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Muudatusettepanek 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimisprogrammide kohased 
sertifikaadid väljastatakse tingimusel, et 
taotleja on läbinud vastavalt lõigetele 1 ja 2 
kehtestatud koolitusprogrammi.

3. Lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimisprogrammide kohased 
sertifikaadid väljastatakse tingimusel, et 
taotleja on läbinud edukalt vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 kehtestatud 
hindamisprotsessi.

Or. en

Selgitus

Soovitatud muudatusettepanekut on vaja selleks, et toetada muudatusi, mis on tehtud 
kohutuslikku koolitust käsitleva artikli 8 lõiget 1 puudutavas muudatusettepanekus 4. Nõude 
kohaselt peaksid inimesed läbima edukalt hindamisprotsessi, mida nad mõnel juhul tänu oma 
kogemustele ja teadmistele suudavad teha ilma koolituseta.

Muudatusettepanek 184
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimisprogrammide kohased 
sertifikaadid väljastatakse tingimusel, et 
taotleja on läbinud vastavalt lõigetele 1 ja 
2 kehtestatud koolitusprogrammi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 185
Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimisprogrammide kohased 
sertifikaadid väljastatakse tingimusel, et 
taotleja on läbinud vastavalt lõigetele 1 ja 
2 kehtestatud koolitusprogrammi.

3. Lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimisprogrammide kohased 
sertifikaadid väljastatakse tingimusel, et 
taotleja on teinud eksami, mis tõestab 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud teadmiste 
omandamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 186
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kehtestavad 
sertifitseerimisprogrammid ettevõtjatele, 
kes viivad teiste isikute jaoks ellu lõike 1 
punktides a–d nimetatud toiminguid.

4. Liikmesriigid kehtestavad 
sertifitseerimisprogrammid ettevõtjatele, 
kes viivad teiste isikute jaoks ellu lõike 1 
punktides a–e nimetatud toiminguid.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kehtestavad 
sertifitseerimisprogrammid ettevõtjatele, 
kes viivad teiste isikute jaoks ellu lõike 1 
punktides a–d nimetatud toiminguid.

4. Liikmesriigid kehtestavad 
sertifitseerimisprogrammid ettevõtjatele, 
kes viivad teiste isikute jaoks ellu lõike 1 
punktides a–c nimetatud toiminguid.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku järgi piirneb ettevõtjate sertifitseerimine kõige olulisemate 
valdkondadega ja see viib ettepaneku uuesti kehtiva fluoritud gaase käsitleva määrusega 
kooskõlla.

Muudatusettepanek 188
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid 
kehtivad maksimaalselt 5 aastat. 
Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel 
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 
lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid 
kehtivad maksimaalselt 5 aastat. 
Liikmesriigid pikendavad lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel 
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 
lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

Or. de

Selgitus

Sertifikaatide pikendamine ei tohiks jääda liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid 
kehtivad maksimaalselt 5 aastat.
Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel 
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 

5. Lõigetes 1–3 ettenähtud sertifikaadid 
sisaldavad vähemalt järgmist:
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lõikes 2 nimetatud teemade kohta.
(a) sertifitseerimisasutuse nimi, 
sertifikaadi omaniku täisnimi, sertifikaadi 
number ja olemasolu korral ja kehtivuse 
lõppemise kuupäev;
(b) toimingud, mida sertifikaadi omanikul 
on õigus ellu viia;
(c) väljastamiskuupäev ja väljaandja 
allkiri.

Or. en

Selgitus

Kehtivad fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad määrused võimaldavad liikmesriikidel valida, 
kas lisada sertifikaatidele kehtivuse lõppemise kuupäev või mitte. Sertifikaatide kehtivust 
puudutaval komisjoni esitatud muudatusel oleks juba väljaantud sertifikaatidele oluline mõju.
Isikud, kellele on kehtiva määruse alusel väljastatud ilma kehtivuse lõppkuupäevata 
sertifikaat, peaksid läbima korduseksamid, mis toob inimestele, kes on juba läbinud komisjoni 
miinimumnõuetele vastavad uuendatud koolitus- ja sertifitseerimisprogrammid, kaasa 
märkimisväärsed kulud.

Muudatusettepanek 190
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid 
kehtivad maksimaalselt 5 aastat. 
Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel 
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 
lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid 
kehtivad maksimaalselt 5 aastat. Lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust 
pikendatakse, kui asjaomane isik läbib iga 
viie aasta järel kohustusliku perioodilise 
koolituse eesmärgiga ajakohastada oma 
teadmisi lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 191
Christofer Fjellner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid 
kehtivad maksimaalselt 5 aastat.
Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel 
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 
lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

5. Lõikes 1 ettenähtud sertifikaadid
kehtivad maksimaalselt 5 aastat.
Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel 
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 
lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid 
kehtivad maksimaalselt 5 aastat.
Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 
lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

5. Uusi lõigetes 1 ja 3 ettenähtud 
sertifikaate tuleb 
sertifitseerimisprotsesside raames 
uuendada iga viie aasta järel. Kandidaadid 
omandavad sertifikaadi protsessi eduka 
läbimise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid
kehtivad maksimaalselt 5 aastat.
Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel 
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 
lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

5. Kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 842/2006 väljastatud praegused 
sertifikaadid kehtivad edasi vastavalt 
tingimustele, mille alusel need esialgselt 
väljastati.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud sertifikaadid 
kehtivad maksimaalselt 5 aastat. 
Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 1 
ettenähtud sertifikaatide kehtivust, kui 
asjaomane isik läbib iga viie aasta järel 
kohustusliku perioodilise koolituse 
eesmärgiga ajakohastada oma teadmisi 
lõikes 2 nimetatud teemade kohta.

5. Olemas olevad sertifikaadid, mis on 
väljastatud vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 842/2006, jäävad jõusse.

Or. fi

Muudatusettepanek 195
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Määruse (EÜ) nr 842/2006 alusel 
saadud sertifikaadid kehtivad tingimusel, 
et sellise sertifikaadi saanud isikud teevad 
enne 1. jaanuari 2020 ära uues määruses 
kehtestatud protseduuridele vastava 
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eksami.

Or. pl

Muudatusettepanek 196
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 842/2006 väljastatud praegused 
sertifikaadid kehtivad edasi vastavalt 
tingimustele, mille alusel need esialgselt 
väljastati.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hiljemalt 1. jaanuariks 2020 läbivad 
kõik lõikes 5 nimetatud sertifikaati 
omavad isikud lõike 2 punktis e nimetatud 
tehnoloogiaga seotud hindamisprotsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest 
hiljemalt 1. jaanuariks 2015. Nad 
tunnustavad teistes liikmesriikides 
väljastatud sertifikaate. Nad ei piira 
teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisõigust seepärast, et sertifikaat 
väljastati muus liikmesriigis.

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
sertifitseerimisprogrammidest hiljemalt 1. 
jaanuariks 2015. Nad tunnustavad teistes 
liikmesriikides väljastatud sertifikaate. Nad 
ei piira teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisõigust seepärast, et sertifikaat 
väljastati muus liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest 
hiljemalt 1. jaanuariks 2015. Nad 
tunnustavad teistes liikmesriikides 
väljastatud sertifikaate. Nad ei piira 
teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisõigust seepärast, et sertifikaat 
väljastati muus liikmesriigis.

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
sertifitseerimisprogrammidest hiljemalt 1. 
jaanuariks 2017. Nad tunnustavad teistes 
liikmesriikides väljastatud sertifikaate. Nad 
ei piira teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisõigust seepärast, et sertifikaat 
väljastati muus liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

See peegeldab muudatusettepanekut 4 ning artikli 8 koolitust käsitleva lõike 1 kohta tehtud 
muudatusi. Muudatusettepanek viib ettepaneku uuesti kooskõlla kehtiva fluoritud gaase 
käsitleva määrusega, millega sätestatakse ühtlustatud koolitus ja kohutuslik sertifitseerimine.
Kuupäeva muutmisega võimaldatakse liikmesriikidel arendada ja rakendada vajadusel uusi 
sertifitseerimisnõudeid, et võtta arvesse valdkondi, mille puhul sertifitseerimisnõuete 
kohaldamisala on laiendatud muudele valdkondadele.

Muudatusettepanek 200
Gilles Pargneaux
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest 
hiljemalt 1. jaanuariks 2015. Nad 
tunnustavad teistes liikmesriikides 
väljastatud sertifikaate. Nad ei piira 
teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisõigust seepärast, et sertifikaat 
väljastati muus liikmesriigis.

6. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018. Nad 
tunnustavad teistes liikmesriikides 
väljastatud sertifikaate. Nad ei piira 
teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisõigust seepärast, et sertifikaat 
väljastati muus liikmesriigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõikes 1 ettenähtud 
koolituse ja sertifitseerimise 
miinimumnõuded ning määrata 
sertifikaatide vastastikuse tunnustamise 
tingimused.

7. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimise miinimumnõuded ning 
määrata sertifikaatide vastastikuse 
tunnustamise tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 7. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
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volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõikes 1 ettenähtud 
koolituse ja sertifitseerimise 
miinimumnõuded ning määrata 
sertifikaatide vastastikuse tunnustamise 
tingimused.

volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõikes 1 ettenähtud 
sertifitseerimise miinimumnõuded ning 
määrata sertifikaatide vastastikuse 
tunnustamise tingimused.

Or. en

Selgitus

See peegeldab muudatusettepanekut 4 ning artikli 8 koolitust käsitleva lõike 1 kohta tehtud 
muudatusi. Muudatusettepanek viib ettepaneku uuesti kooskõlla kehtiva määrusega, mille 
kohaselt peavad liikmesriigid teavitama komisjoni miinimumnõuetele vastavatest 
sertifikaatidest.

Muudatusettepanek 203
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III lisas loetletud teatavate toodete ja 
seadmete turulelaskmine keelatakse alates 
nimetatud lisas määratud kuupäevast, 
eristades tooted või seadmed vajadusel 
vastavalt tüübile või nendes sisalduva 
fluoritud kasvuhoonegaasi globaalse 
soojendamise potentsiaalile.

1. III lisas loetletud teatavate fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate ja nendest 
sõltuvate toodete ja seadmete 
turulelaskmine keelatakse alates nimetatud 
lisas määratud kuupäevast, eristades tooted 
või seadmed vajadusel vastavalt tüübile või 
nendes sisalduva fluoritud 
kasvuhoonegaasi globaalse soojendamise 
potentsiaalile.

Or. pl

Muudatusettepanek 204
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III lisas loetletud teatavate toodete ja 
seadmete turulelaskmine keelatakse alates 
nimetatud lisas määratud kuupäevast, 
eristades tooted või seadmed vajadusel 
vastavalt tüübile või nendes sisalduva 
fluoritud kasvuhoonegaasi globaalse 
soojendamise potentsiaalile.

1. III lisas loetletud teatavate toodete ja 
seadmete turulelaskmine ja eksport 
keelatakse alates nimetatud lisas määratud 
kuupäevast, eristades tooted või seadmed 
vajadusel vastavalt tüübile või nendes 
sisalduva fluoritud kasvuhoonegaasi 
globaalse soojendamise potentsiaalile.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et need fluorosüsivesinikke sisaldavad tooted ja seadmed, mille turulelaskmine on 
ELis keelatud, ei müüda arenguriikidesse.

Muudatusettepanek 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III lisas loetletud teatavate toodete ja 
seadmete turulelaskmine keelatakse alates 
nimetatud lisas määratud kuupäevast, 
eristades tooted või seadmed vajadusel 
vastavalt tüübile või nendes sisalduva 
fluoritud kasvuhoonegaasi globaalse 
soojendamise potentsiaalile.

1. III lisas loetletud teatavate toodete ja 
seadmete turulelaskmine keelatakse alates 
nimetatud lisas määratud kuupäevast, 
eristades tooted või seadmed vajadusel 
vastavalt tüübile või nendes sisalduva 
fluoritud kasvuhoonegaasi globaalse 
soojendamise potentsiaalile.

Liikmesriigid ei sea täiendavaid 
piiranguid III lisas loetlemata toodete või 
seadmete turulelaskmisele või 
kasutuselevõtmisele.

Or. en

Selgitus

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
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growth, competitiveness and employment.Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Muudatusettepanek 206
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei piira III lisas loetlemata 
toodete või seadmete turulelaskmist või 
kasutuselevõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ettenähtud keeld ei kehti 
seadmetele, mille suhtes on direktiivi 
2009/125/EÜ alusel vastuvõetud 
ökodisaini nõuete kohaselt kindlaks 
määratud, et suurema energiatõhususe 
tõttu on seadme olelusringi jooksul 
tekkivad CO2 heitkogused väiksemad kui 
samaväärsel seadmel, mis täidab 
asjaomaseid ökodisaininõudeid ja ei 
sisalda fluoritud kasvuhoonegaase.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ettenähtud keeld ei kehti 
seadmetele, mille suhtes on direktiivi 
2009/125/EÜ alusel vastuvõetud ökodisaini 
nõuete kohaselt kindlaks määratud, et 
suurema energiatõhususe tõttu on seadme 
olelusringi jooksul tekkivad CO2
heitkogused väiksemad kui samaväärsel 
seadmel, mis täidab asjaomaseid 
ökodisaininõudeid ja ei sisalda fluoritud 
kasvuhoonegaase.

2. Lõikes 1 ettenähtud keeld ei kehti 
kiirjahutitele ja külmõhkkambritele ja 
seadmetele, mille suhtes on direktiivi 
2009/125/EÜ alusel vastuvõetud ökodisaini 
nõuete kohaselt kindlaks määratud, et 
suurema energiatõhususe tõttu on seadme 
olelusringi jooksul tekkivad CO2
heitkogused väiksemad kui samaväärsel 
seadmel, mis täidab asjaomaseid 
ökodisaininõudeid ja ei sisalda fluoritud 
kasvuhoonegaase.

Or. en

Selgitus

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market. For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Muudatusettepanek 209
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada III lisas esitatud 
loendit muude toodete ja seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 150 

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada III lisas esitatud 
loendit muude toodete ja seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase või 
mille toimimine sõltub neist gaasidest, kui 
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või enam, või mille toimimine sõltub neist 
gaasidest, kui on kindlaks tehtud, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside või teatavat 
tüüpi fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele on olemas alternatiivid ja 
nende kasutamisel tekkiks väiksem 
kasvuhoonegaaside koguheide, ning 
loendist välja arvata, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad toote-
ja seadmekategooriad, mille jaoks 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ei ole 
kättesaadavad tehnilistel, majanduslikel või 
ohutusega seotud põhjustel.

on kindlaks tehtud, et fluoritud 
kasvuhoonegaaside või teatavat tüüpi 
fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamisele 
on olemas alternatiivid ja nende 
kasutamisel tekkiks väiksem 
kasvuhoonegaaside koguheide, ning 
loendist välja arvata, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad toote-
ja seadmekategooriad, mille jaoks 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ei ole 
kättesaadavad tehnilistel, majanduslikel või 
ohutusega seotud põhjustel.

Or. de

Muudatusettepanek 210
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada III lisas esitatud 
loendit muude toodete ja seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 150 
või enam, või mille toimimine sõltub neist 
gaasidest, kui on kindlaks tehtud, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside või teatavat 
tüüpi fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele on olemas alternatiivid ja 
nende kasutamisel tekkiks väiksem 
kasvuhoonegaaside koguheide, ning 
loendist välja arvata, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad toote-
ja seadmekategooriad, mille jaoks 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ei ole 
kättesaadavad tehnilistel, majanduslikel või 
ohutusega seotud põhjustel.

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et arvata III lisas esitatud 
loendist välja, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad toote-
ja seadmekategooriad, mille jaoks 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ei ole 
ajutiselt kättesaadavad tehnilistel, 
majanduslikel või ohutusega seotud 
põhjustel.
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Or. en

Selgitus

III lisal on määruse kohaldamisalale otsene mõju. Seepärast tuleks sinna täiendavaid tooteid 
lisada üksnes kaasotsustamise menetluse alusel, mis võimaldab Euroopa Parlamendil täiel 
määral oma õiguslikku vastutust kanda. Teatud toodete väljaarvamine III lisast peaks olema 
üksnes ajutine ning tuginema majanduslikel, tehnilistel või ohutusega seotud põhjustele.

Muudatusettepanek 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada III lisas esitatud 
loendit muude toodete ja seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 150 
või enam, või mille toimimine sõltub neist 
gaasidest, kui on kindlaks tehtud, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside või teatavat 
tüüpi fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele on olemas alternatiivid ja 
nende kasutamisel tekkiks väiksem 
kasvuhoonegaaside koguheide, ning 
loendist välja arvata, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad 
toote- ja seadmekategooriad, mille jaoks 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ei ole
kättesaadavad tehnilistel, majanduslikel või 
ohutusega seotud põhjustel.

3. Komisjon võib liikmesriigi pädeva 
asutuse taotlusel lubada 
rakendusaktidega teha ajaliselt piiratud 
erandi, millega vabastada keelust teatavad 
III lisas loetletud toote- ja 
seadmekategooriad, mille jaoks 
asendusained ei ole kättesaadavad või ei 
saa neid kasutada tehnilistel, 
majanduslikel või ohutusega seotud 
põhjustel. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artiklis 21 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
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consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts. 

Muudatusettepanek 212
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada III lisas esitatud 
loendit muude toodete ja seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 150 
või enam, või mille toimimine sõltub neist 
gaasidest, kui on kindlaks tehtud, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside või teatavat 
tüüpi fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele on olemas alternatiivid ja 
nende kasutamisel tekkiks väiksem 
kasvuhoonegaaside koguheide, ning 
loendist välja arvata, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad toote-
ja seadmekategooriad, mille jaoks 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ei ole
kättesaadavad tehnilistel, majanduslikel 
või ohutusega seotud põhjustel.

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada III lisas esitatud 
loendit muude toodete ja seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 150 
või enam, või mille toimimine sõltub neist 
gaasidest, kui on kindlaks tehtud, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside või teatavat 
tüüpi fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele on olemas alternatiivid ja 
nende kasutamisel tekiks väiksem 
kasvuhoonegaaside koguheide Samuti 
peaks komisjon olema volitatud loendist 
välja arvama, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad toote-
või seadmekategooriad, mille jaoks ei ole
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained enam
kättesaadavad või kuna uued teaduslikud 
või tehnilised tõendid nende 
asendusainete ohutuse kohta välistavad 
nende kasutamise ettevaatuspõhimõtte 
alusel.

Or. fr

Selgitus

Oluline on tagada õiguskindlus ja hoiduda liiga sagedastest muudatustest. Seadmed või 
tooted tuleks määrusega hõlmata üksnes juhul, kui alternatiivid on turul olemas. Seadmed ja 
tooted jäetakse määrusest välja üksnes tarneprobleemide puhul või kui uued teaduslikud 
tõendid viitavad probleemidele ohutusega.
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Muudatusettepanek 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada III lisas esitatud 
loendit muude toodete ja seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 150 
või enam, või mille toimimine sõltub neist 
gaasidest, kui on kindlaks tehtud, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside või teatavat 
tüüpi fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele on olemas alternatiivid ja 
nende kasutamisel tekkiks väiksem 
kasvuhoonegaaside koguheide, ning
loendist välja arvata, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad toote-
ja seadmekategooriad, mille jaoks 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ei ole 
kättesaadavad tehnilistel, majanduslikel või 
ohutusega seotud põhjustel.

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada III lisas esitatud 
loendit muude toodete ja seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 150 
või enam, või mille toimimine sõltub neist 
gaasidest, kui on kindlaks tehtud, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside või teatavat 
tüüpi fluoritud kasvuhoonegaaside 
kasutamisele on olemas alternatiivid ja 
nende kasutamisel tekkiks väiksem 
kasvuhoonegaaside koguheide, ning 
loendist välja arvata, kus see on teatavaks 
ajavahemikuks asjakohane, teatavad toote-
ja seadmekategooriad, mille jaoks 
kindlaksmääratud globaalse soojendamise 
piirnormi täitvad asendusained ei ole 
kättesaadavad tehnilistel, majanduslikel või 
ohutusega seotud põhjustel või tulenevalt 
seadmete töötamisaegsest 
energiatõhususest, kui kogu olelusringi 
jooksul tekkiv kasvuhoonegaaside heide, 
sealhulgas fluoritud kasvuhoonegaaside 
tootmisprotsessi kõrvalsaadustena 
tekkinud ja lähtematerjalide ja tootmise 
abiainete heide on väiksem kui 
samaväärsete seadmete puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. F-gaase müüakse üksnes sertifikaati 
omavatele ettevõtjatele ning neid tohivad 
osta vaid nimetatud ettevõtjad, välja 
arvatud juhul kui F-gaasi ostmine on osa 
tehingust, mis hõlmab müüja teostatud 
seadmete käitamist, hooldus- või 
teenindustöid selliste gaasidega.

Or. 

Muudatusettepanek 215
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei 
kohaldata järgmiste kasutusvaldkondade 
suhtes:
- tervishoiusektori seadmed (sh eeskätt 
meditsiini- ja farmaatsiatööstuse 
seadmed);
- lennundusseadmed (sh eeskätt 
tulesummutamise süsteemid ja 
tulekustutid lennukites);
- elektrienergia tootmine ja 
ülekandeseadmed;
- krüogeensed seadmed;
- tööstusgaaside tootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 8 lõike 1 punktides a–d 
nimetatud toimingute elluviimiseks tohib 
fluoritud kasvuhoonegaase müüa üksnes
ettevõtjatele ja isikutele, kel on artikli 8 
kohased asjakohased sertifikaadid ning 
fluoritud kasvuhoonegaase tohivad osta 
vaid nimetatud ettevõtjad ja isikud.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 8 lõike 1 punktides a–d
nimetatud toimingute elluviimiseks tohib 
fluoritud kasvuhoonegaase müüa üksnes 
ettevõtjatele, kel on vajadusel artikli 8 
lõike 4 kohane sertifikaat ning fluoritud 
kasvuhoonegaase tohivad osta vaid 
nimetatud ettevõtjad; fluoritud 
kasvuhoonegaase tohib müüa vaid 
isikutele, kel on artikli 8 lõike 1 kohased 
asjakohased sertifikaadid ning fluoritud 
kasvuhoonegaase tohivad osta vaid 
nimetatud isikud.
Käesolev lõige ei takista sertifitseerimata 
isikuid fluoritud kasvuhoonegaase kokku 
kogumast, transportimast või üle 
andmast, sest need isikud ei vii ellu ühtegi 
artikli 8 lõike 1 punktides a–d nimetatud 
toimingut.

Or. en

Selgitus

See piirab F-gaaside müümise ja ostmise asjakohaseid sertifikaate omavate ettevõtjate ja 
isikutega ning takistab sertifitseerimata isikuid ja ettevõtjaid viimast ellu toiminguid 
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seadmetega, mis sisaldavad või mis on kavandatud sisaldama F-gaase.

Muudatusettepanek 218
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga liikmesriik avaldab [1. jaanuariks 
2016] aruande kohalikul, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil rakendatavate 
eeskirjade, standardite ja õigusaktide 
kohta, mis piiravad süttivaid külmaaineid, 
sh süsivesinikke kasutava 
asendustehnoloogia juurutamist jahutus-
ja kliimatoodetes- ja seadmetes ning 
vahtudes, ning esitab aruande 
komisjonile. Aruandes esitatakse meetmed 
nende piirangute kõrvaldamiseks, et 
võimaldada III lisas loetletud 
turukeeldude jõustumist, või vajadusel 
esitatakse üksikasjaliselt rakendusalad, 
mille puhul on õigustatud ohutusega 
seotud põhjustel vaja kehtestada eraldi 
erandid.
Komisjon avaldab [1. jaanuariks 2017] 
kokkuvõtliku aruande elektroonilisel 
kujul, et seda vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1367/2006 aktiivselt ja süstemaatiliselt 
levitada.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Võttes nõuetekohaselt arvesse teatud 
toimingute strateegilist olemust ja 
kohaliku kliima eripärasid, on liikmesriigi 
pädevatel asutustel õigus lubada 
maksimaalselt 12 kuuks ajutisi erandeid 
III lisas sätestatud keeldudest. Iga erandi 
korral teatab pädev asutus Euroopa 
Komisjonile otsuse põhjendused.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuslikus korras tuleb erikettidega 
varustada fluoritud gaasid, mis on 
mõeldud kasutamiseks toorainena 
keemilistes protsessides, hävitamiseks, 
ekspordiks ja ümberpakendamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 221
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) valmis polüoolisegud vahtude 
valmistamiseks ja lahustid.

Or. pl
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Muudatusettepanek 222
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid 
vahte ei lasta turule, kui fluoritud 
kasvuhoonegaasid ei ole tähistatud 
märgisega, kus on esitatud tööstuslik 
tunnustatud nimetus või sellise nimetuse 
puudumise korral keemiline nimetus.
Märgisel tuleb selgelt näidata, et vaht 
sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

4. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid 
vahte ei lasta turule, välja arvatud juhul 
kui nad kannavad märgist, kus on 
vastavalt ELi kehtivatele õigusaktidele 
näidatud selgelt, et vaht sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaase.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 2 ja 3 osutatud teave tuleb 
lisada nende toodete ja seadmete 
kasutusjuhenditesse. Toodete ja seadmete 
puhul, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase globaalse soojendamise 
potentsiaaliga 150 või enam, lisatakse see 
teave ka reklaamis kasutatavatesse 
kirjeldustesse.

5. Lõigetes 2 ja 3 osutatud teave tuleb 
lisada nende toodete ja seadmete 
kasutusjuhenditesse. Toodete ja seadmete 
puhul, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase globaalse soojendamise 
potentsiaaliga 150 või enam.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keelatakse SF6 kasutamine 
magneesiumsurvevalus ja 
magneesiumsurvevalusulamite 
ringlussevõtus. Käitiste suhtes, milles 
kasutatava SF6 kogus on vähem kui 850 kg 
aastas, hakkab see keeld kehtima alles 1.
jaanuarist 2015.

1. Keelatakse SF6 kasutamine 
magneesiumsurvevalus ja 
magneesiumsurvevalusulamite 
ringlussevõtus. Käitiste suhtes, milles 
kasutatava SF6 kogus on vähem kui 850 kg 
aastas, hakkab see keeld kehtima alles 
[...]1.
__________________
1 Sisestada vastav kuupäev 3 aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. it

Muudatusettepanek 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon koostab 1. jaanuariks 2018 
hinnangu tõhusa ja ohutu asendusaine 
olemasolu kohta, mis võimaldab asendada 
vastuvõetava hinnaga SF6 kasutamise 
uutes keskmise pingega teisestes 
jaotusseadmetes ning seejärel võimaluse 
kohta keelustada SF6 kasutamine uutes 
seadmetes;

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse, et praegusel hetkel puudub asendusaine, mis oleks sama ohutu ja tõhus nagu 
SF6, oleks selle keelustamise kavandamine ohtlik ja majanduslikult ebasoovitav. Seetõttu on 
vajalik, et komisjon hindaks enne uute seadmetega piiratud SF6 keelustamise kavandamist 
nende asendusainete eeliseid ja puuduseid.
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Muudatusettepanek 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 40
või enama tonni CO2-ga. Seda sätet ei 
kohaldata seadmetele, mis on ette nähtud 
töötama temperatuuril < −50 °C või 
seadmetele, mida on kohandatud nii, et 
need rakendaksid üle 2 500 ulatuva 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 
F-gaase, et täita osoonikihti kahandavaid 
aineid käsitlevas määruses võetud 
kohustused.

Selle sätte järgimiseks arvutatakse 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate
segude globaalse soojendamise potentsiaal 
vastavalt IV lisale.

Kuni 1. jaanuarini 2015 ei kohaldata seda 
sätet taasväärtustatud fluoritud 
kasvuhoonegaaside suhtes, mille
globaalse soojendamise potentsiaal on 
2 500 või enam ning mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
ja teenindustööde tegemiseks, tingimusel 
et gaasisisaldus on märgistatud vastavalt 
artikli 10 lõikele 5.

Kuni 1. jaanuarini 2025 ei kohaldata seda 
sätet ringlussevõetud fluoritud 
kasvuhoonegaaside suhtes, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal on 
2 500 või enam ning mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
ja teenindustööde tegemiseks, tingimusel 
et gaasid on kokku kogutud vastavatest 
seadmetest. Selliseid ringlussevõetud 
gaase võib kasutada üksnes ettevõtja, kes 
on need hooldus- või remonditööde käigus 
kokku kogunud, või ettevõtja, kelle jaoks 
gaasid hooldus- või teenindustööde käigus 
kokku koguti.



AM\931885ET.doc 27/77 PE508.081v01-00

ET

Or. en

Selgitus

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Muudatusettepanek 227
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei 
kohaldata järgmiste kasutusvaldkondade 
suhtes:
- tervishoiusektori seadmed (sh eeskätt 
meditsiini- ja farmaatsiatööstuse 
seadmed);
- lennundusseadmed (sh eeskätt 
tulesummutamise süsteemid ja 
tulekustutid lennukites);
- elektrienergia tootmine ja 
ülekandeseadmed;
- krüogeensed seadmed;
- tööstusgaaside tootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võib liikmesriigi pädeva 
asutuse taotlusel lubada 
rakendusaktidega teha ajaliselt piiratud 
erandi, millega arvata III lisas esitatud 
loendist välja teatud toote- ja 
seadmekategooriad, mille jaoks 
asendusained ei ole kättesaadavad või ei 
saa neid nimetatud toodetes ja seadmetes 
kasutada tehnilistel, majanduslikel või 
ohutusega seotud põhjustel. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artiklis 21 osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga 11, millega nähakse kriitilise tähtsusega 
kasutusvaldkondade puhul teatud ajavahemikuks ette III lisas sätestatud keelust vabastamine.
Käesolev on tulenev muudatus, millega võimaldatakse jätkuvalt teha teenindus- ja 
hooldustöid üle 2 500 ulatuva globaalse soojendamise potentsiaaliga F-gaase sisaldavatele 
seadmetele, mille suhtes on artikli 9 lõike 3 alusel kehtestatud teatavaks ajavahemikuks 
erand.

Muudatusettepanek 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Võttes nõuetekohaselt arvesse teatud 
toimingute strateegilist olemust ja 
kohaliku kliima eripärasid, on liikmesriigi 
pädevatel asutustel õigus lubada ajutiselt, 
maksimaalselt 12 kuud, kasutada lõikes 3 
osutatud üle 2 500 künnise ulatuva 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 
fluoritud kasvuhoonegaase või fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavaid segusid.
Pädevad asutused teatavad Euroopa 
Komisjonile otsuse põhjendused.
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Or. en

Muudatusettepanek 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud 
kasvuhoonegaaside või fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate segude 
kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 
viie või enama tonni CO2-ga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 231
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2025 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, mis 
on kavandanud hoidma töötemperatuuri -
50°C ja rohkem ning mille külmaaine 
kogus on samaväärne 40 või enama tonni 
CO2-ga.

Or. pl
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Muudatusettepanek 232
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2030 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 50
või enama tonni CO2-ga.

Or. de

Selgitus

Kogemused fluorosüsivesinike kasutamise lõpetamisega mõne aasta eest on näidanud, et 
üleminek kestab kauem kui kuus aastat. Jahutusseadmed on keerulised süsteemid, mille 
külmaainet ei saa niisama lihtsalt välja vahetada, ilma et tuleks arvestada energiatõhususe ja 
ohutuse (tuleohtlikkus) olulise vähenemisega, mis nurjavad kasvuhoonegaaside vähendamise 
mõju. Väiksemate, alla 50 CO2-ekvivalenttonniga seadmete puhul on üleminekukulud 
ebaproportsionaalselt suured.

Muudatusettepanek 233
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2015 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

Or. de
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Muudatusettepanek 234
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 50
või enama tonni CO2-ga.

Or. fr

Selgitus

Selliste jahutusseadmete teenindamise või hooldamise keeld, mille külmaaine kogus on viis 
või enam CO2-ekvivalenttonni, võib põhjustada liiga suuri kulutusi transpordisektorile ning 
eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel tuleb asendusainete kasutamiseks 
olemaolevad seadmed asendada või neid kohandada. Külmaaine väljavahetamine võib 
mõjutada ka energiatõhusust. Viide 50 tonnile on kehtestatud artikli 3 lõikes 2 määratletud 
kategooriate analoogia alusel.

Muudatusettepanek 235
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 50 
või enama tonni CO2-ga.
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Üle 2 500 ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud 
kasvuhoonegaasidega töötavatele 
olemasolevatele seadmetele võib teha 
teenindus- ja hooldustöid, kasutades 
taasväärtustatud fluoritud 
kasvuhoonegaase, tingimusel, et need on 
kogutud vastavatest seadmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste statsionaarsete 
jahutusseadmete teenindus- ja 
hooldustööde tegemiseks, mis töötavad –
50 °C juures või sellest kõrgemal 
temperatuuril ning mille külmaaine kogus 
on samaväärne 50 või enama tonni CO2-ga.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 

3. [...]1 keelatakse üle 2 500 ulatuva 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 
fluoritud kasvuhoonegaaside või fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate segude 
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segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 40
või enama tonni CO2-ga. Käesolevat sätet 
ei kohaldata taastatud või regenereeritud 
fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise 
ja temperatuuridel alla –50 °C
töötamiseks ettenähtud seadmete suhtes.
__________________
1 Sisestada vastav kuupäev 8 aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. it

Muudatusettepanek 238
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2015 keelatakse üle 2 150 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, mis 
töötavad −50 °C juures või sellest 
kõrgemal temperatuuril ning mille
külmaaine kogus on samaväärne 40 või 
enama tonni CO2-ga.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 
11 kg või enamaga.

Or. en

Selgitus

Et vältida ebaproportsionaalset koormust väikeste seadmete käitajatele, kus küsimus on 
suuruses, mitte CO2-ekvivalendis, peaks teeninduskeelu künnis olema väljendatud 
kilogrammides.

Muudatusettepanek 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 5
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2025 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille ettenähtud töötemperatuur on -50°C 
või madalam ja mille külmaaine kogus on 
samaväärne 40 või enama tonni CO2-ga, 
välja arvatud juhul, kui kasutatakse 
taaskasutatud või ringlussevõetud 
fluoritud kasvuhoonegaase.

Or. fr

Selgitus

Esialgses tekstis kavandatud tähtaega ei ole võimalik saavutada ja see võib avaldada eriti 



AM\931885ET.doc 35/77 PE508.081v01-00

ET

kahjulikku mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Seetõttu on vaja 
üleminekuperioodi pikendada ja jätta nimetatud keelustamisest välja väikesemahulised 
rakendused ning lubada ümbertöödeldud jahutusainete kasutamist.

Muudatusettepanek 241
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2025 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 40
või enama tonni CO2-ga. Seda eeskirja ei 
rakendata taasväärtustatud ja ringlusse 
võetud fluoritud kasvuhoonegaasidele 
kuni 1. jaanuarini 2025.

Or. de

Selgitus

Seadmete käitlejad tegid fluorosüsivesinike kasutamise keelu tõttu investeeringuid F-
gaasidele üleminekuks. Seetõttu tuleb piisaval tasemel tagada eelkõige väikeste seadmete 
varem omandatud õigused.

Muudatusettepanek 242
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 

3. 1. jaanuarist 2025 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
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teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 50 
või enama tonni CO2-ga. Seda tingimust ei 
kohaldata järgmiste suhtes:
- seadmed, mis on ette nähtud töötama 
−50 °C juures või sellest kõrgemal 
temperatuuril;
- üle 2 500 ulatuva globaalse 
soojendamise potentsiaaliga 
taasväärtustatud fluoritud 
kasvuhoonegaasid, mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
ja teenindustöödeks;
- üle 2 500 ulatuva globaalse 
soojendamise potentsiaaliga 
ringlussevõetud fluoritud 
kasvuhoonegaasid, mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
ja teenindustöödeks; või
- seadmed, mille suhtes on energiamõjuga 
toodete ökodisaini nõudeid käsitleva 
direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastuvõetud 
ökodisaini nõuete kohaselt kindlaks 
määratud, et suurema energiatõhususe 
tõttu on seadme olelusringi jooksul 
tekkivad CO2 heitkogused väiksemad kui 
samaväärsel seadmel, mis täidab 
asjaomaseid ökodisaininõudeid ja ei 
sisalda fluoritud kasvuhoonegaase.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 

3. 1. jaanuarist 2030 keelatakse üle 2 500 
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
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segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 50 
või enama tonni CO2-ga.

Seda sätet ei kohaldata kokkukogutud ja 
taasväärtustatud fluoritud 
kasvuhoonegaaside suhtes, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal on 
2 500 või enam ning mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
ja teenindustööde tegemiseks, tingimusel 
et gaasid on kokku kogutud vastavatest 
seadmetest.

Or. en

Selgitus

Jahutusseadmete kasutajad, kes on teinud hiljuti investeeringuid, et asendada külmaaine R22 
alternatiividega, oleksid sunnitud kohandama või asendama seadmeid, mille kasutusiga ei 
pruugi olla lõppemas. Seepärast näib olevat parem näha ette uute seadmete keelustamine ja 
olemasolevate seadmete hooldamise üleminekuperiood.

Muudatusettepanek 244
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuarist 2020 keelatakse üle 2 500
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne viie 
või enama tonni CO2-ga.

3. 1. jaanuarist 2018 keelatakse üle 2 150
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste jahutusseadmete 
teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, 
mille külmaaine kogus on samaväärne 40 
või enama tonni CO2-ga. Seda sätet ei 
kohaldata seadmetele, mille eesmärk on 
jahutada tooteid temperatuurini alla 
−50 °C, või seadmetele, mida on 
kohandatud nii, et need rakendaksid F-
gaase globaalse soojendamise 
potentsiaaliga üle 2 150, et täita 
osoonikihti kahandavaid aineid käsitlevas 
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määruses (määrus (EÜ) nr 1005/2009) 
võetud kohustused.

Or. en

Selgitus

Tööstusvaldkonna sõltumatute ekspertide ja nõustajate arvates on globaalse soojendamise 
potentsiaaliga 2 150 fluoritud kasvuhoonegaaside teeninduskeeld võimalik. Selle 
saavutamiseks tuleb aga teha mööndusi osaliselt halogeenitud kloroflurorosüsivesinike 
süsteemidele, mida kooskõlas osooni käsitlevate määrustega on kohandatud. Ette nähakse ka 
tingimus jätta välja väikesed seadmed, mida keeld ebaproportsionaalselt mõjutab.

Muudatusettepanek 245
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 1. jaanuarini ei kehti keeld selliste 
jahutusseadmete teenindamisele või 
hooldamisele, mis sisaldavad 
regenereeritud ja taaskasutusest 
pärinevaid fluoritud gaase.

Or. pl

Muudatusettepanek 246
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 1. jaanuarini 2017 ei kohaldata seda 
sätet ringlussevõetud fluoritud 
kasvuhoonegaaside suhtes, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal on 
2 500 või enam ning mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
ja teenindustööde tegemiseks, tingimusel 
et gaasid on kokku kogutud vastavatest 
seadmetest.
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Kuni 1. jaanuarini 2017 ei kohaldata seda 
sätet taasväärtustatud fluoritud 
kasvuhoonegaaside suhtes, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal on 
2 500 või enam ning mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
ja teenindustööde tegemiseks, tingimusel 
gaasisisaldus on märgistatud vastavalt 
artikli 10 lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle sätte järgimiseks arvutatakse 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude globaalse soojendamise 
potentsiaal vastavalt IV lisale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 248
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2017 kasutatakse üle 
2 150 ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaase 
jahutusseadmete, v.a esimeses lõigus 
nimetatud jahutusseadmed, teenindus- ja 
hooldustööde tegemiseks ainult juhul, kui 
need on kokku kogutud teistest ELis 
asuvatest seadmetest.
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Or. en

Muudatusettepanek 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
kriitilise tähtsusega meditsiiniseadmetele, 
millele ei ole sobivaid alternatiive või 
mille puhul ei saa selliseid alternatiive 
kasutada tehnilistel, majanduslikel või 
ohutusega seotud põhjustel.

Or. en

Selgitus

Kui sobilikud alternatiivid puuduvad, tuleb fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad kriitilise 
tähtsusega meditsiiniseadmed alles jätta, et tagada oluliste tervishoiuteenuste ohutu ja 
tulemuslik osutamine.

Muudatusettepanek 250
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Seadmete eeltäitmine

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 3 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
täideta jahutus- ja kliimaseadmeid ning 
soojuspumpasid fluorosüsivesinikega 
enne turulelaskmist või enne, kui need on 
esimeseks käitamiseks lõppkasutajale 
kättesaadavaks tehtud.
Seadmed täidavad nende kasutamiseks 
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ettenähtud kohas isikud, kes on artikli 
8 kohaselt sertifitseeritud.
2. Lõiget 1 ei kohaldata hermeetiliselt 
suletud seadmetele või selliste seadmete 
suhtes, milles sisalduv fluorosüsivesinike 
kogus vastab vähem kui 2 %-le seadme 
maksimaalsest ettenähtud võimsusest.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanekul keelustada seadmete eeltäitmine võivad olla negatiivsed mõjud nii 
majanduslikust kui ka keskkonna seisukohast, muu hulgas kehtestatakse kohustus evakueerida 
ja täita seadet igas käitamise etapis, tekitades sellega võimaluse eksimuste esinemiseks, 
näiteks lekete või seadme võimaliku ülelaadimise ohu.

Muudatusettepanek 251
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Seadmete eeltäitmine

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 3 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
täideta jahutus- ja kliimaseadmeid ning 
soojuspumpasid fluorosüsivesinikega 
enne turulelaskmist või enne, kui need on 
esimeseks käitamiseks lõppkasutajale 
kättesaadavaks tehtud.
Seadmed täidavad nende kasutamiseks 
ettenähtud kohas isikud, kes on artikli 8 
kohaselt sertifitseeritud.
2. Lõiget 1 ei kohaldata hermeetiliselt 
suletud seadmetele või selliste seadmete 
suhtes, milles sisalduv fluorosüsivesinike 
kogus vastab vähem kui 2%-le seadme 
maksimaalsest ettenähtud võimsusest.

Or. de
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Selgitus

Eeltäitmise keeld ei sobi F-gaaside heite vähendamiseks. Tootjad peavad testimiseks täidetud 
seadmed transportimiseks uuesti tühjendama. Kasutuskohas tuleb seade uuesti täita, mis 
tooks kaasa tahtmatute heidete tekkimise lisaohu.

Muudatusettepanek 252
Gilles Pargneaux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 3 aastat
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
täideta jahutus- ja kliimaseadmeid ning 
soojuspumpasid fluorosüsivesinikega enne 
turulelaskmist või enne, kui need on 
esimeseks käitamiseks lõppkasutajale 
kättesaadavaks tehtud.

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 2 aastat
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
täideta jahutus- ja kliimaseadmeid ning 
soojuspumpasid fluorosüsivesinikega enne 
turulelaskmist või enne, kui need on 
esimeseks käitamiseks lõppkasutajale 
kättesaadavaks tehtud.

Or. fr

Muudatusettepanek 253
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 3 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
täideta jahutus- ja kliimaseadmeid ning 
soojuspumpasid fluorosüsivesinikega enne 
turulelaskmist või enne, kui need on 
esimeseks käitamiseks lõppkasutajale 
kättesaadavaks tehtud.

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 3 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
lasta fluorosüsivesinikega täidetud tooteid 
ja seadmeid turule, kui tootja või importija 
ei ole eelnevalt kantud artikli 15 
kohasesse andmebaasi.

Or. de
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Selgitus

Seadmete eeltäitmise keeld ei ole kooskõlas määruse eesmärgiga vähendada F-gaaside 
kasutamist ja lekkeid.

Muudatusettepanek 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 3 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
täideta jahutus- ja kliimaseadmeid ning 
soojuspumpasid fluorosüsivesinikega enne 
turulelaskmist või enne, kui need on 
esimeseks käitamiseks lõppkasutajale 
kättesaadavaks tehtud.

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 3 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
impordita süsivesinikel töötavaid
seadmeid ja tooteid Euroopa Liitu
fluorosüsivesinikega täidetult, välja 
arvatud juhul, kui importija on 
registreeritud artiklis 15 osutatud 
kvoodiregistris.

Or. it

Muudatusettepanek 255
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 3 aastat
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
täideta jahutus- ja kliimaseadmeid ning 
soojuspumpasid fluorosüsivesinikega enne
turulelaskmist või enne, kui need on 
esimeseks käitamiseks lõppkasutajale 
kättesaadavaks tehtud.

1. Alates [pp/kk/aaaa] [kuupäev 1 aasta
pärast käesoleva määruse jõustumist] ei 
täideta liidu turule lastud tooteid ja 
seadmeid fluorosüsivesinikega, välja 
arvatud juhul kui fluorosüsivesinikud 
lasti liidu turule enne [pp/kk/aaaa] 
[sisestada kvoodisüsteemi alguskuupäev] 
või kuuluvad artiklis 14 osutatud 
fluorosüsivesinike kvoodi alla.

Or. en
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Selgitus

Imporditud seadmetes sisalduvaid külmaaine koguseid tuleb käsitleda ebavajalikku 
halduskoormust tekitamata, et tagada ELi ja ELi-väliste seadmetootjate võrdne kohtlemine.
Toodete/seadmete tootjad peavad vastavusdeklaratsiooniga tõendama, et kasutavad üksnes 
ELi kvoodiga hõlmatud fluorosüsivesinikke (või fluorosüsivesinikke, mis lasti ELi turule juba 
enne kvoodisüsteemi kehtestamist). Nad peavad hoidma vajalikud dokumendid kontrollimiseks 
kättesaadaval (nt arved fluorosüsivesinike gaaside tarnijalt). Üksikasjad tuleb reguleerida 
rakendusaktiga.

Muudatusettepanek 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed täidavad nende kasutamiseks 
ettenähtud kohas isikud, kes on artikli 8 
kohaselt sertifitseeritud.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 257
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed täidavad nende kasutamiseks 
ettenähtud kohas isikud, kes on artikli 8 
kohaselt sertifitseeritud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 258
Gilles Pargneaux
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed täidavad nende kasutamiseks 
ettenähtud kohas isikud, kes on artikli 
8 kohaselt sertifitseeritud.

Seadmed täidavad nende kasutamiseks 
ettenähtud kohas isikud, kes on artikli 8 
kohaselt sertifitseeritud, v.a artikli 3 
lõike 1 punktis e osutatud seadmete 
puhul.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud käesoleva artikli sätted ei ole külmikveokite ja -konteinerite jaoks 
asjakohased.

Muudatusettepanek 259
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 punktis e osutatud 
seadmete laadimise teostavad artikli 8 
kohaselt sertifitseeritud isikud 
liikmesriigis, kus mootorsõiduk on 
registreeritud ja antakse käitaja 
kasutusse.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleb arvesse võtta eellaadimise eripära transpordisektori jaoks.

Muudatusettepanek 260
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata hermeetiliselt 
suletud seadmetele või selliste seadmete 
suhtes, milles sisalduv fluorosüsivesinike 
kogus vastab vähem kui 2 %-le seadme 
maksimaalsest ettenähtud võimsusest.

2. Lõiget 1 ei kohaldata selliste seadmete 
suhtes, milles sisalduv fluorosüsivesinike 
kogus vastab vähem kui 2 %-le seadme 
maksimaalsest ettenähtud võimsusest.

Or. de

Selgitus

Seadmete eeltäitmise keeld ei ole kooskõlas määruse eesmärgiga vähendada F-gaaside 
kasutamist ja lekkeid.

Muudatusettepanek 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata hermeetiliselt 
suletud seadmetele või selliste seadmete 
suhtes, milles sisalduv fluorosüsivesinike 
kogus vastab vähem kui 2 %-le seadme 
maksimaalsest ettenähtud võimsusest.

2. Lõiget 1 ei kohaldata selliste seadmete 
suhtes, milles sisalduv fluorosüsivesinike 
kogus vastab vähem kui 2 %-le seadme 
maksimaalsest ettenähtud võimsusest.

Or. it

Muudatusettepanek 262
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata hermeetiliselt 
suletud seadmetele või selliste seadmete 
suhtes, milles sisalduv fluorosüsivesinike 
kogus vastab vähem kui 2 %-le seadme 

2. Lõiget 1 ei kohaldata selliste seadmete 
suhtes, milles sisalduv fluorosüsivesinike 
kogus vastab vähem kui 2 %-le seadme 
maksimaalsest ettenähtud võimsusest.



AM\931885ET.doc 47/77 PE508.081v01-00

ET

maksimaalsest ettenähtud võimsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab, et fluorosüsivesinike 
kogus, mida tootjatel ja importijatel on 
õigus igal aastal ELis turule lasta, ei ületa 
vastavalt V lisale arvutatud 
maksimumkogust, mis asjaomaseks aastaks 
ette on nähtud. Iga tootja ja importija 
tagab, et vastavalt V lisale arvutatud tema 
poolt turule lastav fluorosüsivesinike kogus 
ei ületa kvooti, mis on talle eraldatud 
vastavalt artikli 14 lõikele 5 või kantud 
talle üle vastavalt artiklile 16.

1. Komisjon tagab, et fluorosüsivesinike 
kogus, mida tootjatel ja importijatel on 
õigus igal aastal ELis turule lasta, ei ületa 
vastavalt V lisale arvutatud 
maksimumkogust, mis asjaomaseks aastaks 
ette on nähtud. Iga fluorosüsivesinike 
tootja ja importija ja iga 
fluorosüsivesinikke sisaldavate toodete 
tootja ja importija tagab, et vastavalt V 
lisale arvutatud tema poolt otseselt või 
kaudselt turule lastav fluorosüsivesinike 
kogus ei ületa kvooti, mis on talle 
eraldatud vastavalt artikli 14 lõikele 5 või 
kantud talle üle vastavalt artiklile 16.

Or. de

Selgitus

Järkjärgulise vähendamise mehhanismi tuleks laiendada F-gaasidega täidetud toodete 
tootjatele ja importijatele.

Muudatusettepanek 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab, et fluorosüsivesinike 
kogus, mida tootjatel ja importijatel on 

1. Komisjon tagab, et I ja II lisas loetletud
fluorosüsivesinike kogus, mida 
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õigus igal aastal ELis turule lasta, ei ületa 
vastavalt V lisale arvutatud 
maksimumkogust, mis asjaomaseks aastaks 
ette on nähtud. Iga tootja ja importija 
tagab, et vastavalt V lisale arvutatud tema 
poolt turule lastav fluorosüsivesinike kogus 
ei ületa kvooti, mis on talle eraldatud 
vastavalt artikli 14 lõikele 5 või kantud 
talle üle vastavalt artiklile 16.

fluorosüsivesinike ja fluorosüsivesinikke 
sisaldavate toodete tootjatel ja importijatel 
on õigus igal aastal ELis turule lasta, ei 
ületa vastavalt V lisale arvutatud 
maksimumkogust, mis asjaomaseks aastaks 
ette on nähtud. Iga fluorosüsivesinike ja 
fluorosüsivesinikke sisaldavate toodete
tootja ja importija tagab, et vastavalt V 
lisale arvutatud tema poolt turule lastav 
fluorosüsivesinike kogus ei ületa kvooti, 
mis on talle eraldatud vastavalt artikli 14 
lõikele 5 või kantud talle üle vastavalt 
artiklile 16.

Or. it

Selgitus

Selleks, et kaitsta Euroopas põhinevate ettevõtete konkurentsivõimet, on väga oluline, et 
fluorosüsivesinikke sisaldavate seadmete importijad kaasataks järkjärgulise vähendamise 
meetodisse ja kvootide eraldamise mehhanismi.

Muudatusettepanek 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab, et fluorosüsivesinike 
kogus, mida tootjatel ja importijatel on 
õigus igal aastal ELis turule lasta, ei ületa 
vastavalt V lisale arvutatud 
maksimumkogust, mis asjaomaseks aastaks 
ette on nähtud. Iga tootja ja importija 
tagab, et vastavalt V lisale arvutatud tema 
poolt turule lastav fluorosüsivesinike kogus 
ei ületa kvooti, mis on talle eraldatud 
vastavalt artikli 14 lõikele 5 või kantud 
talle üle vastavalt artiklile 16.

1. Komisjon tagab, et fluorosüsivesinike 
kogus, mida tootjatel ja importijatel on 
õigus igal aastal ELis turule lasta, ei ületa 
vastavalt V lisale arvutatud 
maksimumkogust, mis asjaomaseks aastaks 
ette on nähtud, tingimusel, et turul on 
olemas ohutud ning tehniliselt ja 
majanduslikult mõeldavad asendusained, 
mille puhul võetakse arvesse liidu 
liikmesriikide erinevaid 
ilmastikutingimusi. Iga tootja ja importija 
tagab, et vastavalt V lisale arvutatud tema 
poolt turule lastav fluorosüsivesinike kogus 
ei ületa kvooti, mis on talle eraldatud 
vastavalt artikli 14 lõikele 5 või kantud 
talle üle vastavalt artiklile 16.
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Or. fr

Selgitus

Siinkohal on oluline kajastada turu tegelikku olukorda. Kõik etapid peavad olema tervise, 
ohutuse, energiatõhususe ja majanduslikust seisukohast realistlikud ja saavutatavad.

Muudatusettepanek 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
fluorosüsivesinike suhtes, mis on 
imporditud ELi hävitamise eesmärgil.

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata järgmise 
suhtes:

Seda ei kohaldata tootjate ja importijate 
suhtes, kes toodavad või impordivad 
vähem kui 1 000 CO2-ekvivalenttonni 
fluorosüsivesinikke aastas.

(a) fluorosüsivesinikud, mis on 
imporditud ELi hävitamise eesmärgil;
(b) fluorosüsivesinikud, mis on tarnitud 
otseekspordiks EList väljaspoole;
(c) fluorosüsivesinikud, mis on tarnitud 
lähteainetena kasutamise jaoks;
(b) fluorosüsivesinikud, mis on tarnitud 
ümberpakendamiseks ja hilisemaks 
ekspordiks EList väljaspoole;
(e) fluorosüsivesinikud, mis on toodetud 
või imporditud ELi meditsiiniseadmetes 
kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmetele tehtav selgesõnaline erand tagab kättesaadavuse kriitilise tähtsusega 
kasutusvaldkonnas. Hävitamise eesmärgil imporditud fluorosüsivesinike kasutamine ei peaks 
minema arvesse ning fluorosüsivesinike kasutamisel lähteainena on hävitamisega sarnane 
tagajärg, sest aine muudetakse teisteks aineteks.
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Muudatusettepanek 267
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
fluorosüsivesinike suhtes, mis on 
imporditud ELi hävitamise eesmärgil.

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata järgmise 
suhtes:

(a) (fluorosüsivesinikud, mis on 
imporditud ELi hävitamise eesmärgil.

(b) fluorosüsivesinikud, mis on lastud ELi 
turule järgmiste kasutusvaldkondade 
jaoks:
- tervishoiusektori seadmed (sh eeskätt 
meditsiini- ja farmaatsiatööstuse 
seadmed);
- lennundusseadmed (sh eeskätt 
tulesummutamise süsteemid ja 
tulekustutid lennukites);
- elektrienergia tootmine ja 
ülekandeseadmed;
- krüogeensed seadmed;
- tööstusgaaside tootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Bas Eickhout

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda ei kohaldata tootjate ja importijate 
suhtes, kes toodavad või impordivad 
vähem kui 1 000 CO2-ekvivalenttonni 
fluorosüsivesinikke aastas.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Praegune erand võib osutuda suureks seaduselüngaks, mis võimaldab fluorosüsivesinikke 
importimist ilma kvoodita ning kahjustab nii kasutuselt kõrvaldamise keskkonnaalast 
terviklikkust. Fluorosüsivesinike kvootideta import ei tohiks olla lubatud.

Muudatusettepanek 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda ei kohaldata tootjate ja importijate 
suhtes, kes toodavad või impordivad 
vähem kui 1 000 CO2-ekvivalenttonni
fluorosüsivesinikke aastas.

Seda ei kohaldata tootjate ja importijate 
suhtes, kes toodavad või impordivad 
vähem kui 10 CO2-ekvivalenttonni
fluorosüsivesinikke aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. 
detsembriks 2014 aruande selle kohta, kui 
suur tehniline areng on tehtud ohutute ja 
tehniliselt ning majanduslikult 
teostatavate turukõlbulike alternatiivide 
väljatöötamisel fluorosüsivesinikele.

Or. de

Selgitus

Fluorosüsivesinike aastaste maksimumkoguste määramisel peab komisjon võtma arvesse 
seda, mil määral on turul juba kättesaadavad ohutud ja tehniliselt ning majanduslikult 
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teostatavad madalama globaalse soojendamise potentsiaaliga alternatiivid.

Muudatusettepanek 271
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muuta fluorosüsivesinike ja asjaomase 
heitega seotud turusuundumuste taustal V 
lisas ettenähtud maksimumkoguseid ning

(a) muuta fluorosüsivesinike ja asjaomase 
heitega seotud turusuundumuste taustal V 
lisas ettenähtud maksimumkoguseid, kui 
turul on ohutuid ja tehniliselt ning 
majanduslikult teostatavaid alternatiive,
ning

Or. de

Selgitus

Fluorosüsivesinike aastase maksimumkoguse võimalikul muutmisel peab komisjon võtma 
arvesse seda, mil määral on turul juba kättesaadavad madalama globaalse soojendamise 
potentsiaaliga alternatiivid.

Muudatusettepanek 272
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muuta fluorosüsivesinike ja asjaomase 
heitega seotud turusuundumuste taustal V 
lisas ettenähtud maksimumkoguseid ning

(a) vähendada fluorosüsivesinike ja 
asjaomase heitega seotud turusuundumuste 
taustal V lisas ettenähtud 
maksimumkoguseid ning

Or. de

Muudatusettepanek 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muuta fluorosüsivesinike ja asjaomase 
heitega seotud turusuundumuste taustal 
V lisas ettenähtud maksimumkoguseid 
ning

(a) muuta fluorosüsivesinike ja asjaomase 
heitega seotud turusuundumuste taustal 
V lisas ettenähtud maksimumkoguseid, kui 
turul on olemas teostav, ohutu, tehniliselt 
ja majanduslikult mõeldav asendusaine, 
mille puhul võetakse arvesse liidu 
liikmesriikide erinevaid 
ilmastikutingimusi, ning

Or. fr

Selgitus

Arusaadavatel põhjustel tuleb turul enne käesolevas tekstis nimetatud fluorosüsivesinike 
kasutamise keelustamist tagada ohutute ja mõeldavate asendusainete olemasolu.

Muudatusettepanek 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et

4. Komisjon võib liikmesriigi pädeva 
asutuse taotlusel lubada 
rakendusaktidega teha ajaliselt piiratud 
erandi, millega vabastada artiklis 1 
sätestatud kvoodinõudele vastamisest III 
lisas loetletud teatud toote- või 
seadmekategooriad, kui 
fluorosüsivesinike kasutamine on vajalik 
tervise ja ohutusega seotud põhjustel ning 
piisavad tarned ei oleks muidu tagatud.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artiklis 21 osutatud 
kontrollimenetlusele.

(a) muuta fluorosüsivesinike ja asjaomase 
heitega seotud turusuundumuste taustal V 
lisas ettenähtud maksimumkoguseid ning
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(b) vabastada lõikes 1 sätestatud 
kvoodinõudele vastamisest teatud 
kasutuse otstarbel turule laskmine, kui 
fluorosüsivesinike kasutamine on vajalik 
tervise ja ohutusega seotud põhjustel ning 
piisavad tarned ei oleks muidu tagatud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek muudaks ülevaate ja turulelastavate fluorosüsivesinike maksimumkoguste 
muutmise läbivaatamist käsitleva artikli osaks (artikkel 19), mitte delegeeritud õigusaktist 
sõltuvaks teemaks ning lisab kõik kvoodinõudele vastamise erandid otse määrustesse, mitte ei 
esita need hiljem delegeeritud õigusakti kaudu.

Muudatusettepanek 275
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Praegused tootjad ja eksportijad, kes 
juba lasevad fluorosüsivesinikke ELi 
turule eesmärgiga varustada tootjaid, kes 
kasutavad fluorosüsivesinikke 
protsessigaasina pooljuhtide tootmises, 
jäetakse välja artikli 13 lõike 1 kohasest 
kasutuselt kõrvaldamise kavast, nii kaua 
kuni fluorosüsivesinikke lastakse turule 
üksnes pooljuhtide tootmises 
kasutamiseks ning sellist kasutusviisi 
tõendatakse dokumentidega.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Kvooditasu

Iga tootja ja importija kannab enne oma 
eraldatud kvoodi või kvoodiosa 
omandamist üle kvooditasu eesoleva aasta 
jooksul turule lastavate fluorosüsivesinike 
koguste eest.
2. Komisjon arvutab igal aastal 
kvooditasu fluorosüsivesinike CO2 
ekvivalenttonni fikseeritud määra alusel.
Selleks esitavad tootjad ja importijad, kes 
on otsustanud omandada oma eraldatud 
kvoodid või kvoodiosad, komisjonile 
adresseeritud avalduse, milles 
täpsustatakse eesoleval aastal 
omandatavate fluorosüsivesinike kogus.
3. Komisjon määrab kvooditasudest 
saadavate tulude kasutusviisi. Pärast 
halduskulude mahaarvamist kasutatakse 
allesjäänud tulusid ühel või mitmel 
järgmisel eesmärgil:
(a) vähemalt 60 % tulusid hõlmav
täiendav rahastamine LIFE-programmi 
raames; see võimaldab katta projekte, mis 
käsitlevad kasutuselt kõrvaldamisel 
käitlemist, koolitust, turujärelevalvet või 
alternatiivse tehnoloogia kasutuselevõtu 
hõlbustamist eeskätt kõrgete 
temperatuuride korral;
(b) fluorosüsivesinikke käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe saavutamise 
hõlbustamine ja rakendamine;
4. Komisjon esitab [1. jaanuariks 2017] 
tulude kasutamise kohta aruande.
Kokkuvõtlik aruanne avaldatakse 
elektroonilisel kujul, et seda vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1367/2006 aktiivselt ja 
süstemaatiliselt levitada.
5. Komisjon määratleb rakendusaktidega 
lõikes 3 osutatud tulude kogumise ja 
jaotamise üksikasjalised eeskirjad ning 
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lõikes 4 osutatud teavitusvormi. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artiklis 21 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon määrab 31. oktoobriks 2014 
rakendusotsustega iga määruse (EÜ) 
nr 842/2006 artikli 6 alusel andmed 
teatanud tootja ja importija jaoks 
kontrollväärtuse, mis põhineb aasta 
keskmisel fluorosüsivesinike kogusel, 
mille tootmise või importimise kohta 
ajavahemikul 2008–2011 tootja või 
importija teada andis. Kontrollväärtuse 
määramisel ei võeta arvesse kvooti 
ületavaid teatatud koguseid. 
Kontrollväärtused arvutatakse vastavalt 
käesoleva määruse V lisale.
Kontrollväärtused arvutatakse vastavalt 
käesoleva määruse V lisale.

1. Komisjon määrab 31. oktoobriks 2014 
rakendusotsustega iga määruse (EÜ) 
nr 842/2006 artikli 6 alusel andmed 
teatanud tootja ja importija jaoks 
kontrollväärtuse, mis põhineb aasta 
keskmisel fluorosüsivesinike kogusel, 
mille turulelaskmise kohta ajavahemikul 
2008–2011 tootja või importija teada andis. 
Kontrollväärtuse määramisel ei võeta 
arvesse kvooti ületavaid teatatud koguseid.
Kontrollväärtused arvutatakse vastavalt 
käesoleva määruse V lisale.

Or. en

Selgitus

Tootmine ja import ei määra turule viidud kogust, sest selle juures ei arvestata ekspordiga.

Muudatusettepanek 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1



AM\931885ET.doc 57/77 PE508.081v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjad ja importijad, kes ei ole määruse 
(EÜ) nr 842/2006 artikli 6 alusel lõikes 1 
osutatud võrdlusperioodil toimunud 
toodangu või impordi kohta andmeid 
teatanud, võivad teatada oma kavatsusest 
fluorosüsivesinikke järgmisel aastal toota 
või importida.

2. Tootjad ja importijad, kes ei ole määruse 
(EÜ) nr 842/2006 artikli 6 alusel lõikes 1 
osutatud võrdlusperioodil toimunud 
toodangu või impordi kohta andmeid 
teatanud, ning fluorosüsivesinikke 
sisaldavate toodete importijad teatavad
oma kavatsusest fluorosüsivesinikke 
järgmisel aastal toota või importida.

Or. it

Selgitus

Selleks, et kaitsta Euroopas põhinevate ettevõtete konkurentsivõimet, on väga oluline, et 
fluorosüsivesinikke sisaldavate seadmete importijad kaasataks järkjärgulise vähendamise 
meetodisse ja kvootide eraldamise mehhanismi.

Muudatusettepanek 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fluorosüsivesinikke sisaldavate seadmete 
eksportijad teatavad oma kavatsusest 
taotleda kvoodikrediiti eelneval aastal 
eksporditud koguste põhjal.

Or. it

Muudatusettepanek 280
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Alates 2015. aastast määrab komisjon 5. Alates 2015. aastast määrab komisjon 
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igaks aastaks kõikidele tootjatele ja 
importijatele fluorosüsivesinike 
turulelaskmise kvoodid, kohaldades VI 
lisas sätestatud mehhanismi.

igaks aastaks kõikidele tootjatele ja 
importijatele fluorosüsivesinike 
turulelaskmise kvoodid, kohaldades VI 
lisas sätestatud mehhanismi. Alates 
1. jaanuarist 2018 maksavad tootjad ja 
importijad iga-aastast kvooditasu 
suurusega 10 eurot fluorosüsivesinike 
CO2 ekvivalenttonni mis tahes eraldatud 
kvoodiosa eest. Sellest saadavate tuludega 
toetatakse käesoleva määruse 
rakendamist ning tasandatakse eeskätt 
kõrge temperatuuriga riike puudutavaid 
piirkondlikke erinevusi, mis on seotud 
fluoritud gaaside kasutusmääraga elaniku 
kohta, asendustehnoloogia kliimast 
tingitud maksumusega, stiimulite 
loomisega fluoritud kasvuhoonegaaside 
nõuetekohaseks kokkukogumiseks ning 
turujärelevalvega ebaseadusliku 
kaubanduse tõrjumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Alates 2015. aastast määrab komisjon 
igaks aastaks kõikidele tootjatele ja 
importijatele fluorosüsivesinike 
turulelaskmise kvoodid, kohaldades VI 
lisas sätestatud mehhanismi.

5. Alates 2015. aastast määrab komisjon 
igaks aastaks kõikidele tootjatele ja 
importijatele ning kõikidele 
fluorosüsivesinikke sisaldavate toodete 
importijatele fluorosüsivesinike 
turulelaskmise kvoodid, kohaldades VI 
lisas sätestatud mehhanismi.

Or. it

Selgitus

Selleks, et kaitsta Euroopas põhinevate ettevõtete konkurentsivõimet, on väga oluline, et 
fluorosüsivesinikke sisaldavate seadmete importijad kaasataks järkjärgulise vähendamise 
meetodisse ja kvootide eraldamise mehhanismi.
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Muudatusettepanek 282
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. 31. augustiks 2014 esitab komisjon 
ettepaneku üksikasjaliku mehhanismi 
kohta lõikes 5 osutatud tulude kogumiseks 
ja jaotamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
fluorosüsivesinikele, mis on lastud ELi 
turule järgmiste kasutusvaldkondade 
jaoks:
- tervishoiusektori seadmed (sh eeskätt 
meditsiini- ja farmaatsiatööstuse 
seadmed);
- lennundusseadmed (sh eeskätt 
tulesummutamise süsteemid ja 
tulekustutid lennukites);
- elektrienergia tootmine ja 
ülekandeseadmed;
- krüogeensed seadmed;
- tööstusgaaside tootmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 284
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse korral kantakse elektroonilisse 
registrisse järgmised andmed:

Elektroonilisse registrisse kantakse 
järgmised andmed:

Or. de

Muudatusettepanek 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse korral kantakse elektroonilisse 
registrisse järgmised andmed:

Elektroonilisse registrisse lisatakse 
järgmine teave:

Or. en

Muudatusettepanek 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) fluorosüsivesinikke sisaldavate 
toodete või seadmete importijad, kes 
teatavad ühinemisest kvootide eraldamise 
mehhanismiga ja artikli 14 lõike 2 mõistes 
deklaratsiooni esitamisest;

Or. it

Muudatusettepanek 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) fluorosüsivesinikke sisaldavate 
toodete või seadmete eksportijad, kes 
teatavad ühinemisest kvootide eraldamise 
mehhanismiga ja artikli 14 lõike 2 mõistes 
deklaratsiooni esitamisest;

Or. it

Muudatusettepanek 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrooniline register tehakse vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1367/2006 
avalikkusele elektroonilises vormis 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate toodete eksportija, kes on 
kantud artikli 15 lõikes 1 osutatud 
registrisse, võib võtta krediidiks kogused, 
mis ta on Euroopa Liidust eksportinud 
eelneval aastal, teisele ettevõttele Euroopa 
Liidus eraldatud kogustest, tingimusel et 
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see ettevõte on samuti registrisse kantud.

Or. it

Muudatusettepanek 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kontrollib lõike 1a alusel tehtud 
tehingut ja avaldab aastaaruande 
ülekandesüsteemi toimimise kohta 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. it

Muudatusettepanek 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga tootja, importija ja eksportija, kes 
tootis, importis või eksportis eelneval 
kalendriaastal enam kui ühe tonni 
või 1 000 CO2-ekvivalenttonni fluoritud 
kasvuhoonegaase ja II lisas loetletud 
gaase, teatab hiljemalt 31. märtsiks 2014 ja 
sellest alates igal aastal komisjonile VII 
lisas osutatud andmed iga nimetatud aine 
kohta asjaomasel aastal.

1. Iga ettevõtja, kes tootis, importis või 
eksportis eelneval kalendriaastal enam kui 
1 000 CO2-ekvivalenttonni fluoritud 
kasvuhoonegaase, teatab hiljemalt 31. 
märtsiks 2014 ja sellest alates igal aastal 
komisjonile VII lisas osutatud andmed iga 
nimetatud aine kohta asjaomasel aastal.

Or. it

Selgitus

Selleks et kontrollida järkjärgulise vähendamise meetodi õiget toimimist ning selle 
potentsiaalset mõju ELis põhinevatele ettevõtetele, tuleks teatises teha vahet ELis toodetud, 
imporditud ja eksporditud toodetel ja seadmetel.
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Muudatusettepanek 292
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga tootja, importija ja eksportija, kes 
tootis, importis või eksportis eelneval 
kalendriaastal enam kui ühe tonni 
või 1 000 CO2-ekvivalenttonni fluoritud 
kasvuhoonegaase ja II lisas loetletud gaase, 
teatab hiljemalt 31. märtsiks 2014 ja sellest 
alates igal aastal komisjonile VII lisas 
osutatud andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

1. Iga tootja, importija ja eksportija, tootis, 
importis või eksportis eelneval 
kalendriaastal fluoritud kasvuhoonegaase 
ja II lisas loetletud gaase, teatab hiljemalt 
31. märtsiks 2014 ja sellest alates igal 
aastal komisjonile VII lisas osutatud 
andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

Or. en

Selgitus

Aruandluskohustust tuleks laiendada kõikidele tootjatele, importijatele ja eksportijate.

Muudatusettepanek 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga tootja, importija ja eksportija, kes 
tootis, importis või eksportis eelneval 
kalendriaastal enam kui ühe tonni 
või 1 000 CO2-ekvivalenttonni fluoritud 
kasvuhoonegaase ja II lisas loetletud gaase, 
teatab hiljemalt 31. märtsiks 2014 ja sellest 
alates igal aastal komisjonile VII lisas 
osutatud andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

1. Iga tootja, importija ja eksportija, kes 
tootis, importis või eksportis eelneval 
kalendriaastal enam kui 10 CO2-
ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaase 
ja II lisas loetletud gaase, teatab hiljemalt 
31. märtsiks 2014 ja sellest alates igal 
aastal komisjonile VII lisas osutatud 
andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

Or. en
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Muudatusettepanek 294
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga ettevõtja, kes hävitas eelneval 
kalendriaastal enam kui ühe tonni 
või 1 000 CO2-ekvivalenttonni fluoritud 
kasvuhoonegaase ja II lisas loetletud gaase, 
teatab hiljemalt 31. märtsiks 2014 ja sellest
alates igal aastal komisjonile VII lisas 
osutatud andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

2. Iga ettevõtja, kes hävitas eelneval 
kalendriaastal fluoritud kasvuhoonegaase 
ja II lisas loetletud gaase, teatab hiljemalt 
31. märtsiks 2014 ja sellest alates igal 
aastal komisjonile VII lisas osutatud 
andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

Or. en

Selgitus

Aruandluskohustust tuleks laiendada kõikidele tootjatele, importijatele ja eksportijate.

Muudatusettepanek 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga ettevõtja, kes laskis eelneval 
kalendriaastal turule enam kui 10000 CO2-
ekvivalenttonni toodetes ja seadmetes 
sisalduvaid fluoritud kasvuhoonegaase 
ning II lisas loetletud gaase, teatab 
hiljemalt 31. märtsiks 2014 ja sellest alates 
igal aastal komisjonile VII lisas osutatud 
andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

3. Iga ettevõtja, kes tootis, importis või 
eksportis eelneval kalendriaastal enam kui 
1 000 CO2-ekvivalenttonni toodetes ja 
seadmetes sisalduvaid fluoritud 
kasvuhoonegaase, teatab hiljemalt 31. 
märtsiks 2014 ja sellest alates igal aastal 
komisjonile VII lisas osutatud andmed iga 
nimetatud aine kohta asjaomasel aastal.

Or. it
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Selgitus

Selleks et kontrollida järkjärgulise vähendamise meetodi õiget toimimist ning selle 
potentsiaalset mõju ELis põhinevatele ettevõtetele, tuleks teatises teha vahet ELis toodetud, 
imporditud ja eksporditud toodetel ja seadmetel. Teatis, mis põhineb turule laskmisel ei 
annaks piisavalt üksikasjalikke andmeid.

Muudatusettepanek 296
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Heiteandmete kogumine

1. Liikmesriigid koguvad fluoritud 
kasvuhoonegaaside heite kohta andmeid.
Selleks loovad nad vastavalt vajadusele 
ühe järgmistest süsteemidest:
(a) süsteem, mille puhul hallatakse artikli 
5 lõike 1 kohaselt registreeritud andmete 
kogumiseks riigi tasandi andmebaasi;
(b) süsteem, mille puhul analüüsitakse 
artikli 5 lõike 1 sätetega hõlmatud 
käitajate representatiivse valimi 
põhjustatavaid heitkoguseid ning 
tulemused ekstrapoleeritakse nende 
vaatluste põhjal.
2. Lõike 1 kohaselt kogutud andmed on 
nõudmise korral komisjonile 
kättesaadavad. Komisjon võib edastada 
need andmed teistele liikmesriikidele.

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada nõuded käesoleva 
artikli lõike 1 teises lõigus osutatud 
andmekogumissüsteemidele ning esitada 
sätted selle kohta, kas teatavate sektorite 
jaoks tuleb luua käesoleva artikli lõike 1 
teise lõigu punkti a või punkti b kohane 
süsteem.
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Or. en

Muudatusettepanek 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Heiteandmete kogumine
1. Liikmesriigid koguvad fluoritud 
kasvuhoonegaaside heite kohta andmeid.
Selleks loovad nad vastavalt vajadusele 
ühe järgmistest süsteemidest:
(a) süsteem, mille puhul hallatakse artikli 
5 lõike 1 kohaselt registreeritud andmete 
kogumiseks riigi tasandi andmebaasi;
(b) süsteem, mille puhul analüüsitakse 
artikli 5 lõike 1 sätetega hõlmatud 
käitajate representatiivse valimi 
põhjustatavaid heitkoguseid ning 
tulemused ekstrapoleeritakse nende 
vaatluste põhjal.
2. Lõike 1 kohaselt kogutud andmed on 
nõudmise korral komisjonile 
kättesaadavad. Komisjon võib edastada 
need andmed teistele liikmesriikidele.
3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada nõuded käesoleva 
artikli lõike 1 teises lõigus osutatud 
andmekogumissüsteemidele ning esitada 
sätted selle kohta, kas teatavate sektorite 
jaoks tuleb luua käesoleva artikli lõike 1 
teise lõigu punkti a või punkti b kohane 
süsteem.

Or. en
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Selgitus

Sellega sätestatakse paralleelne aruandlussüsteem, mis tekitaks ebavajalikku halduskoormust.
Artikli 19 lõike 3 kohta oleks vaja tulenevat muudatust, et jätta välja viide artikli 18 lõikele 2.

Muudatusettepanek 298
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Heiteandmete kogumine

1. Liikmesriigid koguvad fluoritud 
kasvuhoonegaaside heite kohta andmeid.
Selleks loovad nad vastavalt vajadusele 
ühe järgmistest süsteemidest:
(a) süsteem, mille puhul hallatakse artikli 
5 lõike 1 kohaselt registreeritud andmete 
kogumiseks riigi tasandi andmebaasi;
(b) süsteem, mille puhul analüüsitakse 
artikli 5 lõike 1 sätetega hõlmatud 
käitajate representatiivse valimi 
põhjustatavaid heitkoguseid ning 
tulemused ekstrapoleeritakse nende 
vaatluste põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Heiteandmete kogumine
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Euroopa Keskkonnaamet kogub andmeid, 
et mõõta fluoritud kasvuhoonegaaside 
kogust atmosfääris ning avaldab need.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt kogutud andmed on 
nõudmise korral komisjonile 
kättesaadavad. Komisjon võib edastada 
need andmed teistele liikmesriikidele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 301
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada nõuded käesoleva 
artikli lõike 1 teises lõigus osutatud 
andmekogumissüsteemidele ning esitada 
sätted selle kohta, kas teatavate sektorite 
jaoks tuleb luua käesoleva artikli lõike 1 
teise lõigu punkti a või punkti b kohane 
süsteem.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 302
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Heiteandmete kogumine

Liikmesriigid peaksid looma süsteemi või 
kasutama olemasolevat süsteemi – kui see 
on olemas –, mis võimaldaks jälgida F-
gaaside kasutamist ja tegelikke 
heitkoguseid käesoleva määrusega 
hõlmatud sektorites. Selline süsteem võib 
hõlmata artikli 5 lõike 1 kohaselt 
seadmete käitajate poolt registreeritud 
andmete kogumist ja analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon avaldab hiljemalt 31. detsembril
2020 aruande, milles käsitletakse 
fluorosüsivesinike kättesaadavust ELi 
turul, eelkõige meditsiiniseadmete jaoks.

Komisjon avaldab hiljemalt kuus aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist
aruande, milles käsitletakse käesoleva 
määruse rakendamist ja 
fluorosüsivesinike kättesaadavust ELi turul 
erinevate asjaomaste sektorite jaoks. 
Nimetatud aruanne hõlmab rakendamise 
esimest viite aastat ja sisaldab hinnangut 
V lisas ajavahemikuks 2021–2030 
sätestatud fluorosüsivesinike koguste 
kohta.

Or. fr
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 304
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab hiljemalt 31. detsembril 
2020 aruande, milles käsitletakse 
fluorosüsivesinike kättesaadavust ELi 
turul, eelkõige meditsiiniseadmete jaoks.

Komisjon avaldab hiljemalt 31. detsembril 
2020 aruande, milles käsitletakse 
fluorosüsivesinike kättesaadavust ELi 
turul, eelkõige meditsiiniseadmete jaoks
ning fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate vahtude järkjärgulise 
kasutuselt kõrvaldamise kava teostatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes aluseks artikli 17 kohaselt 
esitatud teabe turule laskmise kohta ja 
artikli 18 lõike 2 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud teabe fluoritud kasvuhoonegaaside 
heite kohta, jälgib komisjon käesoleva 
määruse kohaldamist ja mõju.

3. Võttes aluseks artikli 17 kohaselt 
esitatud teabe turule laskmise kohta, jälgib 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ja mõju.

Or. en

Selgitus

See seostub minu muudatusettepanekuga jätta välja artikkel 18 ning on seega tulenev 
muudatus.
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Muudatusettepanek 306
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab hiljemalt 31. detsembril 
2024 põhjaliku aruande, milles käsitletakse 
käesoleva määruse mõju ning 
prognoositakse jätkuvat nõudlust 
fluorosüsivesinike järele pärast 
2030. aastat.

Komisjon avaldab hiljemalt üksteist aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist
põhjaliku kõikehõlmava aruande, milles 
käsitletakse käesoleva määruse mõju selle 
rakendamise esimese kümne aasta jooksul
ning prognoositakse jätkuvat nõudlust 
fluorosüsivesinike järele pärast 
2030. aastat.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada korrapärane aruandlus käesoleva määruse 
rakendamise kohta iga viie aasta järel.

Muudatusettepanek 307
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab hiljemalt 31. detsembril 
2024 põhjaliku aruande, milles käsitletakse 
käesoleva määruse mõju ning 
prognoositakse jätkuvat nõudlust 
fluorosüsivesinike järele pärast 2030. 
aastat.

Komisjon avaldab hiljemalt 31. detsembril 
2022 põhjaliku aruande, milles käsitletakse 
käesoleva määruse mõju, mis hõlmab 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 308
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) prognoos jätkuva nõudluse kohta 
fluorosüsivesinike järele aastatel 2024, 
2027, 2030 ja pärast 2030. aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hinnang fluorosüsivesinike võimaliku 
järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise 
kohta aastaks 2030 või varsti pärast seda, 
sh erandid ja muud sellise ettepaneku 
toetamiseks vajalikud meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ülevaade Euroopa ja rahvusvahelistest 
standarditest, liikmesriikide riiklikest 
ohutusalastest õigusaktidest ja 
ehitusnormidest, mis takistavad
üleminekut süttivatele külmaainetele, 
nagu süsivesinikud;
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Or. en

Muudatusettepanek 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate toodete ja seadmete tehniliselt 
teostatavate ja kulutasuvate alternatiivide 
kättesaadavusest III lisas loetlemata 
toodete ja seadmete puhul, võttes arvesse 
energiatõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab 31. detsembriks 2020 
aruande, milles käsitletakse 
fluorosüsivesinike kättesaadavust ELi 
turul ning talle antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et muuta fluorosüsivesinike ja 
kaasneva heitega seotud 
turusuundumuste taustal V lisas 
ettenähtud maksimumkoguseid;

Or. en

Selgitus

See muudaks ülevaate ja turulelastavate fluorosüsivesinike maksimumkoguste muutmise 
läbivaatamise osaks, mitte artikli 13 kohaseks delegeeritud õigusaktist sõltuvaks teemaks.
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Muudatusettepanek 313
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. detsembriks 2020 esitab ta 
aruande, milles hinnatakse käesoleva 
määruse haldus- ja majanduslikku kulu 
ettevõtetele, sealhulgas ettepanekud selle 
kulu vähendamise võimaluste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, 
artikli 8 lõikes 7, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 10 lõikes 7, artikli 13 lõikes 5, 
artikli 14 lõikes 6, artikli 17 lõikes 5, 
artikli 18 lõikes 3 ja artikli 19 lõigetes 1 ja 
2 osutatud delegeeritud volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[pp/kk/aaaa] [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev].

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, 
artikli 8 lõikes 7, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 10 lõikes 7, artikli 13 lõikes 4, 
artikli 14 lõikes 6, artikli 17 lõikes 5, 
artikli 18 lõikes 3 ja artikli 19 lõigetes 1 ja 
2 osutatud delegeeritud volitused antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 
[pp/kk/aaaa] [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja 
möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse vaikimisi sama pikkadeks 
perioodideks, kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu ei ole hiljemalt kolm kuud enne 
iga perioodi lõppu väljendanud 
pikendamisele vastuseisu.

Or. fr
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Selgitus

Artiklis 13 on volituste delegeerimist mainitud lõikes 4 ja mitte lõikes 5. Lisaks on soovitatav, 
et volituste delegeerimine oleks ajaliselt piiratud ja et nende delegeerimisel oleks vastav 
aruanne kättesaadav.

Muudatusettepanek 315
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 8 
lõikes 7, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 
lõikes 7, artikli 13 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 6, artikli 17 lõikes 5, artikli 18 
lõikes 3 ja artikli 19 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 8 
lõikes 7, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 
lõikes 7, artikli 13 lõikes 4, artikli 14 
lõikes 6, artikli 17 lõikes 5, artikli 18 
lõikes 3 ja artikli 19 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. fr

Selgitus

Artiklis 13 on volituste delegeerimist mainitud lõikes 4 ja mitte lõikes 5.

Muudatusettepanek 316
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõike 4, artikli 7 lõike 2, 
artikli 8 lõike 7, artikli 9 lõike 3, artikli 10 

5. Artikli 3 lõike 4, artikli 7 lõike 2, 
artikli 8 lõike 7, artikli 9 lõike 3, artikli 10 
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lõike 7, artikli 13 lõike 5, artikli 14 lõike 6, 
artikli 17 lõike 5, artikli 18 lõike 3 ning 
artikli 19 lõigete 1 ja 2 alusel vastuvõetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

lõike 7, artikli 13 lõike 4, artikli 14 lõike 6, 
artikli 17 lõike 5, artikli 18 lõike 3 ning 
artikli 19 lõigete 1 ja 2 alusel vastuvõetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. fr

Selgitus

Artiklis 13 on volituste delegeerimist mainitud lõikes 4 ja mitte lõikes 5.

Muudatusettepanek 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni määrused (EÜ) nr 1497/2007, 
(EÜ) nr 1516/2007, (EÜ) nr 303/2008, 
(EÜ) nr 304/2008, (EÜ) nr 305/2008, 
(EÜ) nr 306/2008, (EÜ) nr 307/2008 ja 
3084/2008 jäävad siiski jõusse ja kehtima, 
välja arvatud juhul kui ja kuni need 
tunnistatakse käesoleva määruse kohaselt 
vastuvõetud komisjoni [delegeeritud või ] 
rakendusaktidega kehtetuks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek, mille eesmärk on säilitada olemasolevad komisjoni rakendusmäärused, 
mis on seotud koolituse ja sertifitseerimisega, välja arvatud juhul kui ja kuni komisjon need 
hiljem kehtetuks tunnistab.
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Muudatusettepanek 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele 
käsitatakse viidetena käesolevale 
määrusele kooskõlas VIII lisas esitatud 
vastavustabeliga.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele 
(EÜ) nr 842/2006 käsitatakse viidetena 
käesolevale määrusele kooskõlas VIII lisas 
esitatud vastavustabeliga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek, mille eesmärk on säilitada olemasolevad komisjoni rakendusmäärused, 
mis on seotud koolituse ja sertifitseerimisega, välja arvatud juhul kui ja kuni komisjon need 
hiljem kehtetuks tunnistab.

Muudatusettepanek 319
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

Seda kohaldatakse alates [...]1

__________________
1 Sisestada kuupäev: Käesoleva määruse 
jõustumise aastale järgneva aasta 1. 
jaanuar.

Or. it


