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Tarkistus 56
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan ja 
114 artiklan,

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan asetuksen (EY) N:o 842/2006 kaksinkertainen oikeusperusta 
(ympäristönsuojelu ja vapaat sisämarkkinat) pitäisi säilyttää, jotta tavaroiden vapaa 
liikkuvuus sisämarkkinoilla voidaan taata EU:n tason yhdenmukaistettujen sääntöjen avulla.

Tarkistus 57
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan 
komissio on esittänyt vähähiiliseen 
talouteen siirtymistä koskevassa 
etenemissuunnitelmassa 
kustannustehokkaan keinon saavuttaa 
tarvittavat päästöjen kokonaisvähennykset 
vuoteen 2050 mennessä. 
Etenemissuunnitelmassa vahvistetaan 
kuudella osa-alueella toteutettavat 
alakohtaiset osuudet. Muita kuin 
hiilidioksidipäästöjä (mukaan luettuina 
fluoratut kasvihuonekaasut mutta lukuun 
ottamatta maatalouden muita kuin 

(2) Tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan 
komissio on esittänyt vähähiiliseen 
talouteen siirtymistä koskevassa 
etenemissuunnitelmassa 
kustannustehokkaan keinon saavuttaa 
tarvittavat päästöjen kokonaisvähennykset 
vuoteen 2050 mennessä. 
Etenemissuunnitelmassa vahvistetaan 
kuudella osa-alueella toteutettavat 
alakohtaiset osuudet. Muita kuin 
hiilidioksidipäästöjä (mukaan luettuina 
fluoratut kasvihuonekaasut mutta lukuun 
ottamatta maatalouden muita kuin 
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hiilidioksidipäästöjä) olisi vähennettävä 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna 72–
73 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 
70–78 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Jos perustaksi otetaan viitevuosi 2005, 
muita kuin hiilidioksidipäästöjä 
(maatalouden päästöjä lukuun ottamatta) 
on tarpeen vähentää 60–61 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöt olivat vuonna 
2005 arvioiden mukaan 90 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Jos 
vähennysaste on 60 prosenttia, päästöjä 
olisi vähennettävä vuoteen 2030 
mennessä noin 35 miljoonaan
hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Nykyisen 
lainsäädännön täysimittaiseen 
soveltamiseen perustuva arvio päästöistä 
vuonna 2030 on 104 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia, joten 
lisäksi tarvittaisiin noin 70 miljoonan 
hiilidioksidiekvivalenttitonnin vähennys.

hiilidioksidipäästöjä) olisi vähennettävä 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna 72–
73 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 
70–78 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Fluorihiilivetyjen päästöt olivat unionissa 
27,8 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 
1990 ja ne lisääntyivät vuoteen 2010 
mennessä 84,4 miljoonaan 
hiilidioksidiekvivalenttitonniin.
Perfluorihiilivetyjen päästöt olivat 
20,4 hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja ne 
vähentyivät vuoteen 2010 mennessä 
3,3 miljoonaan 
hiilidioksidiekvivalenttitonniin. 
Rikkiheksafluoridin päästöt olivat 
10,9 hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja ne 
vähentyivät vuoteen 2010 mennessä 
6,5 miljoonaan 
hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Vaikka 
perfluorihiilivetyjen ja 
rikkiheksafluoridien päästöjen 
vähentämistä on jatkettava, 
fluorihiilivetyjen osalta edellytetään 
merkittävää ja nopeaa toimintaa, jotta 
nykyiset kehityssuunnat käännetään ja 
jotta vuoteen 2030 mennessä saavutetaan 
72−73 prosentin päästövähennys vuoden 
1990 tasoon verrattuna, eli 7,7 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Or. en

Tarkistus 58
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) EU:n pitkän aikavälin tavoitteita 
fluorattujen kaasujen päästöistä olisi 
sovellettava, kun UNFCCC-sopimuksen 
tai Montrealin pöytäkirjan puitteissa 
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hyväksytään kansainvälinen sopimus 
fluorihiilivetyjen päästöjen 
vähentämisestä, jotta Euroopan 
teollisuuden kilpailukyky säilytetään ja 
yritysten uudelleensijoittautuminen 
kolmansiin maihin vältetään;

Or. en

Tarkistus 59
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Fluorattujen kasvihuonekaasujen 
käytön lisääntyminen on edistänyt 
tavoitetta korvata muut otsonikerrosta 
heikentävät aineet. Niiden osuus on 
ainoastaan kaksi prosenttia kaikista 
kasvihuonepäästöistä EU:ssa. Niitä 
käytetään pääasiassa EU:n alueilla, joilla 
vallitsevat lämpimät ilmasto-olosuhteet. 
Jos tavoitteita ei aseteta tasapuolisesti, 
tiettyjen jäsenvaltioiden yrityksien taakka 
on raskaampi kuin muilla.

Or. en

Tarkistus 60
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission kertomuksessa tietyistä 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta, vaikutuksista ja 
riittävyydestä todettiin, että jos 

(3) Komission kertomuksessa tietyistä 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta, vaikutuksista ja 
riittävyydestä todettiin, että jos asetuksen 
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kaasuvuotojen ehkäisemistä koskevia 
nykyisiä toimenpiteitä sovelletaan 
täysimittaisesti, niillä on mahdollista 
vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöjä. Nämä toimenpiteet olisi siksi 
pidettävä voimassa, ja niitä olisi 
selkeytettävä niiden toteuttamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Tietyt 
toimenpiteet olisi lisäksi ulotettava 
koskemaan muitakin laitteita, joissa 
käytetään runsaita määriä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja; tällaisia ovat 
esimerkiksi kylmäkuljetuskuorma-autot ja 
-perävaunut. Velvollisuuden pitää kirjaa 
näitä kaasuja sisältävistä laitteista pitäisi 
koskea myös sähköisiä kytkinlaitteita.

nykyisiä säännöksiä sovelletaan 
täysimittaisesti yhdessä 
moottoriajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmien päästöistä
annetun direktiivin 2006/40/EY kanssa, 
niillä saattaisi olla mahdollista 
vakiinnuttaa vuoteen 2050 mennessä 
27 jäsenvaltion EU:n fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöt nykyiselle 
tasolleen. Nämä toimenpiteet olisi siksi 
pidettävä voimassa, ja niitä olisi 
selkeytettävä niiden toteuttamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Jos kuitenkin 
halutaan vähentää päästöjä 80–
95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, on 
ryhdyttävä uusiin kustannustehokkaisiin 
toimiin. Vuotojen ehkäisyn ja kaasujen 
talteenoton osalta oli soveltamisalaa 
tarkoitus laajentaa tieliikenteen 
ajoneuvojen, kuten kuorma-autojen ja 
perävaunujen, jäähdytysjärjestelmiin 
osana vaihtoehtoja, joiden avulla 
vähennetään entisestään 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tarkentamaan ja selkiyttämään asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta annetun kertomuksen johtopäätöksiä.

Tarkistus 61
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission kertomuksessa tietyistä 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta, vaikutuksista ja 
riittävyydestä todettiin, että jos 
kaasuvuotojen ehkäisemistä koskevia 

(3) Komission kertomuksessa tietyistä 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta, vaikutuksista ja 
riittävyydestä todettiin, että jos 
kaasuvuotojen ehkäisemistä koskevia 
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nykyisiä toimenpiteitä sovelletaan 
täysimittaisesti, niillä on mahdollista 
vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöjä. Nämä toimenpiteet olisi siksi 
pidettävä voimassa, ja niitä olisi 
selkeytettävä niiden toteuttamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Tietyt 
toimenpiteet olisi lisäksi ulotettava 
koskemaan muitakin laitteita, joissa 
käytetään runsaita määriä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja; tällaisia ovat 
esimerkiksi kylmäkuljetuskuorma-autot ja 
-perävaunut. Velvollisuuden pitää kirjaa 
näitä kaasuja sisältävistä laitteista pitäisi 
koskea myös sähköisiä kytkinlaitteita.

nykyisiä toimenpiteitä sovelletaan 
täysimittaisesti, niillä on mahdollista 
vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöjä. Nämä toimenpiteet olisi siksi 
pidettävä voimassa, ja niitä olisi 
selkeytettävä niiden toteuttamisesta saadun 
kokemuksen perusteella, ja niitä olisi 
täydennettävä talteenottojärjestelmiin 
liittyvillä vaatimuksilla sekä 
talteenotettujen ja kierrätettyjen 
fluorattujen kasvihuonekaasujen laajalla 
käytöllä ja käyttöönotetuilla kielloilla. 
Tietyt toimenpiteet olisi lisäksi ulotettava 
koskemaan muitakin laitteita, joissa 
käytetään runsaita määriä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja; tällaisia ovat 
esimerkiksi kylmäkuljetuskuorma-autot ja 
-perävaunut. Velvollisuuden pitää kirjaa 
näitä kaasuja sisältävistä laitteista pitäisi 
koskea myös sähköisiä kytkinlaitteita.

Or. en

Tarkistus 62
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission kertomuksessa tietyistä 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta, vaikutuksista ja 
riittävyydestä todettiin, että jos 
kaasuvuotojen ehkäisemistä koskevia 
nykyisiä toimenpiteitä sovelletaan
täysimittaisesti, niillä on mahdollista 
vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöjä. Nämä toimenpiteet olisi siksi 
pidettävä voimassa, ja niitä olisi 
selkeytettävä niiden toteuttamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Tietyt 
toimenpiteet olisi lisäksi ulotettava 
koskemaan muitakin laitteita, joissa 

(3) Komission kertomuksessa tietyistä 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta, vaikutuksista ja 
riittävyydestä todettiin, että jos 
kaasuvuotojen ehkäisemistä koskevia 
nykyisiä toimenpiteitä sovelletaan 
täysimittaisesti, niillä on mahdollista 
vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöjä. Nämä toimenpiteet olisi siksi 
pidettävä voimassa, ja niitä olisi 
selkeytettävä niiden toteuttamisesta saadun 
kokemuksen perusteella sekä vahvistettava 
täydentävillä toimenpiteillä. Tietyt 
toimenpiteet olisi lisäksi ulotettava 
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käytetään runsaita määriä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja; tällaisia ovat 
esimerkiksi kylmäkuljetuskuorma-autot ja 
-perävaunut. Velvollisuuden pitää kirjaa 
näitä kaasuja sisältävistä laitteista pitäisi 
koskea myös sähköisiä kytkinlaitteita.

koskemaan muitakin laitteita, joissa 
käytetään runsaita määriä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja; tällaisia ovat 
esimerkiksi kylmäkuljetuskuorma-autot ja 
-perävaunut. Velvollisuuden pitää kirjaa 
näitä kaasuja sisältävistä laitteista pitäisi 
koskea myös sähköisiä kytkinlaitteita.

Or. en

Tarkistus 63
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission kertomuksessa todettiin 
lisäksi, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä unionissa voidaan edistää 
lisää etenkin välttämällä näiden kaasujen 
käyttöä, kun saatavana on turvallista ja 
energiatehokasta teknologiaa, jonka 
ilmastovaikutukset ovat pienemmät tai 
niitä ei ole. Monilla aloilla on saatavana 
koeteltuja ja testattuja vaihtoehtoja, joten
päästöjä voidaan vähentää vuoteen 2030 
mennessä kustannustehokkaasti jopa 
kahdella kolmanneksella vuoden 2010 
tasosta.

(4) Komission kertomuksessa todettiin 
lisäksi, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä unionissa voidaan edistää 
lisää etenkin välttämällä näiden kaasujen 
käyttöä, kun saatavana on turvallista ja 
energiatehokasta teknologiaa, jonka 
ilmastovaikutukset ovat pienemmät tai 
niitä ei ole. Ottaen huomioon koeteltujen 
ja testattujen vaihtoehtojen saatavuuden
päästöjä voidaan vähentää vuoteen 2030 
mennessä tehokkaasti ja järkevin 
kustannuksin vuoden 2010 tasosta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyteen.

Tarkistus 64
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ilmastoon vaikuttavia, ihmisen 
toiminnasta aiheutuvia muita kuin CO2-
päästöjä koskevasta kokonaisvaltaisesta 
menettelytavasta annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa (B7-
0474/2011) pidettiin myönteisenä EU:n 
sitoumusta Montrealin pöytäkirjan 
mukaisiin fluorihiilivetyjä koskeviin 
toimiin ja erinomaisena esimerkkinä 
muusta kuin markkinapohjaisesta 
toimintatavasta vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. en

Tarkistus 65
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa (B7-0474/2011) 
kehotettiin tutkimaan tapoja hyvitysten 
välittömäksi käytöstä poistamiseksi 
kansainvälisellä tasolla Montrealin 
pöytäkirjan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 66
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jotta voidaan varmistaa fluorattujen 
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kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevien tavoitteiden valvonta, on syytä 
varmistaa täysimääräinen tiedonsaanti. 
Tästä syystä näitä kaasuja sisältäviä 
laitteita koskevan kirjanpitovelvollisuuden 
olisi koskettava myös sähköisiä 
kytkinlaitteita ja muita asetuksen 
kattamia laitteita.

Or. fr

Perustelu

Kirjanpidon välttämättömyyttä on asianmukaista käsitellä omassa johdanto-osan 
kappaleessa.

Tarkistus 67
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Koska käytettävissä on soveltuvia 
vaihtoehtoja, rikkiheksafluoridin käyttöä 
magnesiumin painevalussa ja 
magnesiumvaluseosten kierrätyksessä 
koskeva nykyinen kielto olisi ulotettava 
koskemaan valua, joissa käyttö on alle 
850 kg vuodessa. Vastaavasti olisi 
asetettava asianmukaisella siirtymäajalla 
varustettu kielto lämmitysvaikutukseltaan 
erittäin suurten kylmäaineiden käyttö
sellaisten jäähdytyslaitteiden huollossa ja 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi.

(7) Koska käytettävissä on soveltuvia 
vaihtoehtoja, rikkiheksafluoridin käyttöä 
magnesiumin painevalussa ja 
magnesiumvaluseosten kierrätyksessä 
koskeva nykyinen kielto olisi ulotettava 
koskemaan valua, joissa käyttö on alle 
850 kg vuodessa. Vastaavasti olisi 
asetettava asianmukaisella siirtymäajalla 
varustettu kielto lämmitysvaikutukseltaan
2 500 ylittävien kylmäaineiden käytölle
sellaisten jäähdytyslaitteiden huollossa ja 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi.

Or. fr

Perustelu

Sellaisten laitteiden huollon ja kunnossapidon kieltäminen, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai suurempi, saattaisi aiheuttaa liian suuria kustannuksia 
kuljetusalalle ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden olisi vaihtoehtoisiin 
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kylmäaineisiin siirtymisen vuoksi korvattava nykyiset laitteensa tai muutettava niitä. 
Kylmäaineen vaihtaminen saattaisi vaikuttaa myös energiatehokkuuteen.

Tarkistus 68
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 
ole käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, 
joiden lämmitysvaikutus jää määritetyn 
raja-arvon alle, joko teknisistä tai 
taloudellisista syistä, mukaan luettuna se, 
ettei markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

(8) Lisäksi tiettyjen fluorattuja 
kasvihuonekaasuja toiminnassaan 
käyttävien uusien jäähdytys-, ilmastointi-
ja palontorjuntalaitteiden saattaminen 
markkinoille pitäisi kieltää ainoastaan, jos 
näiden aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sulkea pois tietyt tuote- tai laiteluokat, 
joiden osalta ei ole toistaiseksi 
käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutus jää määritetyn raja-arvon 
alle, joko teknisistä tai taloudellisista 
syistä, mukaan luettuna se, ettei 
markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

Or. en

Tarkistus 69
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale



PE508.030v01-00 12/71 AM\931431FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 
ole käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, 
joiden lämmitysvaikutus jää määritetyn 
raja-arvon alle, joko teknisistä tai 
taloudellisista syistä, mukaan luettuna se, 
ettei markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden sekä 
vaahtojen ja aerosolien saattaminen 
markkinoille, jos näiden aineiden käytölle 
on soveltuvia vaihtoehtoja. Tekniikan 
tuleva kehitys ja fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytön korvaavien 
kustannustehokkaiden vaihtoehtojen 
saatavuus huomioon ottaen komissiolle 
olisi siirrettävä toimivalta sisällyttää 
kieltoihin muita tuotteita ja laitteita tai 
sulkea pois, myös tilapäisesti, tietyt tuote-
tai laiteluokat, joiden osalta ei ole 
käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutus jää määritetyn raja-arvon 
alle, joko teknisistä tai taloudellisista 
syistä, mukaan luettuna se, ettei 
markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

Or. de

Tarkistus 70
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
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vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 
ole käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, 
joiden lämmitysvaikutus jää määritetyn 
raja-arvon alle, joko teknisistä tai 
taloudellisista syistä, mukaan luettuna se, 
ettei markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit 
estävät soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita. Komission olisi myös voitava
sulkea pois, myös tilapäisesti, tietyt tuote-
tai laiteluokat, joiden osalta ei ole 
käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutus jää määritetyn raja-arvon 
alle, joko teknisistä tai taloudellisista 
syistä, mukaan luettuna se, ettei 
markkinoilla ole enää saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että uudet tieteelliset tai tekniset 
vaihtoehtojen turvallisuutta koskevat 
tiedot estävät niiden käytön 
varovaisuusperiaatteen vuoksi.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että taataan oikeusvarmuus eikä luoda tilannetta, jossa muutoksia on liian usein. 
Laitteet ja tuotteet olisi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan vain, jos markkinoilla on 
tarjolla vaihtoehtoja. Laitteet tai tuotteet olisi voitava sulkea pois ainoastaan, jos esiintyy 
toimitusongelmia tai jos uudet tieteelliset tiedot osoittavat turvallisuusongelmien 
olemassaolon.

Tarkistus 71
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
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sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 
ole käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, 
joiden lämmitysvaikutus jää määritetyn 
raja-arvon alle, joko teknisistä tai 
taloudellisista syistä, mukaan luettuna se, 
ettei markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 
ole käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, 
joiden lämmitysvaikutus jää määritetyn 
raja-arvon alle, joko teknisistä tai 
taloudellisista syistä, mukaan luettuna se, 
ettei markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita, 
ottaen huomioon energiakulutuksen tasot 
nykyisiin tasoihin verrattuna, tai että 
sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

Or. en

Tarkistus 72
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 
ole käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, 
joiden lämmitysvaikutus jää määritetyn 
raja-arvon alle, joko teknisistä tai 
taloudellisista syistä, mukaan luettuna se, 
ettei markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden sekä 
vaahtojen ja aerosolien saattaminen 
markkinoille, jos näiden aineiden käytölle 
on soveltuvia vaihtoehtoja, jotta 
markkinoille lähetetään selvä viesti 
tuotantolaitoksiin investoimisesta, millä 
saadaan aikaan mittakaavaetuja ja 
kannustetaan innovaatiota. Tekniikan 
tuleva kehitys ja fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytön korvaavien 
kustannustehokkaiden vaihtoehtojen 
saatavuus huomioon ottaen komissiolle 
olisi siirrettävä toimivalta sisällyttää 
kieltoihin muita tuotteita ja laitteita tai 
sulkea pois, myös tilapäisesti, tietyt tuote-
tai laiteluokat, joiden osalta ei ole 
käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutus jää määritetyn raja-arvon 
alle, joko teknisistä tai taloudellisista 
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soveltuvien vaihtoehtojen käytön. syistä, mukaan luettuna se, ettei 
markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

Or. en

Tarkistus 73
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 
ole käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, 
joiden lämmitysvaikutus jää määritetyn 
raja-arvon alle, joko teknisistä tai 
taloudellisista syistä, mukaan luettuna se, 
ettei markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden sekä 
vaahtojen, aerosolien ja liuottimien 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja, jotta markkinoille lähetetään 
selvä viesti tuotantolaitoksiin 
investoimisesta, millä saadaan aikaan 
mittakaavaetuja ja kannustetaan 
innovaatiota. Tämänhetkinen korvaavan 
tekniikan saatavuus, tekniikan tuleva 
kehitys ja fluorattujen kasvihuonekaasujen 
käytön korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 
ole käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, 
joiden lämmitysvaikutus jää määritetyn 
raja-arvon alle, joko teknisistä tai 
taloudellisista syistä, mukaan luettuna se, 
ettei markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

Or. en
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Perustelu

Tarkistetaan liitteessä III käyttöön otettujen kieltojen mukaisesti.

Tarkistus 74
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisia kieltoja olisi otettava käyttöön 
vain siinä tapauksessa, että ne johtavat 
pienempiin kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöihin; tämä koskee etenkin 
sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vuotoja että tuotteiden ja laitteiden 
energiankulutuksesta syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä. Fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet olisi 
näin ollen sallittava, jos niiden 
kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat 
pienemmät kuin vastaavan sellaisen 
laitteen, jossa ei käytetä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja jonka suurin sallittu 
energiankulutus on vahvistettu ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin 
2009/125/EY mukaisesti hyväksytyissä 
asiaa koskevissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

(9) Tällaisia kieltoja olisi otettava käyttöön 
vain siinä tapauksessa, että ne johtavat 
huomattavasti pienempiin 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin; 
tämä koskee etenkin sekä fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vuotoja että tuotteiden 
ja laitteiden energiankulutuksesta syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä. Fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet olisi 
näin ollen sallittava, jos niiden 
kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat 
pienemmät kuin vastaavan sellaisen 
laitteen, jossa ei käytetä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja jonka suurin sallittu 
energiankulutus on vahvistettu ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin 
2009/125/EY mukaisesti hyväksytyissä 
asiaa koskevissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

Or. en

Tarkistus 75
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisia kieltoja olisi otettava käyttöön 
vain siinä tapauksessa, että ne johtavat 

(9) Tällaisia kieltoja olisi otettava käyttöön 
vain siinä tapauksessa, että ne johtavat 
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pienempiin kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöihin; tämä koskee etenkin 
sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vuotoja että tuotteiden ja laitteiden 
energiankulutuksesta syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä. Fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet olisi 
näin ollen sallittava, jos niiden 
kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat 
pienemmät kuin vastaavan sellaisen 
laitteen, jossa ei käytetä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja jonka suurin sallittu 
energiankulutus on vahvistettu ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin 
2009/125/EY mukaisesti hyväksytyissä 
asiaa koskevissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

pienempiin kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöihin; tämä koskee etenkin 
sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vuotoja että tuotteiden ja laitteiden 
energiankulutuksesta syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä. Fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet olisi 
näin ollen sallittava ja niiden käyttöä olisi 
edistettävä, jos niiden 
kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat 
pienemmät kuin vastaavan sellaisen 
laitteen, jossa ei käytetä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja jonka suurin sallittu 
energiankulutus on vahvistettu ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin 
2009/125/EY mukaisesti hyväksytyissä 
asiaa koskevissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

Or. it

Tarkistus 76
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisia kieltoja olisi otettava käyttöön 
vain siinä tapauksessa, että ne johtavat 
pienempiin kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöihin; tämä koskee etenkin 
sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vuotoja että tuotteiden ja laitteiden 
energiankulutuksesta syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä. Fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet olisi 
näin ollen sallittava, jos niiden 
kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat 
pienemmät kuin vastaavan sellaisen 
laitteen, jossa ei käytetä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja jonka suurin sallittu 
energiankulutus on vahvistettu ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin 
2009/125/EY mukaisesti hyväksytyissä 

(9) Tällaisia kieltoja olisi otettava käyttöön 
vain siinä tapauksessa, että ne johtavat 
pienempiin kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöihin; tämä koskee etenkin 
sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vuotoja että tuotteiden ja laitteiden 
energiankulutuksesta ja 
tuotantoprosessista syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä. Fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet olisi 
näin ollen sallittava, jos niiden 
kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat 
koko elinkaaren aikana, mukaan lukien 
sivutuotteiden päästöt fluorattujen 
kasvihuonekaasujen tuotannon aikana, 
pienemmät kuin ne, jotka aiheutuvat 
vastaavanlaisesta laitteesta, jossa ei 
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asiaa koskevissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

käytetä fluorattuja kasvihuonekaasuja 

Or. en

Tarkistus 77
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Fluorihiilivetyjen markkinoille 
saattamisen asteittaista vähentämistä 
pidetään tehokkaimpana ja 
kustannustehokkaana tapana vähentää 
näiden aineiden päästöjä pitkällä 
aikavälillä.

(11) Fluorihiilivetyjen EU:n markkinoille 
saattamisen asteittaista vähentämistä 
pidetään tehokkaimpana ja 
kustannustehokkaana tapana vähentää 
näiden aineiden päästöjä pitkällä 
aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 78
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Fluorihiilivetyjen markkinoille 
saattamisen asteittaista vähentämistä 
pidetään tehokkaimpana ja 
kustannustehokkaana tapana vähentää 
näiden aineiden päästöjä pitkällä 
aikavälillä.

(11) Fluorihiilivetyjen markkinoille 
saattamisen asteittaista vähentämistä 
pidetään tehokkaimpana ja 
kustannustehokkaana tapana vähentää 
näiden aineiden päästöjä pitkällä 
aikavälillä. Tätä lähestymistapaa on 
tuettava fluorihiilivetypohjaisten 
laitteiden markkinoille saattamista 
koskevilla uusilla kielloilla, 
ehkäisytoimenpiteillä ja
talteenottovaatimuksilla.

Or. en
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Tarkistus 79
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Fluorihiilivetyjen markkinoille 
saattamisen asteittaisen vähentämisen 
toteuttamiseksi komission olisi jaettava 
yksittäisille tuottajille ja maahantuojille 
markkinoille saattamista koskevia 
kiintiöitä, jotta fluorihiilivetyjen 
saattamista unionin markkinoille koskeva 
kokonaisenimmäismäärä ei ylity.

(12) Fluorihiilivetyjen EU:n markkinoille 
saattamisen asteittaisen vähentämisen 
toteuttamiseksi komission olisi jaettava 
yksittäisille tuottajille ja maahantuojille 
markkinoille saattamista koskevia 
kiintiöitä, jotta fluorihiilivetyjen 
saattamista unionin markkinoille koskeva 
kokonaisenimmäismäärä ei ylity. 
Asteittainen vähentäminen ei koske 
erityistarkoitukseen käytettäviä 
fluorihiilivetyjä, jos vaihtoehtoisia aineita 
ei ole käytössä teknisistä, taloudellisista 
tai turvallisuussyistä.

Or. en

Tarkistus 80
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kiintiöiden jakamisessa yksittäisille 
yrityksille olisi käytettävä perustana sitä 
fluorihiilivetyjen määrää, jonka ne ovat 
tuottaneet tai tuoneet viitekaudella 2008–
2011. Jottei pieniä toimijoita suljettaisi 
pois, viisi prosenttia 
kokonaisenimmäismäärästä olisi varattava 
maahantuojille ja tuottajille, jotka ovat 
viitekaudella tuoneet tai tuottaneet enintään 
yhden tonnin fluorattuja 
kasvihuonekaasuja.

(13) Kiintiöiden jakamisessa yksittäisille 
yrityksille olisi käytettävä perustana sitä 
fluorihiilivetyjen määrää, jonka ne ovat 
tuottaneet tai tuoneet viitekaudella 2009–
2011. Jottei pieniä toimijoita suljettaisi 
pois, viisi prosenttia 
kokonaisenimmäismäärästä olisi varattava 
maahantuojille ja tuottajille, jotka ovat 
viitekaudella tuoneet tai tuottaneet enintään 
yhden tonnin fluorattuja 
kasvihuonekaasuja. Kiintiöiden jaossa olisi 
suoritettava maksu, jonka kerää komissio, 
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ja sitä käytetään 14 a artiklassa (uusi) 
mainittuihin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 81
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission olisi jatkuvasti seurattava 
fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisen 
vähentämisen vaikutuksia, myös sitä, miten 
vähentäminen vaikuttaa toimituksiin 
sellaisia laitteita varten, joissa 
fluorihiilivetyjen käytöstä syntyy 
elinkaaren aikana vähemmän päästöjä kuin 
vaihtoehtoista teknologiaa käytettäessä 
Seurannalla pitäisi lisäksi varmistaa, että 
terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät 
ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa, 
koska vähentäminen heikentää lääkkeiden 
saatavuutta. Ennen vuotta 2030 olisi
ajoissa tehtävä kattava uudelleentarkastelu, 
jotta tämän asetuksen säännöksiä voidaan 
mukauttaa ottaen huomioon sen 
täytäntöönpano ja uudet kehitysaskelet ja 
jotta voidaan tarvittaessa vahvistaa uusia 
vähentämistoimenpiteitä.

(18) Komission olisi jatkuvasti seurattava 
fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisen 
vähentämisen vaikutuksia, myös sitä, miten 
vähentäminen vaikuttaa toimituksiin 
sellaisia laitteita varten, joissa 
fluorihiilivetyjen käytöstä syntyy 
elinkaaren aikana vähemmän päästöjä kuin 
vaihtoehtoista teknologiaa käytettäessä 
Seurannalla pitäisi lisäksi varmistaa, että 
terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät 
ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa, 
koska vähentäminen heikentää lääkkeiden 
saatavuutta. Viiden ensimmäisen 
täytäntöönpanovuoden jälkeen olisi 
tehtävä kattava uudelleentarkastelu, jotta 
tämän asetuksen säännöksiä voidaan 
mukauttaa ottaen huomioon sen 
täytäntöönpano ja uudet kehitysaskelet ja 
jotta voidaan tarvittaessa vahvistaa uusia 
vähentämistoimenpiteitä. Tämä tarkastelu 
toistetaan viiden vuoden välein.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen mahdollisimman hyvän täytäntöönpanon varmistamiseksi ja asianmukaisten 
mukautusten varmistamiseksi olisi tehtävä kattava tarkistus viiden vuoden välein.

Tarkistus 82
Martin Callanan
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission olisi jatkuvasti seurattava 
fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisen 
vähentämisen vaikutuksia, myös sitä, miten 
vähentäminen vaikuttaa toimituksiin 
sellaisia laitteita varten, joissa 
fluorihiilivetyjen käytöstä syntyy 
elinkaaren aikana vähemmän päästöjä kuin 
vaihtoehtoista teknologiaa käytettäessä. 
Seurannalla pitäisi lisäksi varmistaa, että 
terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät 
ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa, 
koska vähentäminen heikentää lääkkeiden 
saatavuutta. Ennen vuotta 2030 olisi 
ajoissa tehtävä kattava uudelleentarkastelu, 
jotta tämän asetuksen säännöksiä voidaan 
mukauttaa ottaen huomioon sen 
täytäntöönpano ja uudet kehitysaskelet ja 
jotta voidaan tarvittaessa vahvistaa uusia 
vähentämistoimenpiteitä.

(18) Komission olisi jatkuvasti seurattava 
fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisen 
vähentämisen vaikutuksia, myös sitä, miten 
vähentäminen vaikuttaa toimituksiin 
sellaisia laitteita varten, joissa 
fluorihiilivetyjen käytöstä syntyy 
elinkaaren aikana vähemmän päästöjä kuin 
vaihtoehtoista teknologiaa käytettäessä. 
Seurannalla pitäisi lisäksi varmistaa, että 
terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät 
ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa, 
koska vähentäminen heikentää lääkkeiden 
saatavuutta. Ennen vuotta 2030 olisi 
ajoissa tehtävä kattava uudelleentarkastelu, 
jotta tämän asetuksen säännöksiä voidaan 
mukauttaa ottaen huomioon sen 
täytäntöönpano ja uudet kehitysaskelet ja 
jotta voidaan tarvittaessa vahvistaa uusia 
vähentämistoimenpiteitä. Tätä asetusta ei 
sovelleta kriittisiin käyttötarkoituksiin 
sovellettaviin lääketieteellisiin laitteisiin, 
jos sopivia vaihtoehtoja ei ole käytössä tai 
jos niitä ei voida käyttää teknisistä, 
taloudellisista tai turvallisuussyistä.

Or. en

Perustelu

Fluorattujen kasvihuonekaasujen kriittiset käyttötarkoitukset on säilytettävä, jos vaihtoehtoja 
ei ole käytössä, jotta olennaisten terveyspalveluiden turvallinen ja tehokas tarjonta 
varmistetaan.

Tarkistus 83
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Tekniikan kehityksen ja tämän 
asetuksen vaikutusten piiriin kuuluvien 
markkinoiden kehityksen ottamiseksi 
huomioon ja kansainvälisten sopimusten 
noudattamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien seikkojen osalta: 
vuototarkastuksia koskevat standardoidut 
vaatimukset, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen pakollisen talteenoton 
piiriin kuuluvien laitteiden luettelon 
laajentaminen, vähimmäisvaatimusten ja 
vastavuoroista tunnustamista koskevien 
edellytysten vahvistaminen 
koulutusohjelmille, jotka koskevat 
henkilöitä, jotka asentavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä laitteita ja jotka suorittavat 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotoihin 
ja talteenottoon liittyviä tarkastuksia, ja 
tällaisia tehtäviä suorittavien henkilöiden ja 
yritysten pätevöittämistä, merkintöjä 
koskevien vaatimusten muuttaminen, 
useampien fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien tai niitä toimintansa vuoksi 
käyttävien tuotteiden ja laitteiden 
markkinoille saattamisen kieltäminen, 
markkinoille saatettavien fluorihiilivetyjen 
enimmäismäärien muuttaminen ja tiettyihin 
kriittisiin käyttötarkoituksiin käytettävien 
fluorihiilivetyjen toimittamisen 
vapauttaminen kiintiövaatimuksesta 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä 
syistä, sääntöjen määrittäminen yksittäisten 
yritysten suorittamaa fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille koskevien 
viitearvojen laskemiseksi uudelleen ja 
kiintiöiden jakomenettelyn muuttaminen 
tai täydentäminen, ilmoittamisvaatimuksiin 
sovellettavien kynnysarvojen 
tarkistaminen, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjen 

(20) Tekniikan kehityksen ja tämän 
asetuksen vaikutusten piiriin kuuluvien 
markkinoiden kehityksen ottamiseksi 
huomioon ja kansainvälisten sopimusten 
noudattamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien seikkojen osalta: 
vuototarkastuksia koskevat standardoidut 
vaatimukset, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen pakollisen talteenoton 
piiriin kuuluvien laitteiden luettelon 
laajentaminen, vähimmäisvaatimusten ja 
vastavuoroista tunnustamista koskevien 
edellytysten vahvistaminen 
koulutusohjelmille, jotka koskevat 
henkilöitä, jotka asentavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä laitteita ja jotka suorittavat 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotoihin 
ja talteenottoon liittyviä tarkastuksia, ja 
tällaisia tehtäviä suorittavien henkilöiden ja 
yritysten pätevöittämistä, merkintöjä 
koskevien vaatimusten muuttaminen, 
merkintöjä koskevien vaatimusten 
muuttaminen, markkinoille saatettavien 
fluorihiilivetyjen enimmäismäärien 
muuttaminen ja tiettyihin kriittisiin 
käyttötarkoituksiin käytettävien 
fluorihiilivetyjen toimittamisen 
vapauttaminen kiintiövaatimuksesta 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä 
syistä, sääntöjen määrittäminen yksittäisten 
yritysten suorittamaa fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille koskevien 
viitearvojen laskemiseksi uudelleen ja 
kiintiöiden jakomenettelyn muuttaminen 
tai täydentäminen, ilmoittamisvaatimuksiin 
sovellettavien kynnysarvojen 
tarkistaminen, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
ilmoittamisjärjestelmiä ja jäsenvaltioiden 
keräämien päästötietojen käyttöä koskevien 
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ilmoittamisjärjestelmiä ja jäsenvaltioiden 
keräämien päästötietojen käyttöä koskevien 
vaatimusten vahvistaminen, muiden 
lämmitysvaikutukseltaan merkittävien 
aineiden sisällyttäminen tämän asetuksen 
kattamien aineiden luetteloihin ja näiden 
luetteloiden päivittäminen uusien 
tieteellisten havaintojen perusteella; tämä 
koskee etenkin asetuksen liitteissä 
lueteltujen aineiden lämmitysvaikutusta.

vaatimusten vahvistaminen, muiden 
lämmitysvaikutukseltaan merkittävien 
aineiden sisällyttäminen tämän asetuksen 
kattamien aineiden luetteloihin ja näiden 
luetteloiden päivittäminen uusien 
tieteellisten havaintojen perusteella; tämä 
koskee etenkin asetuksen liitteissä 
lueteltujen aineiden lämmitysvaikutusta.

Or. en

Tarkistus 84
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tekniikan kehityksen ja tämän 
asetuksen vaikutusten piiriin kuuluvien 
markkinoiden kehityksen ottamiseksi 
huomioon ja kansainvälisten sopimusten 
noudattamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien seikkojen osalta: 
vuototarkastuksia koskevat standardoidut 
vaatimukset, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen pakollisen talteenoton 
piiriin kuuluvien laitteiden luettelon 
laajentaminen, vähimmäisvaatimusten ja 
vastavuoroista tunnustamista koskevien 
edellytysten vahvistaminen 
koulutusohjelmille, jotka koskevat 
henkilöitä, jotka asentavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä laitteita ja jotka suorittavat 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotoihin 
ja talteenottoon liittyviä tarkastuksia, ja 
tällaisia tehtäviä suorittavien henkilöiden ja 
yritysten pätevöittämistä, merkintöjä 

(20) Tekniikan kehityksen ja tämän 
asetuksen vaikutusten piiriin kuuluvien 
markkinoiden kehityksen ottamiseksi 
huomioon ja kansainvälisten sopimusten 
noudattamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien seikkojen osalta: 
vuototarkastuksia koskevat standardoidut 
vaatimukset, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen pakollisen talteenoton 
piiriin kuuluvien laitteiden luettelon 
tarkistaminen, vähimmäisvaatimusten ja 
vastavuoroista tunnustamista koskevien 
edellytysten vahvistaminen 
koulutusohjelmille, jotka koskevat 
henkilöitä, jotka asentavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä laitteita ja jotka suorittavat 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotoihin 
ja talteenottoon liittyviä tarkastuksia, ja 
tällaisia tehtäviä suorittavien henkilöiden ja 
yritysten pätevöittämistä, merkintöjä 
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koskevien vaatimusten muuttaminen, 
merkintöjä koskevien vaatimusten 
muuttaminen, useampien fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tai niitä 
toimintansa vuoksi käyttävien tuotteiden 
ja laitteiden markkinoille saattamisen 
kieltäminen, markkinoille saatettavien 
fluorihiilivetyjen enimmäismäärien 
muuttaminen ja tiettyihin kriittisiin 
käyttötarkoituksiin käytettävien 
fluorihiilivetyjen toimittamisen 
vapauttaminen kiintiövaatimuksesta 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä 
syistä, sääntöjen määrittäminen yksittäisten 
yritysten suorittamaa fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille koskevien 
viitearvojen laskemiseksi uudelleen ja 
kiintiöiden jakomenettelyn muuttaminen 
tai täydentäminen, ilmoittamisvaatimuksiin 
sovellettavien kynnysarvojen 
tarkistaminen, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
ilmoittamisjärjestelmiä ja jäsenvaltioiden 
keräämien päästötietojen käyttöä koskevien 
vaatimusten vahvistaminen, muiden 
lämmitysvaikutukseltaan merkittävien 
aineiden sisällyttäminen tämän asetuksen 
kattamien aineiden luetteloihin ja näiden 
luetteloiden päivittäminen uusien 
tieteellisten havaintojen perusteella; tämä 
koskee etenkin asetuksen liitteissä 
lueteltujen aineiden lämmitysvaikutusta.

koskevien vaatimusten muuttaminen, 
merkintöjä koskevien vaatimusten 
muuttaminen, markkinoille saatettavien 
fluorihiilivetyjen enimmäismäärien 
muuttaminen ja tiettyihin kriittisiin 
käyttötarkoituksiin käytettävien 
fluorihiilivetyjen toimittamisen 
vapauttaminen kiintiövaatimuksesta 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä 
syistä, sääntöjen määrittäminen yksittäisten 
yritysten suorittamaa fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille koskevien 
viitearvojen laskemiseksi uudelleen ja 
kiintiöiden jakomenettelyn muuttaminen 
tai täydentäminen, ilmoittamisvaatimuksiin 
sovellettavien kynnysarvojen 
tarkistaminen, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
ilmoittamisjärjestelmiä ja jäsenvaltioiden 
keräämien päästötietojen käyttöä koskevien 
vaatimusten vahvistaminen, tämän 
asetuksen kattamien aineiden luettelon 
päivittäminen uusien tieteellisten 
havaintojen perusteella; tämä koskee 
etenkin asetuksen liitteissä lueteltujen 
aineiden lämmitysvaikutusta.

Or. en

Tarkistus 85
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
-1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla
Soveltamisala
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1. Tätä asetusta sovelletaan fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käyttöön EU:ssa 
2 kohdassa mainittuja tapauksia lukuun 
ottamatta.
2. Tätä asetusta ei sovelleta fluorattujen 
kasvuhuonekaasujen käyttöön 
terveydenhuollon tarkoituksia, 
sähköntuotantoa ja -siirtoa, ilmatilan 
käyttöä ja teollisuuskaasujen tuotantoa 
varten.

Or. en

Tarkistus 86
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
-1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla
Soveltamisala

Tämän asetuksen tavoitteena on suojella 
ympäristöä vähentämällä fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja 
edistämällä kestävän teknologian alan 
innovointia. Tässä asetuksessa 
vahvistetaan siten säännöt fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytöstä, 
talteenotosta ja hävittämisestä ja siinä 
kielletään näiden kaasujen erityiset 
käyttötavat sekä otetaan käyttöön 
fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista 
koskevat määrälliset rajoitukset. 
Asetuksella tehostetaan kestävää kasvua 
Euroopan unionissa ja sillä voidaan 
lisäksi antaa tulevan kansainvälisen 
sopimuksen hyväksymiseen arvokas 
panos.

Or. en
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Tarkistus 87
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’fluorihiilivedyillä (HFC)’ liitteen I 
1 jaksossa lueteltuja aineita tai seoksia, 
joihin sisältyy jotakin näistä aineista;

Or. en

Tarkistus 88
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’fluoratuilla kasvihuonekaasuilla’ 
liitteessä I lueteltuja fluorihiilivetyjä 
(HFC), perfluorihiilivetyjä (PFC), 
rikkiheksafluoridia (SF6) ja muita fluoria 
sisältäviä kasvihuonekaasuja joko 
yksinään tai seoksessa;

1. ’fluoratuilla kasvihuonekaasuilla’ 
liitteessä I lueteltuja fluorihiilivetyjä 
(HFC), perfluorihiilivetyjä (PFC), 
rikkiheksafluoridia (SF6) ja muita fluoria 
sisältäviä kasvihuonekaasuja tai seoksia, 
joihin sisältyy jotakin näistä aineista;

Or. en

Tarkistus 89
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’fluoratuilla kasvihuonekaasuilla’ 
liitteessä I lueteltuja fluorihiilivetyjä 
(HFC), perfluorihiilivetyjä (PFC), 
rikkiheksafluoridia (SF6) ja muita fluoria 
sisältäviä kasvihuonekaasuja joko yksinään 

1. ’fluoratuilla kasvihuonekaasuilla’ 
liitteessä I ja II lueteltuja fluorihiilivetyjä 
(HFC), perfluorihiilivetyjä (PFC), 
rikkiheksafluoridia (SF6) ja muita fluoria 
sisältäviä kasvihuonekaasuja joko yksinään 
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tai seoksessa; tai seoksessa, mutta siinä viitataan 
ainoastaan liitteessä I lueteltuihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, ellei 
toisin mainita;

Or. en

Tarkistus 90
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 'perfluorihiilivedyillä (PFC)' liitteen I 
2 jaksossa lueteltuja aineita tai seoksia, 
joihin sisältyy jotakin näistä aineista;

Or. en

Tarkistus 91
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. 'rikkiheksafluoridilla (SF6)' liitteen I 
3 jaksossa lueteltuja aineita tai seoksia, 
joihin sisältyy jotakin näistä aineista;

Or. en

Tarkistus 92
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4. ’haltijalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on hallussaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat laitteet 
ja järjestelmät ja jolla on niiden teknistä 
toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet;

4. ’haltijalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on hallussaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
laitteet, joihin sisältyy fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa vähintään viittä 
hiilidioksiditonnia, ja järjestelmät ja jolla 
on niiden teknistä toimintaa koskevat 
tosiasialliset valtuudet;

Or. en

Perustelu

Haltijaa koskeva nykyinen määritelmä ei ole tarpeeksi selkeä, kun kyseessä ovat pieniä 
laitteita hallussaan pitävät henkilöt. Tämän vuoksi määritelmää on täsmennettävä 3 ja 
5 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 93
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’haltijalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on hallussaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat laitteet 
ja järjestelmät ja jolla on niiden teknistä 
toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet;

4. ’haltijalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien laitteiden ja 
järjestelmien teknistä toimintaa koskevat 
tosiasialliset valtuudet;

Or. fr

Perustelu

Tämän määritelmän kaksinkertainen ehdollisuus merkitsee asetuksen täytäntöönpanoa 
kuljetusalalla koskevaa oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 94
Giancarlo Scottà
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. ’lämpöpumpulla’ laitetta tai 
järjestelmää, joka ottaa lämpöä alhaisessa 
lämpötilassa ilmasta, vedestä tai 
maaperästä ja toimittaa lämpöä;

Or. it

Perustelu

Ks. asetuksen (EY) N:o 842/2006 2 artiklan 9 kohta.

Tarkistus 95
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä’ 
järjestelmää, jonka kaikki fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät osat on 
suljettu ilmatiiviisti niiden valmistuksen 
yhteydessä hitsaamalla, juottamalla tai 
muutoin pysyvällä liitostavalla ja jonka 
kylmäainepiiriä ei tarvitse avata 
järjestelmän käyttöönottoa varten;

(7) ’ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä’ 
järjestelmää, jossa kaikki kylmäainetta 
sisältävät osat on tiivistetty hitsaamalla, 
juottamalla tai muutoin pysyvällä 
liitostavalla ja jossa voi olla suljetut tai 
suojatut käsittelykohdat ja venttiilit 
asianmukaista korjaamista tai 
loppukäsittelyä varten ja jonka 
vuotoarvon on kokeellisesti todettu olevan 
alle 3 grammaa vuodessa paineen ollessa 
vähintään neljäsosa suurimmasta 
sallitusta paineesta;

Or. it

Perustelu

Ks. asetuksen (EY) N:o 842/2006 2 artiklan 11 kohta.
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Tarkistus 96
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä’
järjestelmää, jonka kaikki fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät osat on 
suljettu ilmatiiviisti niiden valmistuksen 
yhteydessä hitsaamalla, juottamalla tai 
muutoin pysyvällä liitostavalla ja jonka 
kylmäainepiiriä ei tarvitse avata 
järjestelmän käyttöönottoa varten;

7. ’ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä’
järjestelmää, jossa kaikki kylmäainetta
sisältävät osat on suljettu ilmatiiviisti 
hitsaamalla, juottamalla tai muutoin 
pysyvällä liitostavalla ja jossa voi olla 
suljetut tai suojatut käsittelykohdat 
asianmukaista korjaamista tai 
loppukäsittelyä varten ja jonka 
vuotoarvon on kokeellisesti todettu olevan 
vähemmän kuin 3 grammaa vuodessa 
paineen ollessa vähintään neljäsosa 
suurimmasta sallitusta paineesta;

Or. de

Perustelu

Määritelmä on ristiriidassa eurooppalaisten standardien (EN 16084:2011, EN 378-1:2012) 
kanssa. Se tulisi ottaa voimassa olevasta asetuksesta muuttumattomana. Huoltoventtiilit 
mahdollistavat monissa laitteissa nopean ja luotettavan tiiviyskokeen. Niiden avulla vältytään 
kylmäainepiirin turhalta avaamiselta ja siltä, että vuodon todennäköisyys kasvaisi avaamisen 
seurauksena. Huoltoventtiilit mahdollistavat myös kylmäaineen turvallisen poistamisen 
korjaamisen tai loppukäsittelyn yhteydessä.

Tarkistus 97
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä’ 
järjestelmää, jonka kaikki fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät osat on 
suljettu ilmatiiviisti niiden valmistuksen 
yhteydessä hitsaamalla, juottamalla tai 
muutoin pysyvällä liitostavalla ja jonka

7. ’ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä’ 
järjestelmää, jossa kaikki kylmäainetta 
sisältävät osat on tiivistetty hitsaamalla, 
juottamalla tai samankaltaisella pysyvällä 
liitostavalla ja jossa voi olla suljetut tai
suojatut käsittelykohdat asianmukaista 
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kylmäainepiiriä ei tarvitse avata 
järjestelmän käyttöönottoa varten;

korjaamista tai loppukäsittelyä varten ja 
jonka vuotoarvon on kokeellisesti todettu 
olevan vähemmän kuin 3 grammaa 
vuodessa paineen ollessa vähintään 
neljäsosa suurimmasta sallitusta 
paineesta;

Or. en

Perustelu

Tämä on asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukainen määritelmä.

Tarkistus 98
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’kiinteällä’ käytön aikana 
liikkumatonta;

13. ’kiinteällä’ laitetta, jota ei tavallisesti 
siirretä käytön aikana;

Or. en

Perustelu

Määritelmää on muutettu asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti.

Tarkistus 99
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. ’liikuteltavalla’ laitetta, jota 
tavallisesti siirretään käytön aikana;

Or. en
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Tarkistus 100
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. ’kylmäkuljetuskuorma-autolla’ alle 
3,5 tonnin painoista ajoneuvoa, joka on 
suunniteltu ja rakennettu ensisijaisesti 
tavarankuljetukseen ja varustettu 
jäähdytysyksiköllä;

Or. fr

Tarkistus 101
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. ’säiliöllä’ intermodaalista 
kuljetusyksikköä, joka on suunniteltu ja 
rakennettu ensisijaisesti 
tavarankuljetukseen ja varustettu 
jäähdytysyksiköllä;

Or. fr

Tarkistus 102
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. ’kaupallisella jäähdyttämisellä’
vähittäiskaupan yksiköissä käytettyä 
jäähdyttämistä;
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Or. en

Tarkistus 103
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. ’lämpöpumpulla’ laitetta tai 
järjestelmää, joka ottaa lämpöä alhaisessa 
lämpötilassa ilmasta, vedestä tai 
maaperästä ja toimittaa lämpöä;

Or. en

Perustelu

Kyseessä on jo voimassa oleva, fluoratuista kasvihuonekaasuista direktiivissä 2009/125/EY 
käytetty määritelmä.

Tarkistus 104
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. ’lämpöpumpulla’ laitetta tai 
järjestelmää, joka ottaa lämpöä alhaisessa 
lämpötilassa ilmasta, vedestä tai 
maaperästä ja toimittaa pelkästään 
lämpöä;

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksesta (EY) N:o 842/2006 johdetussa määritelmässä selvennetään 
lämpöpumppuja sisältävien vaihtosuuntaisten ilmastointilaitteiden (split-järjestelmät, 
multisplit/VRF-järjestelmät, kattoilmastointijärjestelmät, keskipakojäähdyttimet ja 
liikuteltavat jäähdyttimet) ja pelkästään lämmitystä tarjoavien lämpöpumppujen välistä eroa 
(joihin viitataan nimityksellä lämpöpumput). Se on valmistelevan tutkimuksen nimikkeistön 
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(liite V, s. 259 ja liite VI, s. 309) sekä vaikutustenarvion (s. 118) mukainen.

Tarkistus 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. ’pikajäähdytyslaitteilla’ laitteita, 
joiden tarkoituksena on pudottaa 
elintarvikkeen lämpötilaa nopeasti 
vähintään kymmeneen celsiusasteeseen;

Or. en

Tarkistus 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. ’pikajäähdytyslaitteilla’ laitteita, 
joiden tarkoituksena on pudottaa 
elintarvikkeen lämpötila nopeasti 
vähintään -18 celsiusasteeseen;

Or. en

Perustelu

Käytettäviltä kaasutyypeiltä puuttuvat sopivat vaihtoehdot, mikä aiheuttaa sen, että 
pikajäähdytyslaitteet ja pikapakastuslaitteet poistetaan täysin Euroopan markkinoilta 
liitteessä III olevassa 10 ja 11 kohdassa mainittujen päivämäärien jälkeen.

Tarkistus 107
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

16 a. ’vuodolla’ fluorattujen 
kasvihuonekaasujen epänormaalia 
pääsyä ilmakehään, kun määrä on 
huomattavasti suurempi kuin laitteen 
suunnittelussa mahdollisesti määritelty 
vuotoarvo;

Or. en

Tarkistus 108
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 b. ’vuotojen havaitsemisjärjestelmällä’
kalibroitua mekaanista, sähköistä tai 
elektronista laitetta, joka on tarkoitettu 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen 
havaitsemiseen ja joka antaa havaitusta 
vuodosta hälytyksen haltijalle;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on peräisin asetuksesta (EY) N:o 842/2006.

Tarkistus 109
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 c. ’yrityksellä’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka
a) tuottaa, ottaa talteen, kierrättää, 
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regeneroi, käyttää, hävittää, toimittaa tai 
vastaanottaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja,
b) tuo tällaisia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja,
c) vie tällaisia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja,
d) saattaa tällaisia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja markkinoille, tai
e) käyttää, asentaa, huoltaa, ylläpitää, 
korjaa tai poistaa käytöstä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältäviä laitteita tai 
järjestelmiä;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on johdettu asetuksesta (EY) N:o 1005/2009.

Tarkistus 110
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 d. ’raaka-aineella’ mitä tahansa 
asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteessä I 
ja II mainittua fluorattua 
kasvihuonekaasua tai liitteessä I, II ja IV 
mainittua fluorattua yhdistettä, jonka 
alkuperäinen koostumus muuttuu 
kemiallisessa prosessissa toisenlaiseksi;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on johdettu asetuksesta (EY) N:o 1005/2009.
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Tarkistus 111
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 e. ’prosessireagenssilla’ mitä tahansa 
kemiallisena prosessireagenssina 
käytettävää fluorattua yhdistettä;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on johdettu asetuksesta (EY) N:o 1005/2009.

Tarkistus 112
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. On toteutettava kaikki teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoiset toimet 
fluorattujen kaasujen päästöjen 
ehkäisemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 113
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos näitä kaasuja havaitaan vuotavan, 
haltijoiden on varmistettava, että laite 
korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

3. Jos näitä kaasuja havaitaan vuotavan, 
haltijoiden on varmistettava, että laite 
korjataan ilman aiheetonta viivytystä, 
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mutta kuitenkin viikon kuluessa vuodon 
havaitsemisesta.

Or. en

Tarkistus 114
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos näitä kaasuja havaitaan vuotavan,
haltijoiden on varmistettava, että laite 
korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

3. Jos SF6-kaasuja havaitaan vuotavan, 
haltijoiden on varmistettava, että laite 
korjataan ilman aiheetonta viivytystä, jos 
se on huollon turvallisuuden ja teknisten 
edellytysten perusteella mahdollista ja 
korjauksen ympäristövaikutus on 
hyväksyttävä (alempi kuin siinä 
tapauksessa, että laitetta ei korjata sen 
jäljellä olevan todennäköisen käyttöajan 
aikana).

Or. en

Tarkistus 115
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun laitteessa ollut vuoto on korjattu, 
haltijoiden on varmistettava, että 
pätevöidyt henkilöt tarkastavat laitteen 
kuukauden kuluessa korjauksesta 
varmistaakseen, että korjaus on 
onnistunut.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

3 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan mukaan vuototarkastukset ja mahdollisesti tarvittavat 
korjaukset saa tehdä vain pätevöity henkilö. Näin varmistetaan, että korjaus hoidetaan 
ammattitaitoisesti. Siksi on turhaa, että pätevöity henkilö tarkastaa laitteen uudelleen 
kuukauden kuluessa korjauksesta.

Tarkistus 116
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun laitteessa ollut vuoto on korjattu, 
haltijoiden on varmistettava, että 
pätevöidyt henkilöt tarkastavat laitteen 
kuukauden kuluessa korjauksesta 
varmistaakseen, että korjaus on onnistunut.

Kun 3 artiklan 1 kohdassa määritellyssä 
laitteessa ollut vuoto on korjattu, 
haltijoiden on varmistettava, että 
pätevöidyt henkilöt tarkastavat laitteen 
kuukauden kuluessa korjauksesta 
varmistaakseen, että korjaus on onnistunut.

Or. en

Tarkistus 117
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun laitteessa ollut vuoto on korjattu, 
haltijoiden on varmistettava, että 
pätevöidyt henkilöt tarkastavat laitteen 
kuukauden kuluessa korjauksesta 
varmistaakseen, että korjaus on 
onnistunut.

Kun laitteessa ollut vuoto on korjattu, 
haltijoiden on varmistettava, että 
pätevöidyt henkilöt tarkastavat laitteen tai 
se tarkistetaan automaattisessa 
tarkastuksessa kuukauden kuluessa 
korjauksesta, jotta varmistetaan, että 
korjaus on onnistunut.

Or. en
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Tarkistus 118
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Seuraavia tehtäviä suorittavat henkilöt 
ja yritykset on pätevöitävä 8 artiklan 
mukaisesti:

4. Seuraavia tehtäviä suorittavat yritykset 
ja toimijat sekä näiden työllistämät 
henkilöt on pätevöitävä 8 artiklan 
mukaisesti:

Or. it

Tarkistus 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Seuraavia tehtäviä suorittavat henkilöt 
ja yritykset on pätevöitävä 8 artiklan 
mukaisesti: 

4. Tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tehtäviä suorittavat henkilöt ja 
yritykset on pätevöitävä 8 artiklan 
mukaisesti ja niiden on toteutettava 
varotoimet fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vuotojen estämiseksi:

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella selkeytetään tiettyjen laitteiden asentamisesta, huoltamisesta, 
kunnossapidosta ja käytöstä poistamisesta vastaavien henkilöiden ja yritysten koulutusta ja 
pätevyystodistuksia koskevia vaatimuksia. Siinä selvennetään myös yhteyksiä 8 artiklaan 
(koulutus ja pätevyystodistusten myöntäminen) ja 9 artiklaan (markkinoille saattamista 
koskevat rajoitukset), kun nämä liittyvät fluorattujen kasvihuonekaasujen myyntiin henkilöille 
ja yrityksille, joilla on asianmukainen pätevyys. Tällä, yhdessä 8 ja 9 artiklaan tehtyjen 
tarkistusten kanssa, yksinkertaistetaan tekstiä, poistetaan päällekkäisyydet ja ratkaistaan 
epäselvyydet siitä, mitä velvollisuudet ovat ja mihin tahoon niitä sovelletaan.

Tarkistus 120
Erik Bánki
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäljempänä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitteiden asentaminen, 
huoltaminen, kunnossapito tai käytöstä 
poistaminen;

(a) jäljempänä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitteiden asentaminen, 
huoltaminen, kunnossapito tai käytöstä 
poistaminen myös silloin, kun näihin 
laitteisiin sisältyy fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäljempänä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitteiden asentaminen, 
huoltaminen, kunnossapito tai käytöstä 
poistaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 122
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäljempänä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitteiden asentaminen, 
huoltaminen, kunnossapito tai käytöstä 
poistaminen;

(a) jäljempänä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitteiden ja laitteiden, joihin 
sisältyy fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vaihtoehtoja, asentaminen, huoltaminen, 
kunnossapito tai käytöstä poistaminen;

Or. en
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Tarkistus 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien liikuteltavien 
ilmastointilaitteiden huoltaminen, 
kunnossapito tai käytöstä poistaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rikkiheksafluoridia sisältävien 
sähköisten kytkinlaitteiden asentaminen, 
huoltaminen, kunnossapito tai käytöstä 
poistaminen; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 125
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rikkiheksafluoridia sisältävien 
sähköisten kytkinlaitteiden asentaminen, 
huoltaminen, kunnossapito tai käytöstä
poistaminen;

(c) rikkiheksafluoridin talteenotto
sähköisten kytkinlaitteiden asentamisen, 
huoltamisen, kunnossapidon tai käytöstä
poistamisen yhteydessä;
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Or. en

Tarkistus 126
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rikkiheksafluoridia sisältävien 
sähköisten kytkinlaitteiden asentaminen, 
huoltaminen, kunnossapito tai käytöstä 
poistaminen;

(c) rikkiheksafluoridia sisältävien ja 
rikkiheksafluoridin käsittelyä vaativien 
sähköisten kytkinlaitteiden asentaminen, 
huoltaminen, kunnossapito tai käytöstä 
poistaminen;

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että rikkiheksafluoridia sisältäviä laitteita huoltavat ja kunnossapitävät 
asentajat ovat hyvin päteviä. Rikkiheksafluoridia sisältävät kytkinlaitteet eivät kuitenkaan ole 
koskaan yleisellä alueella vaan aina haltijan valvonnassa, ja niitä käyttävät vain pätevät 
työntekijät. Siksi kaikkien laitetta käyttävien työntekijöiden ei tarvitse olla pätevöityjä vaan 
ainoastaan niiden, jotka todella käsittelevät rikkiheksafluoridia.

Tarkistus 127
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) fluorattujen kasvihuonekaasujen 
toimittaminen tai vastaanottaminen a, b ja 
c alakohdassa lueteltuja tehtäviä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 128
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) fluorattujen kasvihuonekaasujen 
toimittaminen tai vastaanottaminen a, b ja 
c alakohdassa lueteltuja tehtäviä varten.

(d) fluorattujen kasvihuonekaasujen 
toimittaminen tai vastaanottaminen a, b ja 
c alakohdassa lueteltuja tehtäviä varten,
umpinaisten tynnyrien toimittamista ja
vastaanottamista lukuun ottamatta.

Or. de

Perustelu

Umpinaisten tynnyrien toimittamisen ja vastaanottamisen yhteydessä ei olla suorassa 
kosketuksessa rikkiheksafluoridin kanssa. Siksi tähän toimintaan osallistuvan henkilöstön ei 
tarvitse olla asetuksen (EY) N:o 305/2008 mukaisesti pätevöitynyttä.

Tarkistus 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) fluorattujen kasvihuonekaasujen 
toimittaminen tai vastaanottaminen a, b ja 
c alakohdassa lueteltuja tehtäviä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 130
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) fluorattuja kasvihuonekasveja voivat 
toimittaa tai vastaanottaa edellä 
a−c alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 



AM\931431FI.doc 45/71 PE508.030v01-00

FI

osalta ainoastaan pätevyyden saaneet 
henkilöt ja yritykset.

Or. en

Tarkistus 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviä suorittaessaan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja
yritysten on toteutettava varotoimet 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen 
estämiseksi.

Tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tehtäviä muille osapuolille 
suorittavat yritykset on pätevöitävä 
8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja niiden
on toteutettava varotoimet fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vuoden estämiseksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella selkeytetään tiettyjen laitteiden asentamisesta, huoltamisesta, 
kunnossapidosta ja käytöstä poistamisesta vastaavien henkilöiden ja yritysten koulutusta ja 
pätevöintiä koskevia vaatimuksia. Siinä selvennetään myös yhteyksiä 8 artiklaan (koulutus ja 
pätevyystodistusten myöntäminen) ja 9 artiklaan (markkinoille saattamista koskevat 
rajoitukset), kun nämä liittyvät fluorattujen kasvihuonekaasujen myyntiin henkilöille ja 
yrityksille, joilla on asianmukainen pätevyys. Tällä, yhdessä 8 ja 9 artiklaan tehtyjen 
tarkistusten kanssa, yksinkertaistetaan tekstiä, poistetaan päällekkäisyydet ja ratkaistaan 
epäselvyydet siitä, mitä velvollisuudet ovat ja mihin tahoon niitä sovelletaan.

Tarkistus 132
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Henkilön, joka antaa rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

5. Henkilön, joka antaa rikkiheksafluoridia 
sisältävien ja rikkiheksafluoridin 
käsittelyä vaativien sähköisten 
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laitteiden asentamisen, huoltamisen, 
kunnossapidon tai käytöstä poistamisen 
toisen osapuolen tehtäväksi, on 
varmistuttava siitä, että kyseisellä toisella 
osapuolella on kyseisten tehtävien 
suorittamiseen 8 artiklan mukaisesti 
tarvittavat pätevyystodistukset.

kytkinlaitteiden tai 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitteiden asentamisen, 
huoltamisen, kunnossapidon tai käytöstä 
poistamisen toisen osapuolen tehtäväksi, 
on varmistuttava siitä, että kyseisellä 
toisella osapuolella on kyseisten tehtävien 
suorittamiseen 8 artiklan mukaisesti 
tarvittavat pätevyystodistukset.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että rikkiheksafluoridia sisältäviä laitteita huoltavat ja kunnossapitävät 
asentajat ovat hyvin päteviä. Rikkiheksafluoridia sisältävät kytkinlaitteet eivät kuitenkaan ole 
koskaan yleisellä alueella vaan aina haltijan valvonnassa, ja niitä käyttävät vain pätevät 
työntekijät. Siksi kaikkien laitetta käyttävien työntekijöiden ei tarvitse olla pätevöityjä vaan 
ainoastaan niiden, jotka todella käsittelevät rikkiheksafluoridia.

Tarkistus 133
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on laitteesta, joka sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa viittä 
hiilidioksiditonnia ja joita ei ole sisällytetty 
vaahtoihin, laitteen haltijan on 
varmistettava, että laite tarkastetaan 
vuotojen varalta. Tämän artiklan mukaisia 
vuototarkastuksia ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä laitteille, joissa on ilmatiiviisti 
suljettu järjestelmä, joka on sellaiseksi 
merkitty ja sisältää fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa alle kymmentä 
hiilidioksiditonnia.

1. Kun kyse on kiinteästä ja liikuteltavasta 
jäähdytys- ja ilmastointilaitteesta, joka 
sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, 
joiden lämmitysvaikutus vastaa viittä 
hiilidioksiditonnia tai enemmän ja joita ei 
ole sisällytetty vaahtoihin, laitteen haltijan 
on varmistettava, että laite tarkastetaan 
vuotojen varalta. Tämän artiklan mukaisia 
vuototarkastuksia ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä laitteille, joissa on ilmatiiviisti 
suljettu järjestelmä, joka on sellaiseksi 
merkitty ja sisältää fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa alle kymmentä 
hiilidioksiditonnia.

Or. pl
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Tarkistus 134
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on laitteesta, joka sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa viittä 
hiilidioksiditonnia ja joita ei ole sisällytetty 
vaahtoihin, laitteen haltijan on 
varmistettava, että laite tarkastetaan 
vuotojen varalta. Tämän artiklan mukaisia 
vuototarkastuksia ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä laitteille, joissa on ilmatiiviisti 
suljettu järjestelmä, joka on sellaiseksi 
merkitty ja sisältää fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa alle kymmentä 
hiilidioksiditonnia.

1. Kun kyse on laitteesta, joka sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa vähintään viittä 
hiilidioksiditonnia ja joita ei ole sisällytetty 
vaahtoihin, laitteen haltijan on 
varmistettava, että laite tarkastetaan 
vuotojen varalta. Tämän artiklan mukaisia 
vuototarkastuksia ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä laitteille, joissa on ilmatiiviisti 
suljettu järjestelmä, joka on sellaiseksi 
merkitty ja sisältää fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa alle kymmentä 
hiilidioksiditonnia.

Or. en

Tarkistus 135
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on laitteesta, joka sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa viittä 
hiilidioksiditonnia ja joita ei ole 
sisällytetty vaahtoihin, laitteen haltijan on 
varmistettava, että laite tarkastetaan 
vuotojen varalta. Tämän artiklan mukaisia 
vuototarkastuksia ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä laitteille, joissa on ilmatiiviisti 
suljettu järjestelmä, joka on sellaiseksi 
merkitty ja sisältää fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa alle kymmentä 

1. Kun kyse on laitteesta, joka sisältää
vähintään 1,5 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja joita ei ole 
sisällytetty vaahtoihin, laitteen haltijan on 
varmistettava, että laite tarkastetaan 
vuotojen varalta.
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hiilidioksiditonnia.

Or. en

Perustelu

Siirtyminen kilogrammoista hiilidioksidiekvivalentteihin on harkitsematonta ja tästä olisi 
luovuttava. Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa, fluorattuja kaasuja 
koskevassa asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä käytetään kilogrammoja. Haltijat ja 
kansalliset viranomaiset tuntevat ne. Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa vuotoa. Korkeat 
vuotonopeudet liittyvät suurempiin laitteisiin, mutta eivät välttämättä 
hiilidioksidiekvivalentteihin. Kokemukset jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa (1,5 kilogrammaa) 
ja Ranskassa (2 kilogrammaa) osoittavat, että täytöskoon alentaminen on toteutettavissa ja se 
vähentää päästöjä.

Tarkistus 136
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteät jäähdytyslaitteet; (a) kiinteät ja liikuteltavat 
jäähdytyslaitteet;

Or. pl

Tarkistus 137
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kiinteät ilmastointilaitteet; (b) kiinteät ja liikuteltavat 
ilmastointilaitteet;

Or. pl
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Tarkistus 138
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kiinteät ilmastointilaitteet; (b) kiinteät ja liikuteltavat
ilmastointilaitteet;

Or. de

Tarkistus 139
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kylmäkuljetuskuorma-autot ja 
kylmäkuljetusperävaunut.

(e) junissa olevat jäähdytyslaitteet, 
kylmäkuljetuskuorma-autot, 
kylmäkuljetuspakettiautot, 
kylmäkuljetusperävaunut ja 
kylmäkuljetussäiliöt.

Or. fr

Perustelu

On syytä laajentaa asetuksen soveltamisalaa, jotta taataan oikeudenmukainen kilpailu 
kuljetusalalla.

Tarkistus 140
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 

(a) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
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lämmitysvaikutus vastaa viittä 
hiilidioksiditonnia mutta alle 50:tä 
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden 
välein;

lämmitysvaikutus vastaa viittä 
hiilidioksiditonnia mutta alle 50:tä 
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden 
välein, tai jos vuotojen 
havaitsemisjärjestelmä on otettu käyttöön, 
24 kuukauden välein;

Or. en

Tarkistus 141
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa viittä 
hiilidioksiditonnia mutta alle 50:tä 
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden 
välein;

(a) vähintään 1,5 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet on 
tarkastettava vuotojen varalta vähintään 
12 kuukauden välein;

Or. en

Perustelu

Siirtyminen kilogrammoista hiilidioksidiekvivalentteihin on harkitsematonta ja tästä olisi 
luovuttava. Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa, fluorattuja kaasuja 
koskevassa asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä käytetään kilogrammoja. Haltijat ja 
kansalliset viranomaiset tuntevat ne. Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa vuotoja. Korkeat 
vuotonopeudet liittyvät suurempiin laitteisiin, mutta eivät välttämättä 
hiilidioksidiekvivalenssiin Kokemukset jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa (1,5 kilogrammaa) ja 
Ranskassa (2 kilogrammaa) osoittavat, että täytöskoon alentaminen on toteutettavissa ja se 
vähentää päästöjä.

Tarkistus 142
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa 50:tä 
hiilidioksiditonnia mutta alle 500:aa 
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään kuuden 
kuukauden välein;

(b) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa 50:tä 
hiilidioksiditonnia mutta alle 500:aa 
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään kuuden 
kuukauden välein, tai jos vuotojen 
havaitsemisjärjestelmä on otettu käyttöön, 
12 kuukauden välein;

Or. en

Tarkistus 143
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa 50:tä 
hiilidioksiditonnia mutta alle 500:aa 
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään kuuden 
kuukauden välein;

(b) vähintään 30 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet on 
tarkastettava vuotojen varalta vähintään 
kuuden kuukauden välein;

Or. en

Perustelu

Siirtyminen kilogrammoista hiilidioksidiekvivalentteihin on harkitsematonta ja siitä olisi 
luovuttava. Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa, fluorattuja kaasuja 
koskevassa asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä käytetään kilogrammoja. Haltijat ja 
kansalliset viranomaiset tuntevat ne. Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa vuotoja. Korkeat 
vuotonopeudet liittyvät suurempiin laitteisiin, mutta eivät välttämättä 
hiilidioksidiekvivalenssiin Kokemukset jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa (1,5 kilogrammaa) ja 
Ranskassa (2 kilogrammaa) osoittavat, että täytöskoon alentaminen on toteutettavissa ja se 
vähentää päästöjä.
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Tarkistus 144
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa vähintään 500:aa 
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään kolmen 
kuukauden välein.

(c) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa vähintään 500:aa
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään kolmen 
kuukauden välein, tai jos vuotojen 
havaitsemisjärjestelmä on otettu käyttöön, 
kuuden kuukauden välein.

Or. en

Tarkistus 145
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laitteet, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa vähintään 
500:aa hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään kolmen 
kuukauden välein.

(c) vähintään 300 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet on 
tarkastettava vuotojen varalta vähintään 
kolmen kuukauden välein.

Or. en

Perustelu

Siirtyminen kilogrammoista hiilidioksidiekvivalentteihin on harkitsematonta ja siitä olisi 
luovuttava. Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa, fluorattuja kaasuja 
koskevassa asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä käytetään kilogrammoja. Haltijat ja 
kansalliset viranomaiset tuntevat ne. Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa vuotoja. Korkeat 
vuotonopeudet liittyvät suurempiin laitteisiin, mutta eivät välttämättä 
hiilidioksidiekvivalenssiin Kokemukset jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa (1,5 kilogrammaa) ja 
Ranskassa (2 kilogrammaa) osoittavat, että täytöskoon alentaminen on toteutettavissa ja se 
vähentää päästöjä.
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Tarkistus 146
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään vaatimukset 
vuototarkastuksille, jotka on tehtävä tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti kullekin 
kyseisessä kohdassa tarkoitetulle 
laitetyypille, ja kartoitetaan ne laitteiden 
osat, joissa vuotoja todennäköisimmin 
esiintyy, ja joilla muutetaan tämän artiklan 
1 kohdassa olevaa laitteiden luetteloa 
sisällyttämällä siihen muun tyyppisiä 
laitteita markkinoiden kehittymisen ja 
tekniikan edistymisen perusteella.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään vaatimukset 
vuototarkastuksille, jotka on tehtävä tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti kullekin 
kyseisessä kohdassa tarkoitetulle 
laitetyypille, ja kartoitetaan ne laitteiden 
osat, joissa vuotoja todennäköisimmin 
esiintyy, ja joilla muutetaan tämän artiklan 
1 kohdassa olevaa laitteiden luetteloa 
sisällyttämällä siihen muun tyyppisiä 
laitteita markkinoiden kehittymisen ja 
tekniikan edistymisen perusteella. 
Vuototarkastuksia koskevat 
erityisvaatimukset hyväksytään 
[1. tammikuuta 2015] mennessä.

Or. en

Tarkistus 147
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista laitteista, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa vähintään 
500:aa hiilidioksiditonnia, laitteiden 
haltijoiden on varmistettava, että laite 
varustetaan vuotojen 
havaitsemisjärjestelmällä, joka antaa 
havaitusta vuodosta hälytyksen haltijalle.

1. Kun kyse on 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista laitteista, jotka sisältävät 
vähintään 150 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, laitteiden haltijoiden 
on varmistettava, että laite varustetaan 
vuotojen havaitsemisjärjestelmällä, joka 
antaa havaitusta vuodosta hälytyksen 
haltijalle.



PE508.030v01-00 54/71 AM\931431FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Siirtyminen kilogrammoista hiilidioksidiekvivalentteihin on harkitsematonta ja siitä olisi 
luovuttava. Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa, fluorattuja kaasuja 
koskevassa asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä käytetään kilogrammoja. Haltijat ja 
kansalliset viranomaiset tuntevat ne. Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa vuotoja. Korkeat 
vuotonopeudet liittyvät suurempiin laitteisiin, mutta eivät välttämättä 
hiilidioksidiekvivalenssiin Kokemukset jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa (1,5 kilogrammaa) ja 
Ranskassa (2 kilogrammaa) osoittavat, että täytöskoon alentaminen on toteutettavissa ja se 
vähentää päästöjä.

Tarkistus 148
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, laitteet, jotka 
sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja,
joiden lämmitysvaikutus vastaa vähintään 
50:tä hiilidioksiditonnia mutta alle 500:aa 
hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden 
välein, jos laitteet on varustettu vuotojen 
havaitsemisjärjestelmällä.

2. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, laitteet, jotka 
sisältävät vähintään 30 kilogrammaa 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, mutta alle 
500:aa hiilidioksiditonnia, on tarkastettava 
vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden 
välein, jos laitteet on varustettu vuotojen 
havaitsemisjärjestelmällä.

Or. en

Perustelu

Siirtyminen kilogrammoista hiilidioksidiekvivalentteihin on harkitsematonta ja siitä olisi 
luovuttava. Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa, fluorattuja kaasuja 
koskevassa asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä käytetään kilogrammoja. Haltijat ja 
kansalliset viranomaiset tuntevat ne. Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa vuotoja. Korkeat 
vuotonopeudet liittyvät suurempiin laitteisiin, mutta eivät välttämättä 
hiilidioksidiekvivalenssiin Kokemukset jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa (1,5 kilogrammaa) ja 
Ranskassa (2 kilogrammaa) osoittavat, että täytöskoon alentaminen on toteutettavissa ja se 
vähentää päästöjä.
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Tarkistus 149
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyse on laitteista, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joita ei ole 
sisällytetty vaahtoihin, laitteiden 
haltijoiden on pidettävä kirjaa seuraavista 
tiedoista ja yksilöitävä tietoja vastaava 
laite:

3. Kun kyse on 3 artiklan 1 kohdassa 
mainituista laitteista, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joita ei ole 
sisällytetty vaahtoihin, näiden laitteiden 
haltijoiden on pidettävä kirjaa seuraavista 
tiedoista ja yksilöitävä tietoja vastaava 
laite:

Or. en

Tarkistus 150
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitteessa käytettävien fluorattujen 
kasvihuonekaasujen määrä ja tyyppi;

(a) laitteessa käytettävien fluorattujen 
kasvihuonekaasujen määrä ja tyyppi, kun 
laitteet asennetaan ensimmäistä kertaa ja 
jos mahdollista, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen arvioitu määrä ja 
tyyppi, kun laitetta huolletaan;

Or. EN

Tarkistus 151
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lisättyjen fluorattujen (b) lisättyjen fluorattujen 
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kasvihuonekaasujen määrät ja lisäämisen 
syyt;

kasvihuonekaasujen määrät ja selvitys siitä, 
ovatko ne käyttämätöntä, kierrätettyä tai 
talteen otettua ainetta, ja lisäämisen syyt;

Or. en

Tarkistus 152
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) havaitut vuotonopeudet; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Henkilöiden, jotka tekevät 3 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
laitteisiin vuototarkastuksia, on laadittava 
kunkin toimenpiteen yhteydessä 
tarkastuslomake, jossa on ilmoitettava 
seuraavat seikat:
(a) tarkastetun laitteen tyyppi, 
täyttökapasiteetti, täytetyn 
kasvihuonekaasun tyyppi ja 
käyttöönottopäivä;
(b) millaisesta tarkastuksesta on kyse ja 
tarkastuksen päivämäärä;
(c) tarvittaessa todetun vahingon tyyppi;
(d) lisätyn fluoratun kasvihuonekaasun 
määrä ja käytetty kaasutyyppi;
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(e) talteenotettujen fluorattujen 
kasvihuonekaasujen määrä;
(f) onko laite poistettu käytöstä;
(g) haltijan yksilöinti ja jos kyseessä ovat
3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetut laitteet, ajoneuvon tai säiliön 
yksilöinti.
Henkilöiden, jotka tekevät 
vuototarkastukset, on kirjattava ylös 
1 kohdassa luetellut tiedot ja toimitettava 
haltijalle jäljennös tarkastuslomakkeesta.
Sellaisten laitteiden haltijoiden, jotka 
sisältävät 3 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
kasvihuonekaasuja, on säilytettävä kaikki 
tarkastuslomakkeet laitteiden koko eliniän 
ajan.

Or. fr

Perustelu

On otettava käyttöön vuosittaisia tarkastuksia koskeva tehokas raportointijärjestelmä. 
Tehokkuutta olisi lisättävä siten, että kirjanpidosta huolehtivat valvonnan suorittavat 
henkilöt.

Tarkistus 154
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden haltijoihin.

Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden 
haltijoihin tai 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen laitteiden haltijoihin.

Or. en
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Tarkistus 155
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden haltijoihin.

Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai 
3 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen laitteiden haltijoihin.

Or. fr

Perustelu

Kirjanpitoon liittyvä hallinnollinen rasite ei ole perusteltua vuosittaisten tarkastusten 
yhteydessä. On asianmukaisempaa, että vuototarkastuksista vastaavat henkilöt laativat 
raportointijärjestelmän.

Tarkistus 156
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tätä kohtaa sovelletaan 
rikkiheksafluoridia sisältävien sähköisten 
kytkinlaitteiden tai 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen laitteiden haltijoihin.

Haltijoiden on toimitettava vuosittain 
toimivaltaisille viranomaisille kirjanpito 
ja lyhyt selvitys vaatimusten 
noudattamisesta.
Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden haltijoihin.

Or. en

Tarkistus 157
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden haltijoihin.

Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden haltijoihin.

Kun kyseessä on ilmatiiviisti suljettu 
rikkiheksafluoridia sisältävä 
keskijännitteinen kytkinlaite, ainoastaan 
a−g alakohtaa sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
kirjata jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perustamaan tietokantaan, 
1 kohdassa tarkoitettujen haltijoiden on 
säilytettävä kirjanpito vähintään kahden 
vuoden ajan laitteen käytöstä poistosta.

4. Jollei 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
kirjata jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perustamaan tietokantaan, 
1 kohdassa tarkoitettujen haltijoiden on 
säilytettävä kirjanpito vähintään viiden 
vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Tällä annetaan jäsenvaltioille edelleen mahdollisuus luoda laitteiden kirjanpitotietoja 
koskeva tietokanta, jos ne pitävät tätä käytännöllisenä, mutta siinä asetetaan 
asiankuuluvampi ajanjakso, jonka aikana fluorattuja kaasuja sisältävien laiteiden haltijoiden 
olisi pidettävä kirjaa, jos jäsenvaltiot päättävät olla perustamatta tietokantaa.

Tarkistus 159
Gilles Pargneaux
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ellei 1 a kohdassa tarkoitettuja 
rekistereitä säilytetä jäsenvaltioiden 
asiasta vastaavien viranomaisten 
perustamissa tietokannoissa, 1 a kohdan 
mukaisista vuototarkastuksista vastaavien 
henkilöiden on säilytettävä rekisterit 
vähintään viisi vuotta valvonnan jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella taataan johdonmukaisuus 5 artiklan 1 a kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 160
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä 
määrittää edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kirjanpidon muodon ja täsmentää, miten 
kirjanpito olisi perustettava ja miten sitä 
olisi pidettävä yllä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Komissio määrittää
täytäntöönpanosäädöksellä edellä 
1 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon ja 
vaatimusten noudattamista koskevan 
selvityksen muodon ja täsmentää, miten 
kirjanpito olisi perustettava ja miten sitä 
olisi pidettävä yllä sähköisessä 
tietokannassa, joka annetaan 21 artiklassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Muoto ja täsmennykset 
hyväksytään [1. tammikuuta 2015] 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 161
Matthias Groote
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Fluorattujen yhdisteiden valmistajien on 
toteutettava kaikki tarvittavat varotoimet 
rajoittaakseen tuotannon, kuljetuksen ja 
varastoinnin yhteydessä syntyviä 
fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä 
mahdollisimman paljon.

Fluorattujen yhdisteiden valmistajien on 
toteutettava kaikki tarvittavat varotoimet 
rajoittaakseen tuotannon, kuljetuksen ja 
varastoinnin yhteydessä syntyviä 
fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä 
mahdollisimman paljon. Tämä kattaa 
sivutuotteena syntyvät kasvihuonekaasut.

Or. de

Tarkistus 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden valmistajien on varmistettava, että 
sivutuotteena merkittävinä määrinä 
tuotettu trifluorimetaani (HFC-23) 
hävitetään osana tuotantoprosessia.

Näiden valmistajien on varmistettava, että 
tuotantoprosessissa sivutuotteena syntyvä
trifluorimetaani (HFC-23) hävitetään 
parhaiden mahdollisten tekniikoiden 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On kohtuutonta vaatia, että HFC-23-sivutuotteen koko määrä hävitetään. Hieman päästöjä 
syntyy lähes väistämättä. Asianmukaisen hävittämisteknologiankin avulla pystytään 
hävittämään vain noin 99 prosenttia HFC-23:sta, ei koko määrää. Vaatimus johtaisi siihen, 
että fluorikemikaalien tuotanto siirtyisi Euroopan ulkopuolelle, missä sivutuotteita ei tarvitse 
valvoa. Näin syntyisi enemmän päästöjä kuin siinä tapauksessa, että toiminta pysyisi 
Euroopassa. Hävittämisessä pitää käyttää parhaita mahdollisia tekniikoita.

Tarkistus 163
Theodoros Skylakakis
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 
sähkö- ja elektroniikkaromusta 4 päivänä 
heinäkuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2012/19/EU soveltamisalan ulkopuolisiin 
tuotteisiin ja laitteisiin sisältyvien 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
pakollisia talteenottojärjestelmiä 
1 päivään tammikuuta 2016 mennessä. 
Tällaiset talteenottojärjestelmät 
edellyttävät markkinoille saatettuja 
fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevaa 
rahamääräistä talletusta, joka maksetaan 
takaisin siitä fluorattujen 
kasvihuonekaasujen määrästä, joka 
toimitetaan hyväksyttyyn laitokseen 
kierrätettäväksi tai tuhottavaksi, ellei 
tehokkuudeltaan vastaavia 
talteenottojärjestelmiä ole jo perustettu.
__________________
1 EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38

Or. EN

Tarkistus 164
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävä säiliö 
poistetaan käytöstä, säiliötä kuljetukseen 
tai varastointiin käyttäneen henkilön on 
järjestettävä kaikkien säiliön sisältämien 
jäljellä olevien kaasujen talteenotto niiden 
kierrätyksen, regeneroinnin tai 
hävittämisen varmistamiseksi.

3. Ennen kuin fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävä säiliö 
poistetaan käytöstä, haltijan, jolla on sen 
toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet,
on järjestettävä kaikkien säiliön sisältämien 
jäljellä olevien kaasujen talteenotto niiden 
kierrätyksen, regeneroinnin tai 
hävittämisen varmistamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Tuottajan vastuuta koskeva järjestelmä

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät 
ovat käytössä fluorattujen 
kasvihuonekaasujen talteenottoa ja 
kierrätystä, regenerointia tai hävittämistä 
varten. Nämä järjestelmät, jotka on 
suunniteltu kattamaan direktiivin 
2012/19/EU soveltamisalan ulkopuolisiin 
tuotteisiin ja laitteisiin sekä vaahtoihin 
sisältyvät fluoratut kasvihuonekaasut, on 
hyväksyttävä [1. tammikuuta 2016] 
mennessä.
2. Tällaisten tuottajan vastuuta koskevien 
järjestelmien avulla
(a) haltijat ja henkilöt voivat jättää 
talteenotetut fluoratut kasvihuonekaasut 
mukaan lukien fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät tuotteet ja 
laitteet läheisyydessään sijaitsevaan 
helppopääsyiseen keräyspisteeseen 
veloituksetta;
(b) laitteen käytöstä poistavien haltijoiden 
ja henkilöiden on jätettävä talteenotetut 
fluoratut kasvihuonekaasut 
helppopääsyiseen keräyspisteeseen;
3. Jos järjestelmät täyttävät 2 kohdassa 
mainitut vaatimukset tai niiden 
vastaavanlainen tehokkuus voidaan 
osoittaa, jäsenvaltiot voivat
(a) edellyttää tuottajilta ja maahantuojilta,
että ne perustavat tällaisia järjestelmiä;
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(b) edellyttää muilta toimijoilta tai 
henkilöiltä, että ne osallistuvat kyseisiin 
järjestelmiin; tai
(c) säilyttää olemassa olevat järjestelmät.
4. Komissio laati ympäristönsuojelua 
koskevista syistä 
vähimmäislaatustandardit, joiden 
perusteella fluoratut kasvihuonekaasut 
otetaan talteen kerätyistä tuotteista ja 
laitteista. Näissä standardeissa 
noudatetaan uusinta tekniikan tasoa ja 
komissio julkaisee ne.

Or. en

Tarkistus 166
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Koulutus ja pätevöinti Pätevöinti

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava pätevöinnin avulla, että ammattilaisten ja yritysten 
koulutus- ja kokemustaso on riittävä. Jäsenvaltioiden sijasta markkinoiden olisi tarjottava 
koulutusta.

Tarkistus 167
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seuraavia henkilöitä koskevat koulutus- ja

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seuraavia henkilöitä koskevat 
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pätevöintiohjelmat: pätevöintiohjelmat:

Or. en

Tarkistus 168
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seuraavia henkilöitä koskevat koulutus- ja 
pätevöintiohjelmat:

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seuraavia henkilöitä koskevat koulutus- ja
koeohjelmat:

Or. pl

Tarkistus 169
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seuraavia henkilöitä koskevat koulutus- ja
pätevöintiohjelmat:

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seuraavia henkilöitä koskevat 
pätevöintiohjelmat ja pidettävä niitä yllä:

Or. en

Tarkistus 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seuraavia henkilöitä koskevat koulutus- ja

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seuraavia henkilöitä koskevat 



PE508.030v01-00 66/71 AM\931431FI.doc

FI

pätevöintiohjelmat: pätevöintiohjelmat mukaan lukien 
arviointimenettelyt ja varmistettava, että 
heille on tarjolla koulutusta:

Or. en

Perustelu

Komission tekstin perusteella koulutus tehdään pakolliseksi, jotta pätevyys hankitaan ja sitä 
ylläpidetään. Tällainen velvoite on kohtuuton ja epäasianmukainen. Tärkeintä on tieto, joka 
voidaan saada koulutuksen avulla, mutta myös kokemuksen tai hiljattain saadun koulutuksen 
perusteella. Ehdotetulla tarkistuksella ehdotus on voimassa olevan fluorattuja kaasuja 
koskevan asetuksen, jossa säädetään pakollisesta pätevöinnistä, mukainen.

Siirrettävien ilmastointilaitteiden parissa työskenteleviin henkilöihin ei ole myöskään viitattu. 
Ehdotetussa sanamuodossa, joka lisättiin 8 artiklan 1 kohdan d alakohdaksi, käsitellään tätä.

Tarkistus 171
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltuja laitteita;

a) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltuja laitteita myös siinä 
tapauksessa, että laitteisiin sisältyy 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltuja laitteita;

versioon.)

Or. en

Perustelu

Komission tekstin perusteella koulutus tehdään pakolliseksi, jotta pätevyys hankitaan ja sitä 
ylläpidetään. Tällainen velvoite on kohtuuton ja epäasianmukainen. Tärkeintä on tieto, joka 
voidaan saada koulutuksen avulla, mutta myös kokemuksen tai hiljattain saadun koulutuksen 
perusteella. Ehdotetulla tarkistuksella ehdotus on voimassa olevan fluorattuja kaasuja 
koskevan asetuksen, jossa säädetään pakollisesta pätevöinnistä, mukainen.

.

Tarkistus 173
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä rikkiheksafluoridia sisältäviä 
sähköisiä kytkinlaitteita;

b) henkilöt, jotka käsittelevät
rikkiheksafluoridia sähköisten 
kytkinlaitteiden asentamisen, 
huoltamisen, kunnossapidon tai käytöstä 
poistamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä rikkiheksafluoridia sisältäviä 
sähköisiä kytkinlaitteita;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Komission tekstin perusteella koulutus tehdään pakolliseksi, jotta pätevyys hankitaan ja sitä 
ylläpidetään. Tällainen velvoite on kohtuuton ja epäasianmukainen. Tärkeintä on tieto, joka 
voidaan saada koulutuksen avulla, mutta myös kokemuksen tai hiljattain saadun koulutuksen 
perusteella. Ehdotetulla tarkistuksella ehdotus on voimassa olevan fluorattuja kaasuja 
koskevan asetuksen, jossa säädetään pakollisesta pätevöinnistä, mukainen.

Tarkistus 175
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä rikkiheksafluoridia sisältäviä 
sähköisiä kytkinlaitteita;

b) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä rikkiheksafluoridia sisältäviä ja 
rikkiheksafluoridin käsittelyä vaativia 
sähköisiä kytkinlaitteita;

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että rikkiheksafluoridia sisältäviä laitteita huoltavat ja kunnossapitävät 
asentajat ovat hyvin päteviä. Rikkiheksafluoridia sisältävät kytkinlaitteet eivät kuitenkaan ole 
koskaan yleisellä alueella vaan aina haltijan valvonnassa, ja niitä käyttävät vain pätevät 
työntekijät. Siksi kaikkien laitetta käyttävien työntekijöiden ei tarvitse olla pätevöityjä vaan 
ainoastaan niiden, jotka todella käsittelevät rikkiheksafluoridia.

Tarkistus 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä rikkiheksafluoridia sisältäviä 
sähköisiä kytkinlaitteita;

b) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä rikkiheksafluoridia sisältäviä 
korkeajännitteisiä sähköisiä kytkinlaitteita
järjestelmissä, joita ei ole suljettu 
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ilmatiiviisti;

Or. fr

Perustelu

Koulutus- ja sertifiointiohjelmista ei ole hyötyä henkilöille, jotka ovat kosketuksessa 
rikkiheksafluoridia sisältäviin sähköisiin kytkinlaitteisiin, kun ne on suljettu ilmatiiviisti. 
Rikkiheksafluoridia sisältävät ampullit itse asiassa ladataan tehtaalla, eikä 
rikkiheksafluoridia voi sen jälkeen käsitellä tai olla siihen kosketuksessa.

Tarkistus 177
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) henkilöt, jotka suorittavat a, b ja 
c alakohdassa mainittuja tehtäviä 
sellaisten laitteiden osalta, jotka käyttävät 
jäähdytysaineena fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vaihtoehtoja.

Or. en

Tarkistus 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) henkilöt, jotka asentavat, huoltavat, 
kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat 
käytöstä siirrettäviä ilmastointilaitteita;

Or. en

Perustelu

Siirrettävien ilmastointilaitteiden parissa työskenteleviin henkilöihin ei ole myöskään viitattu. 
Ehdotetussa sanamuodossa, joka lisättiin 8 artiklan 1 kohdan d alakohdaksi, käsitellään tätä.
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Tarkistus 179
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen 
koulutusohjelmien on katettava seuraavat:

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen 
pätevöintiohjelmien on katettava 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen 
koulutusohjelmien on katettava seuraavat:

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen 
pätevöintiohjelmien ja koulutuksen on 
katettava seuraavat:

Or. en

Perustelu

Ensimmäiseen alakohtaan tehty tarkistus on tarpeellinen, jotta tuetaan tarkistuksessa 4 
esitettyjä pakolliseen koulutukseen liittyviä muutoksia. 

Tarkistus 181
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen 2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen koulutus-
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koulutusohjelmien on katettava seuraavat: ja koeohjelmien on katettava seuraavat: 

Or. pl

Tarkistus 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) teknologia, jonka avulla voidaan 
korvata ja vähentää fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käyttöä, ja sen 
turvallinen käsittely. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä 1 kohdan e alakohta poistetaan, koska edellytystä siitä, että henkilöstö saa 
vaihtoehtoisia teknologioita koskevaa koulutusta ei voida toteuttaa nopeasti tai edullisesti. 
Vaihtoehtoja on monia ja niiden parissa työskentely on usein monimutkaisempaa kuin 
fluorihiilivetyjen kanssa. Tästä syystä koulutusohjelmat laajenevat, vaikka monet insinöörit 
eivät käytännössä toimi koskaan kaikkien vaihtoehtoisten teknologioiden parissa. Asetuksen 
soveltamisalan laajentamista tällä tavalla pidetään epäasianmukaisena ja mahdottomana 
toteuttaa.


