate või isikute 
osalemist sellistes kavades; või
(c) jätta alles olemasolevad skeemid.
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4. Komisjon töötab keskkonnakaitsega 
seotud eesmärkidel välja minimaalsed 
kvaliteedistandardid fluoritud 
kasvuhoonegaaside kokkukogumiseks 
kogutud toodetest ja seadmetest. Need 
standardid peegeldavad olukorda sektoris 
ja need avaldatakse komisjoni poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koolitus ja sertifitseerimine Sertifitseerimine

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid sertifitseerimisega tagama, et kutselistel töötajatel ja ettevõtetel oleks 
piisav koolitatuse tase ja/või piisavalt kogemusi. Turg peaks pakkuma koolituskavasid, mitte 
liikmesriigid.

Muudatusettepanek 167
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad koolitus- ja
sertifitseerimisprogrammid järgmistele 
isikutele:

1. Liikmesriigid kehtestavad 
sertifitseerimisprogrammid järgmistele 
isikutele:

Or. en
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Muudatusettepanek 168
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad koolitus- ja 
sertifitseerimisprogrammid järgmistele 
isikutele:

1. Liikmesriigid kehtestavad koolitus- ja 
eksamiprogrammid järgmistele isikutele:

Or. pl

Muudatusettepanek 169
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad koolitus- ja 
sertifitseerimisprogrammid järgmistele 
isikutele:

1. Liikmesriigid kehtestavad ja haldavad
sertifitseerimisprogramme järgmistele 
isikutele:

Or. en

Muudatusettepanek 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad koolitus- ja
sertifitseerimisprogrammid järgmistele 
isikutele:

1. Liikmesriigid kehtestavad 
sertifitseerimisprogrammid, sh protsesside 
hindamise, ja tagavad koolituse 
kättesaadavuse järgmistele isikutele:

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanek muudab koolituse kohustuslikuks nii sertifikaadi omandamiseks kui 
säilitamiseks. Selline kohustus on ebaproportsionaalne ja ebasobiv. Tähtsad on teadmised 
ning need võib pärineda nii koolitustest kui kogemusest või hiljuti omandatud haridusest. 
Kavandatud muudatusettepanek ühtlustab ettepaneku olemasoleva fluoritud gaaside 
määrusega, mis sätestab kohustusliku sertifitseerimise.

Puudub ka viide isikutele, kes töötavad liikuvate kliimaseadmetega. Kavandatud sõnastus, mis 
on lisatud artikli 8 lõike 1 punktina d, pöörab sellele tähelepanu.

Muudatusettepanek 171
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt artikli 3 lõike 1 kolmandas 
lõigus nimetatud seadmeid;

(a) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt artikli 3 lõike 1 kolmandas 
lõigus nimetatud seadmeid, sh kui sellised 
seadmed sisaldavaid fluoritud 
kasvuhoonegaaside alternatiive;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt artikli 3 lõike 1 kolmandas 
lõigus nimetatud seadmeid;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 173
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt SF6 sisaldavaid elektrijaotlaid;

(b) isikud, kes elektrijaotlaid paigaldades, 
teenindades, hooldades või kasutuselt 
kõrvaldades SF6 käitlevad;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt SF6 sisaldavaid elektrijaotlaid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek muudab koolituse kohustuslikuks nii sertifikaadi omandamiseks kui 
säilitamiseks. Selline kohustus on ebaproportsionaalne ja ebasobiv. Tähtsad on teadmised 
ning need võivad pärineda nii koolitustest kui kogemusest või hiljuti omandatud haridusest. 
Kavandatud muudatusettepanek ühtlustab ettepaneku olemasoleva fluoritud gaaside 
määrusega, mis sätestab kohustusliku sertifitseerimise.

Muudatusettepanek 175
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt SF6 sisaldavaid elektrijaotlaid;

(b) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt SF6 sisaldavaid või SF6
käitlemist nõudvaid elektrijaotlaid;

Or. de

Selgitus

Tagada tuleb SF6 sisaldavaid seadmeid hooldavate või parandavate montööride kõrge 
kvalifikatsioon. Siiski ei asu SF6 sisaldavad jaotlad kunagi avalikult ligipääsetavas kohas, 
vaid on alati käitleja järelevalve all ja neid kasutavad ainult selleks volitatud töötajad. 
Seetõttu ei ole vaja, et kogu rajatise personal oleks sertifitseeritud, vaid ainult need töötajad, 
kes tegelikult tegelevad SF6 käitlemisega.

Muudatusettepanek 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt SF6 sisaldavaid elektrijaotlaid;

(b) isikud, kes paigaldavad, teenindavad, 
hooldavad, parandavad või kõrvaldavad 
kasutuselt SF6 sisaldavaid kõrgepinge
elektrijaotlaid mittehermeetiliselt suletud 
süsteemides;

Or. fr

Selgitus

Koolitus- ja sertifitseerimisprogramme ei ole vaja isikutele, kes puutuvad kokku SF6 
sisaldavate elektrijaotlatega, kui need on hermeetiliselt suletud. SF6 sisaldavad ampullid 
täidetakse tehases ning hiljem SF6 enam ei manipuleerita ja sellega ei puututa kokku.

Muudatusettepanek 177
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) fluoritud kasvuhoonegaaside 
alternatiivseid külmutusaineid kasutavatel 
seadmetel punktides a, b ja c osutatud 
ülesandeid täitvad isikud.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) isikud, kes paigaldavad, 
teenindavad, hooldavad, parandavad või 
kõrvaldavad kasutuselt liikuvaid 
kliimaseadmeid.

Or. en

Selgitus

Puudub ka viide isikutele, kes töötavad liikuvate kliimaseadmetega. Kavandatud sõnastus, mis 
on lisatud artikli 8 lõike 1 punktina d, pöörab sellele tähelepanu.

Muudatusettepanek 179
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ettenähtud 
koolitusprogrammid hõlmavad järgmist:

2. Lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimisprogrammid hõlmavad 
järgmist:

Or. en



PE508.030v01-00 68/69 AM\931431ET.doc

ET

Muudatusettepanek 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ettenähtud 
koolitusprogrammid hõlmavad järgmist:

2. Lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimisprogrammid ja koolitused
hõlmavad järgmist:

Or. en

Selgitus

Esimese lõigu muudatusettepanek on vajalik, et toetada muudatusettepanekuga 4 tehtud 
muudatusi seoses kohustuslike koolitustega. 

Muudatusettepanek 181
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ettenähtud 
koolitusprogrammid hõlmavad järgmist:

2. Lõikes 1 ettenähtud koolitus- ja 
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(e) tehnoloogia fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamise 
asendamiseks või vähendamiseks ja nende 
ohutuks käsitsemiseks.
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Or. en

Lõigu 1 punkti e väljajätmine peegeldab seisukohta, et personalilt „alternatiivsete 
tehnoloogiate” koolituste läbimise nõudmine ei oleks kiire ega odav. Alternatiive on rohkelt 
ning nendega töötamine on tihti palju keerukam kui fluorosüsivesinikega, mis viib laiendatud 
koolitusprogrammide kohaldamiseni, kuigi paljud tehnikud ei tööta iial praktikas 
alternatiivsete tehnoloogiatega. Sel viisil määruse reguleerimisala laiendamist peetakse 
ebasobilikuks ja tööks sobimatuks.


