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Tarkistus 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa säädetyn 
pätevöintiohjelman mukaiset 
pätevyystodistukset on annettava sillä 
ehdolla, että hakija on suorittanut 1 ja 
2 kohdan mukaisesti perustetun 
koulutusohjelman.

3. Edellä 1 kohdassa säädetyn 
pätevöintiohjelman mukaiset 
pätevyystodistukset on annettava sillä 
ehdolla, että hakija on suorittanut 
onnistuneesti 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
perustetun arviointiohjelman.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus on tarpeen pakollista koulutusta koskevaan 8 artiklan 1 alakohtaan 
liittyvässä tarkistuksessa 4 tehtyjen muutosten tueksi. Vaatimuksena pitäisi olla, että henkilöt 
suorittavat onnistuneesti arviointiprosessin, jonka henkilöt voivat joissakin tapauksissa tehdä 
ilman koulutusta aiemman kokemuksen ja osaamisen ansiosta. 

Tarkistus 184
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa säädetyn 
pätevöintiohjelman mukaiset 
pätevyystodistukset on annettava sillä 
ehdolla, että hakija on suorittanut 1 ja 
2 kohdan mukaisesti perustetun 
koulutusohjelman.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 185
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa säädetyn 
pätevöintiohjelman mukaiset 
pätevyystodistukset on annettava sillä 
ehdolla, että hakija on suorittanut 1 ja 
2 kohdan mukaisesti perustetun 
koulutusohjelman.

3. Edellä 1 kohdassa säädetyn 
pätevöintiohjelman mukaiset 
pätevyystodistukset on annettava sillä 
ehdolla, että hakija on suorittanut 1 ja 
2 kohdan mukaisesti asianmukaisen, 
hankitun tiedon vahvistavan kokeen.

Or. pl

Tarkistus 186
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on perustettava 
pätevöintiohjelmat sellaisia yrityksiä 
varten, jotka suorittavat 1 kohdan a–
d alakohdassa mainittuja tehtäviä muille 
osapuolille.

4. Jäsenvaltioiden on perustettava 
pätevöintiohjelmat sellaisia yrityksiä 
varten, jotka suorittavat 1 kohdan a–
e alakohdassa mainittuja tehtäviä muille 
osapuolille.

Or. en

Tarkistus 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on perustettava 
pätevöintiohjelmat sellaisia yrityksiä 
varten, jotka suorittavat 1 kohdan a–

4. Jäsenvaltioiden on perustettava 
pätevöintiohjelmat sellaisia yrityksiä 
varten, jotka suorittavat 1 kohdan a–
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d alakohdassa mainittuja tehtäviä muille 
osapuolille.

c alakohdassa mainittuja tehtäviä muille 
osapuolille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella rajoitetaan yritysten pätevöinnin soveltamisalaa tärkeimmille aloille ja 
yhdenmukaistetaan ehdotusta nykyisen fluoratuista kaasuista annetun asetuksen kanssa. 

Tarkistus 188
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa enintään 
viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat jatkaa
1 kohdassa säädettyjen pätevyystodistusten 
voimassaoloaikaa, jos asianomainen 
henkilö suorittaa pakollisen määräaikaisen 
koulutuksen joka viides vuosi saattaakseen 
ajan tasalle tietonsa 2 kohdassa 
tarkoitetuista aiheista.

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa enintään 
viisi vuotta. Jäsenvaltiot jatkavat
1 kohdassa säädettyjen pätevyystodistusten 
voimassaoloaikaa, jos asianomainen 
henkilö suorittaa pakollisen määräaikaisen 
koulutuksen joka viides vuosi saattaakseen 
ajan tasalle tietonsa 2 kohdassa 
tarkoitetuista aiheista.

Or. de

Perustelu

Pätevyystodistusten voimassaoloajan jatkamisen ei tulisi olla jäsenvaltioiden harkinnassa.

Tarkistus 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa 
enintään viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat 

5. Edellä 1–3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset sisältävät vähintään 
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jatkaa 1 kohdassa säädettyjen 
pätevyystodistusten voimassaoloaikaa, jos 
asianomainen henkilö suorittaa 
pakollisen määräaikaisen koulutuksen 
joka viides vuosi saattaakseen ajan tasalle 
tietonsa 2 kohdassa tarkoitetuista aiheista.

seuraavat:

a) pätevöintielimen nimi, haltijan koko 
nimi, todistuksen numero ja tarvittaessa 
päättymispäivä;
b) toimet, joita todistuksen haltija voi 
suorittaa;
c) antamispäivämäärä ja antajan 
allekirjoitus.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat nykyisten fluoratuista kaasuista annettujen asetusten nojalla valita, 
käyttävätkö ne pätevyystodistuksissa päättymispäivää vai eivät. Komission todistusten 
voimassaoloajasta ehdottama muutos olisi vaikuttanut huomattavasti jo annettuihin nykyisiin 
todistuksiin. Niiden, joille on annettu päättymispäivätön todistus voimassa olevien asetusten 
nojalla, olisi pitänyt suorittaa kokeet uudelleen, mikä olisi merkinnyt huomattavia 
kustannuksia henkilöille, jotka ovat jo käyneet komission vähimmäisvaatimukset täyttävät 
täydennyskoulutukset ja pätevöintiohjelmat.

Tarkistus 190
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa enintään 
viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat jatkaa
1 kohdassa säädettyjen pätevyystodistusten 
voimassaoloaikaa, jos asianomainen 
henkilö suorittaa pakollisen määräaikaisen 
koulutuksen joka viides vuosi saattaakseen 
ajan tasalle tietonsa 2 kohdassa 
tarkoitetuista aiheista.

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa enintään 
viisi vuotta. Edellä 1 kohdassa säädettyjen 
pätevyystodistusten voimassaoloaikaa 
jatketaan, jos asianomainen henkilö 
suorittaa pakollisen määräaikaisen 
koulutuksen joka viides vuosi saattaakseen 
ajan tasalle tietonsa 2 kohdassa 
tarkoitetuista aiheista.

Or. it



AM\931885FI.doc 7/80 PE508.081v01-00

FI

Tarkistus 191
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa enintään 
viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat jatkaa 
1 kohdassa säädettyjen pätevyystodistusten 
voimassaoloaikaa, jos asianomainen 
henkilö suorittaa pakollisen määräaikaisen 
koulutuksen joka viides vuosi saattaakseen 
ajan tasalle tietonsa 2 kohdassa 
tarkoitetuista aiheista.

5. Edellä 1 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa enintään 
viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat jatkaa 
1 kohdassa säädettyjen pätevyystodistusten 
voimassaoloaikaa, jos asianomainen 
henkilö suorittaa pakollisen määräaikaisen 
koulutuksen joka viides vuosi saattaakseen 
ajan tasalle tietonsa 2 kohdassa 
tarkoitetuista aiheista.

Or. en

Tarkistus 192
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa 
enintään viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat 
jatkaa 1 kohdassa säädettyjen 
pätevyystodistusten voimassaoloaikaa, jos 
asianomainen henkilö suorittaa 
pakollisen määräaikaisen koulutuksen 
joka viides vuosi saattaakseen ajan tasalle 
tietonsa 2 kohdassa tarkoitetuista aiheista.

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt uudet 
pätevyystodistukset uusitaan joka viides 
vuosi pätevöintiprosessissa. Ehdokkaat 
saavat pätevyyden, jos suorittavat 
prosessin onnistuneesti.

Or. en

Tarkistus 193
Jo Leinen
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
pätevyystodistukset ovat voimassa 
enintään viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat 
jatkaa 1 kohdassa säädettyjen 
pätevyystodistusten voimassaoloaikaa, jos 
asianomainen henkilö suorittaa 
pakollisen määräaikaisen koulutuksen 
joka viides vuosi saattaakseen ajan tasalle 
tietonsa 2 kohdassa tarkoitetuista aiheista.

5. Asetuksen EY N:o 842/2006 mukaisesti 
myönnetyt nykyiset pätevyystodistukset 
pysyvät voimassa niiden alkuperäisten 
myöntämisehtojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 194
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt
pätevyystodistukset ovat voimassa 
enintään viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat 
jatkaa 1 kohdassa säädettyjen 
pätevyystodistusten voimassaoloaikaa, jos 
asianomainen henkilö suorittaa 
pakollisen määräaikaisen koulutuksen 
joka viides vuosi saattaakseen ajan tasalle 
tietonsa 2 kohdassa tarkoitetuista aiheista.

5. Olemassa olevat pätevyystodistukset, 
jotka on myönnetty asetuksen 
EY N:o 842/2006 mukaisesti, säilyvät 
voimassa.

Or. fi

Tarkistus 195
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla 
saadut pätevyystodistukset ovat voimassa 
sillä ehdolla, että näin pätevöidyt henkilöt 
suorittavat kokeen uudessa asetuksessa 
mainittuja menettelyitä noudattaen 
1 päivään tammikuuta 2020 mennessä.

Or. pl

Tarkistus 196
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Asetuksen EY N:o 842/2006 
mukaisesti myönnetyt nykyiset 
pätevyystodistukset pysyvät voimassa 
niiden alkuperäisten myöntämisehtojen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 197
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikkien 5 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistusten haltijoiden on 
suoritettava 1 päivään tammikuuta 2020 
mennessä 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettu tekniikoihin liittyvä 
arviointiprosessi.

Or. en
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Tarkistus 198
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle koulutus- ja 
pätevöintiohjelmansa [1 päivään 
tammikuuta 2015] mennessä. Niiden on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
annetut pätevyystodistukset. Ne eivät saa 
rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta 
tai sijoittautumisvapautta sillä perusteella, 
että pätevyystodistus on annettu toisessa 
jäsenvaltiossa.

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle pätevöintiohjelmansa
1 päivään tammikuuta 2015 mennessä. 
Niiden on tunnustettava toisessa 
jäsenvaltiossa annetut pätevyystodistukset. 
Ne eivät saa rajoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapautta tai 
sijoittautumisvapautta sillä perusteella, että 
pätevyystodistus on annettu toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle koulutus- ja 
pätevöintiohjelmansa [1 päivään 
tammikuuta 2015] mennessä. Niiden on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
annetut pätevyystodistukset. Ne eivät saa 
rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta 
tai sijoittautumisvapautta sillä perusteella, 
että pätevyystodistus on annettu toisessa 
jäsenvaltiossa.

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle pätevöintiohjelmansa
1 päivään tammikuuta 2017 mennessä. 
Niiden on tunnustettava toisessa 
jäsenvaltiossa annetut pätevyystodistukset. 
Ne eivät saa rajoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapautta tai 
sijoittautumisvapautta sillä perusteella, että 
pätevyystodistus on annettu toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en
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Perustelu

Tämä liittyy tarkistukseen 4 ja 8 artiklan 1 alakohtaan ehdotettuihin muutoksiin 
koulutuksesta. Tarkistuksella yhdenmukaistetaan ehdotus voimassa olevan fluoratuista 
kaasuista annetun asetuksen kanssa, sillä siinä säädetään yhdenmukaistetusta koulutuksesta 
ja pakollisesta pätevöinnistä. Päivämäärän muutoksen ansiosta jäsenvaltiot voivat laatia ja 
panna täytäntöön uudet pätevyysvaatimukset, joissa on otettava huomioon alat, joilla 
pätevyysvaatimusten soveltamisalaa on laajennettu muille sektoreille.

Tarkistus 200
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle koulutus- ja 
pätevöintiohjelmansa [1 päivään 
tammikuuta 2015] mennessä. Niiden on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
annetut pätevyystodistukset. Ne eivät saa 
rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta 
eikä sijoittautumisvapautta sillä 
perusteella, että pätevyystodistus on 
annettu toisessa jäsenvaltiossa.

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle koulutus- ja 
pätevöintiohjelmansa [1 päivään
tammikuuta 2018] mennessä. Niiden on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa
annetut pätevyystodistukset. Ne eivät saa 
rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta 
eikä sijoittautumisvapautta sillä 
perusteella, että pätevyystodistus on 
annettu toisessa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 201
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 1 kohdassa 
säädettyä koulutusta ja pätevöimistä 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
pätevyystodistuksen vastavuoroista 

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 1 kohdassa 
säädettyä pätevöimistä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja 
pätevyystodistuksen vastavuoroista 
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tunnustamista koskevat edellytykset. tunnustamista koskevat edellytykset.

Or. en

Tarkistus 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 1 kohdassa 
säädettyä koulutusta ja pätevöimistä 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
pätevyystodistuksen vastavuoroista 
tunnustamista koskevat edellytykset.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 1 kohdassa 
säädettyä pätevöimistä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja 
pätevyystodistuksen vastavuoroista 
tunnustamista koskevat edellytykset.

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy tarkistukseen 4 ja 8 artiklan 1 alakohtaan ehdotettuihin muutoksiin 
koulutuksesta. Tarkistuksella yhdenmukaistetaan ehdotus nykyisen asetuksen kanssa, sillä 
siinä vaaditaan jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle vähimmäisvaatimukset täyttävistä 
pätevöinneistä.

Tarkistus 203
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kielletään liitteessä III lueteltujen 
erityisten tuotteiden ja laitteiden 
saattaminen markkinoille kyseisessä 
liitteessä asetetusta päivämäärästä; 
tapauksen mukaan päivämäärät eriytetään 
tuotteiden ja laitteiden sisältämän fluoratun 
kasvihuonekaasun tyypin tai 

1. Kielletään liitteessä III lueteltujen 
fluorattuja kaasuja sisältävien tai joihin 
niiden toiminta perustuu erityisten 
tuotteiden ja laitteiden saattaminen 
markkinoille kyseisessä liitteessä asetetusta 
päivämäärästä; tapauksen mukaan 
päivämäärät eriytetään tuotteiden ja 
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lämmitysvaikutuksen mukaan. laitteiden sisältämän fluoratun 
kasvihuonekaasun tyypin tai 
lämmitysvaikutuksen mukaan.

Or. pl

Tarkistus 204
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kielletään liitteessä III lueteltujen 
erityisten tuotteiden ja laitteiden 
saattaminen markkinoille kyseisessä 
liitteessä asetetusta päivämäärästä; 
tapauksen mukaan päivämäärät eriytetään 
tuotteiden ja laitteiden sisältämän fluoratun 
kasvihuonekaasun tyypin tai 
lämmitysvaikutuksen mukaan.

1. Kielletään liitteessä III lueteltujen 
erityisten tuotteiden ja laitteiden 
saattaminen markkinoille ja vienti 
kyseisessä liitteessä asetetusta 
päivämäärästä; tapauksen mukaan 
päivämäärät eriytetään tuotteiden ja 
laitteiden sisältämän fluoratun 
kasvihuonekaasun tyypin tai 
lämmitysvaikutuksen mukaan.

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että fluorihiilivetyjä sisältäviä tuotteita ja laitteita, joita ei saa saattaa 
EU:n markkinoille, ei "dumpata" kehitysmaihin.

Tarkistus 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kielletään liitteessä III lueteltujen 
erityisten tuotteiden ja laitteiden 
saattaminen markkinoille kyseisessä 
liitteessä asetetusta päivämäärästä; 
tapauksen mukaan päivämäärät eriytetään 

1. Kielletään liitteessä III lueteltujen 
erityisten tuotteiden ja laitteiden 
saattaminen markkinoille kyseisessä 
liitteessä asetetusta päivämäärästä; 
tapauksen mukaan päivämäärät eriytetään 
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tuotteiden ja laitteiden sisältämän fluoratun 
kasvihuonekaasun tyypin tai 
lämmitysvaikutuksen mukaan.

tuotteiden ja laitteiden sisältämän fluoratun 
kasvihuonekaasun tyypin tai 
lämmitysvaikutuksen mukaan.

Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa lisää 
sellaisten tuotteiden tai laitteiden 
saattamista markkinoille tai 
käyttöönottoa, joita ei ole lueteltu 
liitteessä III.

Or. en

Perustelu

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 
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.

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

Tarkistus 206
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa sellaisten 
tuotteiden tai laitteiden saattamista 
markkinoille tai käyttöönottoa, joita ei ole 
lueteltu liitteessä III.

Or. en

Tarkistus 207
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa asetettu kielto ei 
koske laitteita, joiden osalta on direktiivin 
2009/125/EY44 mukaisesti vahvistetuissa 
ekologista suunnittelua koskevissa 
vaatimuksissa todettu, että laitteen 
paremman käytönaikaisen 
energiatehokkuuden ansiosta sen 
elinkaaren mittaiset hiilidioksidipäästöt 
olisivat pienemmät kuin vastaavan 
laitteen, joka täyttää asiaan liittyvät 
ekologista suunnittelua koskevat 
vaatimukset eikä sisällä fluorihiilivetyjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa asetettu kielto ei 
koske laitteita, joiden osalta on direktiivin 
2009/125/EY mukaisesti vahvistetuissa 
ekologista suunnittelua koskevissa 
vaatimuksissa todettu, että laitteen 
paremman käytönaikaisen 
energiatehokkuuden ansiosta sen 
elinkaaren mittaiset hiilidioksidipäästöt 
olisivat pienemmät kuin vastaavan laitteen, 
joka täyttää asiaan liittyvät ekologista 
suunnittelua koskevat vaatimukset eikä 
sisällä fluorihiilivetyjä.

2. Edellä 1 kohdassa asetettu kielto ei 
koske puhallusjäähdyttimiä ja 
puhalluspakastimia ja laitteita, joiden 
osalta on direktiivin 2009/125/EY 
mukaisesti vahvistetuissa ekologista 
suunnittelua koskevissa vaatimuksissa 
todettu, että laitteen paremman 
käytönaikaisen energiatehokkuuden 
ansiosta sen elinkaaren mittaiset 
hiilidioksidipäästöt olisivat pienemmät 
kuin vastaavan laitteen, joka täyttää asiaan 
liittyvät ekologista suunnittelua koskevat 
vaatimukset eikä sisällä fluorihiilivetyjä.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 209
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III 
olevaa luetteloa sisällyttämällä siihen 
muita tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on 150 tai enemmän, tai 
joiden toiminta perustuu niihin, jos on 
vahvistettu, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytölle tai 
fluorattujen kasvihuonekaasujen erityisten 
tyyppien käytölle on saatavilla vaihtoehtoja 
ja niiden käyttö johtaisi pienempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin, tai tarpeen 
mukaan sulkea tietyksi ajaksi pois tietyt 
tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei ole 
teknisistä, taloudellisista tai 
turvallisuussyistä käytettävissä 
vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät määritetyn 
raja-arvon alle.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III 
olevaa luetteloa sisällyttämällä siihen 
muita tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden 
toiminta perustuu niihin, jos on vahvistettu, 
että fluorattujen kasvihuonekaasujen 
käytölle tai fluorattujen 
kasvihuonekaasujen erityisten tyyppien 
käytölle on saatavilla vaihtoehtoja ja niiden 
käyttö johtaisi pienempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin, tai tarpeen 
mukaan sulkea tietyksi ajaksi pois tietyt 
tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei ole 
teknisistä, taloudellisista tai 
turvallisuussyistä käytettävissä 
vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät määritetyn 
raja-arvon alle.

Or. de
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Tarkistus 210
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III 
olevaa luetteloa sisällyttämällä siihen
muita tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on 150 tai enemmän, tai 
joiden toiminta perustuu niihin, jos on 
vahvistettu, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytölle tai 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
erityisten tyyppien käytölle on saatavilla 
vaihtoehtoja ja niiden käyttö johtaisi 
pienempiin kasvihuonekaasupäästöihin, 
tai tarpeen mukaan sulkea tietyksi ajaksi 
pois tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden 
osalta ei ole teknisistä, taloudellisista tai
turvallisuussyistä käytettävissä 
vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät määritetyn 
raja-arvon alle.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III 
olevaa luetteloa sulkemalla tietyksi ajaksi 
pois tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden 
osalta ei ole teknisistä, taloudellisista tai 
turvallisuussyistä käytettävissä 
vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät tilapäisesti 
määritetyn raja-arvon alle.

Or. en

Perustelu

Liite III vaikuttaa suoraan asetuksen soveltamisalaan. Siksi siihen pitäisi lisätä uusia osia 
vain yhteispäätösmenettelyn nojalla, jolloin Euroopan parlamentti voi kantaa 
täysimääräisesti lainsäädännöllisen vastuunsa. Liitteen III tiettyjen osien poissulkemisen 
pitäisi tapahtua ainoastaan tilapäistä teknisten, taloudellisten ja turvallisuussyiden 
perusteella.

Tarkistus 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
liitteessä III olevaa luetteloa 
sisällyttämällä siihen muita tuotteita ja 
laitteita, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on 150 tai enemmän, tai 
joiden toiminta perustuu niihin, jos on 
vahvistettu, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytölle tai 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
erityisten tyyppien käytölle on saatavilla 
vaihtoehtoja ja niiden käyttö johtaisi 
pienempiin kasvihuonekaasupäästöihin, 
tai tarpeen mukaan sulkea tietyksi ajaksi 
pois tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden 
osalta ei ole teknisistä, taloudellisista tai 
turvallisuussyistä käytettävissä 
vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät määritetyn 
raja-arvon alle.

3. Komissio voi jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
valtuuttaa täytäntöönpanosäädöksillä 
ajallisesti rajatun poikkeuksen, jolla 
suljetaan pois tiettyjä liitteessä III 
lueteltuja tuote- tai laiteluokkia, jos 
vaihtoehtoisia aineita ei ole saatavilla tai 
jos niitä ei voida käyttää teknisistä, 
taloudellisista tai turvallisuussyistä. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset on 
annettava 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

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 
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.

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

Tarkistus 212
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III 
olevaa luetteloa sisällyttämällä siihen 
muita tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on 150 tai enemmän, tai 
joiden toiminta perustuu niihin, jos on 
vahvistettu, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytölle tai 
fluorattujen kasvihuonekaasujen erityisten 
tyyppien käytölle on saatavilla vaihtoehtoja 
ja niiden käyttö johtaisi pienempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin, tai tarpeen 
mukaan sulkea tietyksi ajaksi pois tietyt 
tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei ole
teknisistä, taloudellisista tai 
turvallisuussyistä käytettävissä 
vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät määritetyn 
raja-arvon alle.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III 
olevaa luetteloa sisällyttämällä siihen 
muita tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on 150 tai enemmän, tai 
joiden toiminta perustuu niihin, jos on 
vahvistettu, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytölle tai 
fluorattujen kasvihuonekaasujen erityisten 
tyyppien käytölle on saatavilla vaihtoehtoja 
ja niiden käyttö johtaisi pienempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin. Komission 
olisi myös voitava tarpeen mukaan sulkea 
tietyksi ajaksi pois tietyt tuote- tai 
laiteluokat, joiden osalta ei ole enää
käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät määritetyn 
raja-arvon alle, tai jos uudet tieteelliset tai 
tekniset vaihtoehtojen turvallisuutta
koskevat tiedot estävät niiden käytön 
varovaisuusperiaatteen vuoksi.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 3. Siirretään komissiolle valta antaa 
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20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III 
olevaa luetteloa sisällyttämällä siihen 
muita tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on 150 tai enemmän, tai 
joiden toiminta perustuu niihin, jos on 
vahvistettu, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytölle tai 
fluorattujen kasvihuonekaasujen erityisten 
tyyppien käytölle on saatavilla vaihtoehtoja 
ja niiden käyttö johtaisi pienempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin, tai tarpeen 
mukaan sulkea tietyksi ajaksi pois tietyt 
tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei ole 
teknisistä, taloudellisista tai 
turvallisuussyistä käytettävissä 
vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät määritetyn 
raja-arvon alle.

20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III 
olevaa luetteloa sisällyttämällä siihen 
muita tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on 150 tai enemmän, tai 
joiden toiminta perustuu niihin, jos on 
vahvistettu, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käytölle tai 
fluorattujen kasvihuonekaasujen erityisten 
tyyppien käytölle on saatavilla vaihtoehtoja 
ja niiden käyttö johtaisi pienempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin, tai tarpeen 
mukaan sulkea tietyksi ajaksi pois tietyt 
tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei ole 
teknisistä, taloudellisista tai 
turvallisuussyistä käytettävissä 
vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutukset jäävät määritetyn
raja-arvon alle, tai sen käytönaikaisen 
energiatehokkuuden vuoksi, jos 
kasvihuonekaasupäästöjen elinkaaren 
aikana syntyvät päästöt, myös fluorattujen 
kasvihuonekaasujen ja prosessissa 
käytettävien raaka-aineiden ja aineiden 
valmistusprosessin aikaiset tuotepäästöt, 
ovat matalampia kuin vastaavasta 
laitteesta saadut.

Or. en

Tarkistus 214
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Fluorattuja kaasuja saa myydä vain 
yrityksille ja niitä saavat hankkia vain 
yritykset, joilla on pätevyystodistukset, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
fluorattujen kaasujen hankinta on osa 
myyjän kyseisillä kaasuilla suorittamia 
laitteen asennus-, kunnossapito- tai 
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huoltotoimia.

Or. 

Tarkistus 215
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei 
sovelleta seuraaviin käyttöalueisiin:
– terveydenhuoltoalan sovellukset 
(mukaan lukien tietyt lääkinnälliset ja 
farmaseuttiset laitteet);
– ilmailualan sovellukset (mukaan lukien 
erityisesti lentokoneiden palontorjunta- ja 
palonsammutusjärjestelmät);
– sähkövirran tuotto- ja siirtosovellukset;
– kryogeeniset sovellukset;
– teollisuuskaasujen tuotanto.

Or. en

Tarkistus 216
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 8 artiklan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettujen toimien 
suorittamista varten fluorattuja kaasuja 
saa myydä ainoastaan yrityksille 
henkilöille ja niitä saavat hankkia 
ainoastaan yritykset ja henkilöt, joilla on
8 artiklan mukaiset asiaankuuluvat 
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pätevyystodistukset.

Or. en

Tarkistus 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 8 artiklan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettujen toimien 
suorittamista varten fluorattuja kaasuja 
saa myydä ainoastaan yrityksille ja niitä 
saavat hankkia ainoastaan yritykset ja, 
joilla on tarvittaessa 8 artiklan 4 kohdan 
mukaiset asiaankuuluvat 
pätevyystodistukset, ja henkilöt, joilla on 
8 artiklan 1 kohdan mukaiset 
asiaankuuluvat pätevyystodistukset.
Tällä kohdalla ei estetä henkilöitä, joita ei 
ole pätevöity, koska he eivät suorita 
8 artiklan a–d kohdassa tarkoitettuja 
toimia, keräämästä, kuljettamasta tai 
toimittamasta fluorattuja 
kasvihuonekaasuja.

Or. en

Perustelu

Tällä rajoitetaan fluorattujen kaasujen myynti ja hankinta yrityksiin ja henkilöihin, joilla on 
asiaankuuluvat pätevyystodistukset, ja estetään siten muita kuin päteviä henkilöitä ja yrityksiä 
suorittamasta toimia, jotka koskevat fluorattuja kaasuja sisältäviä laitteita tai laitteita, joiden 
on tarkoitus sisältää fluorattuja kaasuja.

Tarkistus 218
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jokaisen jäsenvaltion on julkaistava 
ja toimitettava komissiolle [1 päivään 
tammikuuta 2016] mennessä raportti 
paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla sovellettavista asetuksista, 
standardeista tai lainsäädännöstä, joilla 
rajoitetaan sellaisten korvaavien 
teknologioiden käyttöönottoa, joissa 
käytetään syttyviä kylmäaineita, mukaan 
lukien hiilivedyt, jäähdytys- ja 
ilmastointituotteissa ja -laitteissa ja 
-vaahdoissa. Raportissa ehdotetaan toimia 
näiden rajoitusten käsittelemiseksi, jotta 
liitteessä III luetellut markkinoille 
saattamista koskevat kiellot voivat tulla 
voimaan, tai tarvittaessa eritellään 
soveltamisalat, joilla voidaan tarvita 
harkittuja poikkeuksia perustelluista 
turvallisuussyistä.
Komissio julkaisee [1 päivään 
tammikuuta 2017] mennessä 
yhteenvetokertomuksen, joka annetaan 
saataville sähköisesti, jotta sitä voidaan 
jakaa aktiivisesti ja järjestelmällisesti 
asetuksen (EY) N:o 1367/2006 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tiettyjen toimien strateginen luonne 
ja paikallisen ilmaston erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottaen 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus sallia tilapäiset 
poikkeukset liitteessä III esitettyihin 
kieltoihin enintään 12 kuukaudeksi. 
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Kussakin poikkeustapauksessa 
toimivaltainen viranomainen tiedottaa 
Euroopan komission päätöksen perustana 
olevista syistä.

Or. en

Tarkistus 220
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

Merkintävelvollisuus koskee fluorattuja 
kaasuja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 
raaka-aineena kemiallisessa prosessissa,
hävitettäväksi, vientiin ja uudelleen 
pakattavaksi.

Or. pl

Tarkistus 221
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) vaahtojen polyoliseokset ja liuottimet.

Or. pl

Tarkistus 222
Erik Bánki

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

4. Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
vaahtoja ei saa saattaa markkinoille, ellei 
fluorattuja kasvinhuonekaasuja ole 
yksilöity merkinnällä, jossa käytetään 
hyväksyttyä teollisuuden nimitystä tai, jos 
tällaista nimitystä ei ole saatavana, 
kemiallista nimeä. Merkinnässä on 
selvästi ilmoitettava, että vaahto sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja.

4. Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
vaahtoja ei saa saattaa markkinoille, ellei 
niissä ole selkeää merkintää siitä, että 
vaahto sisältää fluorattuja 
kasvihuonekaasuja voimassa olevan EU:n 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 223
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on sisällytettävä tällaisten tuotteiden ja 
laitteiden käyttöohjeisiin. Kun fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden lämmitysvaikutus on 150 tai 
enemmän, tämä tieto on sisällytettävä 
myös mainonnassa käytettäviin 
kuvauksiin.

5. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on sisällytettävä tällaisten tuotteiden ja 
laitteiden käyttöohjeisiin, kun fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden lämmitysvaikutus on 150 tai 
enemmän.

Or. en

Tarkistus 224
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kielletään rikkiheksafluoridin käyttö 
magnesiumin painevalussa ja 

1. Kielletään rikkiheksafluoridin käyttö 
magnesiumin painevalussa ja 
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magnesiumvaluseosten kierrätyksessä. 
Sellaisten valujen osalta, joissa 
rikkiheksafluoridia käytetään alle 850 kg 
vuodessa, kielto tulee voimaan vasta 
1 päivänä tammikuuta 2015.

magnesiumvaluseosten kierrätyksessä. 
Sellaisten valujen osalta, joissa 
rikkiheksafluoridia käytetään alle 850 kg 
vuodessa, kielto tulee voimaan vasta [... 
päivänä ...kuuta ...]1.
__________________
1 Lisätään päivämäärä, joka on kolme 
vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. it

Tarkistus 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio arvioi, että 1 tammikuuta 
2018 mennessä on olemassa tehokas ja 
varma vaihtoehto, joka korvaa 
kohtuulliseen hintaan rikkiheksafluoridin 
käytön uusissa keskijännitteisissä 
toisiokytkimissä, ja mahdollisuus kieltää 
rikkiheksafluoridin käyttö uusissa 
laitteissa.

Or. fr

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä varmaa ja tehokasta vaihtoehtoa kuin rikkiheksafluoridi, 
joten sen kieltäminen olisi vaarallista ja taloudellisesti hankalaa. Komission tulee siis 
arvioida kyseisten vaihtoehtojen edut ja haitat ennen rikkiheksafluoridin kieltämistä uusissa 
laitteissa.

Tarkistus 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020. 
Tätä säännöstä ei sovelleta laitteisiin, 
jotka on tarkoitettu alle 50 celsiusasteen 
sovelluksiin, tai laitteisiin, jotka on 
muunnettu käyttämään fluorattuja 
kaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 
2 500, otsonikerrosta heikentävistä 
annettujen määräysten sitoumusten 
täyttämiseksi.

Tämän säännöksen soveltamiseksi on 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien 
seosten lämmitysvaikutus laskettava 
liitteen IV mukaisesti.

Tätä säännöstä ei sovelleta 1 päivään
tammikuuta 2025 asti talteen otettuihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on vähintään 2 500 ja 
joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa edellyttäen, että ne on merkitty 
105 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tätä säännöstä ei sovelleta 1 päivään 
tammikuuta 2025 asti kierrätettyihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on vähintään 2 500 ja 
joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa edellyttäen, että ne on otettu 
talteen kyseisestä laitteesta. Kyseisiä 
kierrätettyjä kaasuja saavat käyttää vain 
yritykset, jotka ovat tehneet keräämisen 
osana kunnossapitoa tai huoltoa, tai 
yritykset, joiden puolesta palauttaminen 
on tehty osana kunnossapitoa tai huoltoa.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 227
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei 
sovelleta seuraaviin käyttöalueisiin:
– terveydenhuoltoalan sovellukset 
(mukaan lukien tietyt lääkinnälliset ja 
farmaseuttiset laitteet);
– ilmailualan sovellukset (mukaan lukien 
erityisesti lentokoneiden palontorjunta- ja 
palonsammutusjärjestelmät);
– sähkövirran tuotto- ja siirtosovellukset;
– kryogeeniset sovellukset;
– teollisuuskaasujen tuotanto. 

Or. en

Tarkistus 228
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
valtuuttaa täytäntöönpanosäädöksillä 
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ajallisesti rajatun poikkeuksen, jolla 
suljetaan pois tiettyjä tuote- tai 
laiteluokkia liitteen III luettelosta, jos 
vaihtoehtoisia aineita ei ole saatavilla tai 
jos niitä ei voida käyttää kyseisissä 
tuotteissa teknisistä, taloudellisista tai 
turvallisuussyistä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset on annettava 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen 11, jolla otetaan määrätyksi ajaksi käyttöön kriittisiä 
käyttötarkoituksia koskevat poikkeukset liitteessä III esitettyihin kieltoihin. Tämä tarkistus 
johtuu siitä, ja sen nojalla voidaan jatkaa fluorattuja kaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 
2 500, sisältävien laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa määräajaksi sellaisten laitteiden osalta, 
joihin sovelletaan poikkeusta 9 artiklan 3 alakohdan nojalla.

Tarkistus 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tiettyjen toimien strateginen luonne 
ja paikallisen ilmaston erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottaen 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus sallia 3 kohdassa 
tarkoitettujen fluorattujen 
kasvihuonekaasujen tai fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien seosten, 
joiden lämmitysvaikutus ylittää 
kynnysarvon 2 500, tilapäinen käyttö 
enintään 12 kuukaudeksi. Toimivaltaiset 
viranomaiset tiedottavat Euroopan 
komissiolle päätöstensä perustana olevista 
syistä.

Or. en
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Tarkistus 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö 
sellaisten jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 231
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden käyttölämpötila 
on -50 °C tai enemmän ja täytöskoko on 
40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2025.

Or. pl

Tarkistus 232
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2030.

Or. de

Perustelu

CFC-yhdisteiden käytöstä luopumisesta muutama vuosi sitten saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että muiden aineiden käyttöön siirtymiseen kuluu yli 6 vuotta. Jäähdytyslaitteet 
ovat monimutkaisia järjestelmiä, joihin ei voi vaihtaa jäähdytysainetta helposti ilman, että se 
aiheuttaa energiatehokkuudelle ja turvallisuudelle (tulipalovaara) haitallisia vaikutuksia, 
jotka tekevät tyhjiksi pyrkimykset kasvihuonekaasujen vähentämisestä. Pienemmissä alle 
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnin laitteissa siirtymisen kustannukset ovat kohtuuttoman 
suuret.

Tarkistus 233
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2015.

Or. de
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Tarkistus 234
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

Or. fr

Perustelu

Sellaisten laitteiden huollon ja kunnossapidon kieltäminen, joiden täytöskoko on 
viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai suurempi, saattaisi aiheuttaa liian suuria kustannuksia 
kuljetusalalle ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden olisi vaihtoehtoisiin 
kylmäaineisiin siirtymisen vuoksi korvattava nykyiset laitteensa tai muutettava niitä. 
Kylmäaineen vaihtaminen saattaisi vaikuttaa myös energiatehokkuuteen. Viidenkymmenen 
tonnin viitearvo on asetettu 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen kategorioiden mukaisesti.

Tarkistus 235
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

Nykyisiä laitteita, joissa käytetään 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
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lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
voidaan huoltaa ja pitää kunnossa 
käyttämällä talteen otettuja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja edellyttäen, että ne on 
otettu talteen kyseisestä laitteesta.

Or. en

Tarkistus 236
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
kiinteiden jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden toimintalämpötila 
on -50 °C tai sitä enemmän ja joiden 
täytöskoko on 
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko viisi
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko 
40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
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suurempi 1 päivästä tammikuuta 2020. suurempi [... päivästä ...kuuta ...]1. Tätä 
säädöstä ei sovelleta talteenotettuihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin ja 
laitteisiin, joiden käyttötarkoituksissa 
lämpötila on -50 °C.
__________________
1 Lisätään päivämäärä, joka on 
kahdeksan vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. it

Tarkistus 238
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 150 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden toimintalämpötila 
on -50 °C tai sitä enemmän ja joiden 
täytöskoko on 
40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 239
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 



AM\931885FI.doc 35/80 PE508.081v01-00

FI

lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
11 kilogrammaa tai suurempi, 1 päivästä 
tammikuuta 2020.

Or. en

Perustelu

Pienten laitteiden käyttäjien kohtuuttomien rasitusten välttämiseksi käyttökiellon kynnysarvo 
on ilmaistava kilogrammoin, sillä se on koon eikä hiilidioksidiekvivalentin kerroin.

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

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, jotka on suunniteltu 
toimimaan -50 celsiusasteessa tai sitä 
suuremmissa lämpötiloissa ja joiden 
täytöskoko on 
40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, pois lukien fluorattujen 
hyödynnettyjen tai kierrätettyjen 
kasvihuonekaasujen käyttö, 1 päivästä 
tammikuuta 2025.

Or. fr

Perustelu

Lähdetekstissä ehdotettu määräaika ei ole saavutettavissa, ja sillä saattaa olla erityisen 
vahva vaikutus pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siksi on tarpeellista muokata siirtymäaikoja 
ja poistaa pienet käyttösovellukset kiellon piiristä sekä sallia kierrätettyjen jäähdytysaineiden 
käyttö.
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Tarkistus 241
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2025. 
Tätä säännöstä ei sovelleta 
regeneroituihin ja kierrätettyihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin ennen 
1 päivä tammikuuta 2025.

Or. de

Perustelu

Laitteiden haltijat ovat kloorifluorihiilivetyjen käyttöä koskeneen kiellon seurauksena 
investoineet fluorattuihin kaasuihin siirtymiseen. Siksi pienempien laitteiden osalta on 
taattava riittävä jatkuvuuden suoja.

Tarkistus 242
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
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suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020. suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2025.
Tätä asetusta ei sovelleta
– laitteisiin, joiden toimintalämpötila on 
alle -50 °C;
– talteen otettuihin fluorattuihin 
kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi 
ja joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa;
– kierrätettyihin fluorattuihin 
kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi 
ja joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa; tai
– laitteisiin, joiden osalta on energiaan 
liittyvien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteista annetussa 
direktiivissä 2009/125/EY säädetty, että 
sen käytönaikaisen suuremman 
energiatehokkuuden vuoksi sen 
elinkaaren hiilidioksidipäästöt olisivat 
vähäisempiä kuin vastaavan laitteen, joka 
täyttää asiaankuuluvat ekologisen 
suunnittelun vaatimukset eikä sisällä 
fluorohiilivetyjä.

Or. en

Tarkistus 243
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
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kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2030.

Tätä säännöstä ei sovelleta talteen 
otettuihin tai kierrätettyihin fluorattuihin 
kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi 
ja joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa edellyttäen, että ne on otettu 
talteen kyseisestä laitteesta.

Or. en

Perustelu

Jäähdytyslaitteiden käyttäjien, jotka ovat tehneet äskettäin investointeja vaihtaakseen R22-
jäähdyttimen vaihtoehtoisiin laitteisiin, pitäisi jälkiasentaa tai vaihtaa laitteet, jotka eivät 
saata olla vielä elinkaarensa lopussa. Siksi olisi parempi säätää kiellosta uusille laitteille ja 
siirtymäajasta nykyisten laitteiden kunnossapidolle.

Tarkistus 244
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2020.

3. Kielletään sellaisten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 150 tai suurempi, 
tai niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on 
40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi, 1 päivästä tammikuuta 2018.
Tätä säännöstä ei sovelleta laitteisiin, 
jotka on tarkoitettu sovelluksiin, joita 
käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle 
50 celsiusasteen lämpötiloihin, tai 
laitteisiin, jotka on muunnettu 
käyttämään fluorattuja kaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on yli 2 150 
otsonikerrosta heikentävistä annettujen 
määräysten sitoumusten täyttämiseksi
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(asetus (EY) N:o 1005/2009).

Or. en

Perustelu

Riippumattomat asiantuntijat ja alan neuvonantajat katsovat, että käyttökielto fluoratuille 
kasvihuonekaasuille, joiden lämmitysvaikutus on 2 150, on mahdollinen. Sen 
aikaansaamiseksi on kuitenkin säädettävä korvauksista kloorifluorohiilivetyjärjestelmille, 
joita on muutettu otsonikerrosmääräysten mukaisesti. Lisäksi annetaan säännös, jonka 
nojalla kielto ei vaikuta kohtuuttomasti pieniin laitteisiin.

Tarkistus 245
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäähdytyslaitteiden huolto ja 
kunnossapito fluoratuilla regeneroiduilla 
ja kierrätetyillä kaasuilla vapautetaan 
kiellosta 1 päivään tammikuuta 2020 
saakka.

Or. pl

Tarkistus 246
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä säännöstä ei sovelleta 1 päivään 
tammikuuta 2027 asti kierrätettyihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi 
ja joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden ylläpidossa tai 
huollossa edellyttäen, että ne on otettu 
talteen kyseisestä laitteesta.
Tätä säännöstä ei sovelleta 1 päivään 
tammikuuta 2027 asti talteen otettuihin 
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fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi 
ja joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden ylläpidossa tai 
huollossa edellyttäen, että ne on merkitty 
105 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän säännöksen soveltamiseksi on 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien 
seosten lämmitysvaikutus laskettava 
liitteen IV mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 248
Jo Leinen

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

Komission teksti Tarkistus

Tammikuun 1 päivästä 2017 lähtien 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 150 tai suurempi, 
voidaan käyttää ainoastaan muun kuin 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
jäähdytyslaitteiston huoltoon tai 
kunnossapitoon, jos kaasut on otettu 
talteen toisesta laitteesta unionin alueella.

Or. en



AM\931885FI.doc 41/80 PE508.081v01-00

FI

Tarkistus 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä asetusta ei sovelleta kriittisiin 
käyttötarkoituksiin käytettäviin 
lääketieteen sovelluksiin, jos sopivaa 
vaihtoehtoa ei ole tai jos kyseisiä 
vaihtoehtoja ei voida käyttää teknisistä, 
taloudellisista tai turvallisuussyistä 

Or. en

Perustelu

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien lääketieteen sovellusten kriittiset käyttötarkoitukset 
on säilytettävä, jos sopivia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä, olennaisen terveydenhuollon 
turvallisen ja tehokkaan tarjoamisen takaamiseksi.

Tarkistus 250
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Valmiiksi täytetyt laitteet

1. Jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteita ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden 
saattamista markkinoille tai niiden 
asettamista loppukäyttäjän saataville 
ensiasennusta varten.
Laitteet on täytettävä tarkoitetussa 
käyttöpaikassaan, ja täyttäjän on oltava 
8 artiklan mukaisesti pätevöity henkilö.
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2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
ilmatiiviisti suljettuihin laitteisiin eikä 
laitteisiin, joiden sisältämien 
fluorihiilivetyjen määrä vastaa alle kahta 
prosenttia laitteen suunnitellusta 
enimmäistilavuudesta.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksella kieltää esitäyttö olisi kielteisiä taloudellisia ja ympäristöllisiä 
vaikutuksia, etenkin velvollisuudella tyhjentää ja täyttää laite jokaisen käsittelyn yhteydessä. 
Tämä voi aikaansaada virheitä, kuten vuotoja, ja mahdollisen laitteen ylikuormituksen.

Tarkistus 251
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Valmiiksi täytetyt laitteet

1. Jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteita ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden 
saattamista markkinoille tai niiden 
asettamista loppukäyttäjän saataville 
ensiasennusta varten.
Laitteet on täytettävä tarkoitetussa 
käyttöpaikassaan, ja täyttäjän on oltava 
8 artiklan mukaisesti pätevöity henkilö.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
ilmatiiviisti suljettuihin laitteisiin eikä 
laitteisiin, joiden sisältämien 
fluorihiilivetyjen määrä vastaa alle kahta 
prosenttia laitteen suunnitellusta 
enimmäistilavuudesta.

Or. de
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Perustelu

Valmiiksi täyttämistä koskeva kielto soveltuu huonosti fluorattujen kaasujen päästöjen 
ehkäisemiseen. Valmistajien olisi kuljetusta varten taas tyhjennettävä testausta varten täytetyt 
laitteet. Käyttöpaikalla laite olisi taas täytettävä, mikä lisäisi tahattomien päästöjen riskiä.

Tarkistus 252
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteita ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 vuotta
tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden 
saattamista markkinoille tai niiden 
asettamista loppukäyttäjän saataville 
ensiasennusta varten.

1. Jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteita ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 2 vuotta
tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden 
saattamista markkinoille tai niiden 
asettamista loppukäyttäjän saataville 
ensiasennusta varten.

Or. fr

Tarkistus 253
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteita ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden
saattamista markkinoille tai niiden 
asettamista loppukäyttäjän saataville 
ensiasennusta varten.

1. Tuotteita ja laitteita, jotka on täytetty 
fluorihiilivedyillä, ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
saattaa markkinoille, jos tuottajaa tai 
maahantuojaa ei ole ensin rekisteröity 
tietokantaan 15 artiklan mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Laitteiden valmiiksi täyttämistä koskeva kielto ei ole asetuksen fluorattujen kaasujen käytön 
rajoittamista ja vuotojen minimoimista koskevan tavoitteen mukainen.

Tarkistus 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteita ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden 
saattamista markkinoille tai niiden 
asettamista loppukäyttäjän saataville 
ensiasennusta varten.

1. Laitteita ja tuotteita, joiden toiminta 
perustuu fluorihiilivetyihin, ei 
[dd/mm/yyyy] [lisätään päivämäärä, joka 
on 3 vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta] saa tuoda unioniin
fluorihiilivedyillä täytettyinä, jollei 
maahantuojaa ole rekisteröity 
15 artiklassa tarkoitettuun 
kiintiörekisteriin.

Or. it

Tarkistus 255
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteita ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 vuotta
tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden 
saattamista markkinoille tai niiden 
asettamista loppukäyttäjän saataville
ensiasennusta varten.

1. Unionin markkinoille saatettuja 
tuotteita ja laitteita ei [pp/kk/vv] [lisätään 
päivämäärä, joka on 1 vuosi tämän 
asetuksen voimaantulosta] saa täyttää 
fluorihiilivedyillä, ellei fluorohiilivetyjä 
ole saatettu unionin markkinoille ennen 
[pp/kk/vv] [lisätään kiintiöjärjestelmän 
aloituspäivämäärä] tai ellei niitä ole 
laskettu 14 artiklassa tarkoitettuun 
fluorohiilivetyjen kiintiöön.
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Or. en

Perustelu

Maahantuotujen laitteiden kylmäaineiden määrät on otettava huomioon luomatta 
tarpeettomia hallinnollisia rasituksia, jotta EU:n ja sen ulkopuolisille laitevalmistajille 
taataan sama kohtelu. Tuotteiden/laitteiden valmistajien on todistettava, että ne käyttävät 
ainoastaan fluorohiilivetyjä, jotka kuuluvat EU:n kiintiöön (tai jotka on jo saatettu EU:n 
markkinoille ennen kiintiön alkua), vaatimustenmukaisuusvakuutuksella Niiden on 
säilytettävä tarvittavat asiakirjat saatavilla tarkastusta varten (esimerkiksi 
fluorohiilivetykaasun toimittajan ”laskut”). Yksityiskohdista on säädettävä 
täytäntöönpanoasetuksella.

Tarkistus 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet on täytettävä tarkoitetussa 
käyttöpaikassaan, ja täyttäjän on oltava 
8 artiklan mukaisesti pätevöity henkilö.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 257
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet on täytettävä tarkoitetussa 
käyttöpaikassaan, ja täyttäjän on oltava 
8 artiklan mukaisesti pätevöity henkilö.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 258
Gilles Pargneaux
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet on täytettävä tarkoitetussa 
käyttöpaikassaan, ja täyttäjän on oltava 
8 artiklan mukaisesti pätevöity henkilö.

Lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja laitteita laitteet 
on täytettävä tarkoitetussa 
käyttöpaikassaan, ja täyttäjän on oltava 
8 artiklan mukaisesti pätevöity henkilö.

Or. fr

Perustelu

Tämän artiklan säännökset eivät sellaisina kuin komissio ne esittää koske 
kylmäkuljetusajoneuvoja ja -säiliöitä.

Tarkistus 259
Gilles Pargneaux

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

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettujen laitteiden 
täyttö on toteutettava siinä jäsenvaltiossa, 
johon ajoneuvo on rekisteröity ja jossa 
8 artiklan mukaisesti pätevöityneet 
henkilöt ovat antaneet sen haltijan 
käyttöön.

Or. fr

Perustelu

On otettava huomioon esitäytön erityisluonne kuljetusalalla.

Tarkistus 260
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
ilmatiiviisti suljettuihin laitteisiin eikä
laitteisiin, joiden sisältämien 
fluorihiilivetyjen määrä vastaa alle kahta 
prosenttia laitteen suunnitellusta 
enimmäistilavuudesta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
laitteisiin, joiden sisältämien 
fluorihiilivetyjen määrä vastaa alle kahta 
prosenttia laitteen suunnitellusta 
enimmäistilavuudesta.

Or. de

Perustelu

Laitteiden valmiiksi täyttämistä koskeva kielto ei ole asetuksen fluorattujen kaasujen käytön 
rajoittamista ja vuotojen minimoimista koskevan tavoitteen mukainen.

Tarkistus 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
ilmatiiviisti suljettuihin laitteisiin eikä
laitteisiin, joiden sisältämien 
fluorihiilivetyjen määrä vastaa alle kahta 
prosenttia laitteen suunnitellusta 
enimmäistilavuudesta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
laitteisiin, joiden sisältämien 
fluorihiilivetyjen määrä vastaa alle kahta 
prosenttia laitteen suunnitellusta 
enimmäistilavuudesta.

Or. it

Tarkistus 262
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
ilmatiiviisti suljettuihin laitteisiin eikä
laitteisiin, joiden sisältämien 
fluorihiilivetyjen määrä vastaa alle kahta 
prosenttia laitteen suunnitellusta 
enimmäistilavuudesta

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
laitteisiin, joiden sisältämien 
fluorihiilivetyjen määrä vastaa alle kahta 
prosenttia laitteen suunnitellusta 
enimmäistilavuudesta

Or. en

Tarkistus 263
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa, että se 
fluorihiilivetyjen määrä, joka tuottajilla ja 
maahantuojilla on oikeus saattaa unionin 
markkinoille kunakin vuotena, ei ylitä 
kyseiselle vuodelle liitteen V mukaisesti 
laskettua enimmäismäärää. Kunkin 
tuottajan ja maahantuojan on varmistettava, 
että se liitteen V mukaisesti laskettu 
fluorihiilivetyjen määrä, jonka se saattaa 
markkinoille, ei ylitä sille 14 artiklan 
5 kohdan mukaisesti jaettua tai 16 artiklan 
mukaisesti siirrettyä kiintiötä.

1. Komissio varmistaa, että se 
fluorihiilivetyjen määrä, joka tuottajilla ja 
maahantuojilla on oikeus saattaa unionin 
markkinoille kunakin vuotena, ei ylitä 
kyseiselle vuodelle liitteen V mukaisesti 
laskettua enimmäismäärää. Kunkin 
fluorihiilivetyjen tuottajan ja maahantuojan 
sekä kunkin fluorihiilivetyjä sisältävien 
tuotteiden tuottajan ja maahantuojan on 
varmistettava, että se liitteen V mukaisesti 
laskettu fluorihiilivetyjen määrä, jonka se 
suoraan tai välillisesti saattaa 
markkinoille, ei ylitä sille 14 artiklan 
5 kohdan mukaisesti jaettua tai 16 artiklan 
mukaisesti siirrettyä kiintiötä.

Or. de

Perustelu

Vähentämismekanismi tulisi laajentaa koskemaan fluoratuilla kaasuilla täytettyjen tuotteiden 
tuottajia ja maahantuojia.
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Tarkistus 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa, että se 
fluorihiilivetyjen määrä, joka tuottajilla ja 
maahantuojilla on oikeus saattaa unionin 
markkinoille kunakin vuotena, ei ylitä 
kyseiselle vuodelle liitteen V mukaisesti 
laskettua enimmäismäärää. Kunkin 
tuottajan ja maahantuojan on varmistettava, 
että se liitteen V mukaisesti laskettu 
fluorihiilivetyjen määrä, jonka se saattaa 
markkinoille, ei ylitä sille 14 artiklan 
5 kohdan mukaisesti jaettua tai 16 artiklan 
mukaisesti siirrettyä kiintiötä.

1. Komissio varmistaa, että se liitteissä I ja 
II lueteltujen fluorihiilivetyjen määrä, joka 
fluorihiilivetyjen ja fluorihiilivetyjä 
sisältävien tuotteiden tuottajilla ja 
maahantuojilla on oikeus saattaa unionin 
markkinoille kunakin vuotena, ei ylitä 
kyseiselle vuodelle liitteen V mukaisesti 
laskettua enimmäismäärää. Kunkin 
fluorihiilivetyjen ja fluorihiilivetyjä 
sisältävien tuotteiden tuottajan ja 
maahantuojan on varmistettava, että se 
liitteen V mukaisesti laskettu 
fluorihiilivetyjen määrä, jonka se saattaa 
markkinoille, ei ylitä sille 14 artiklan 
5 kohdan mukaisesti jaettua tai 16 artiklan 
mukaisesti siirrettyä kiintiötä.

Or. it

Perustelu

Eurooppaan sijoittuneiden yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi fluorihiilivetyjä sisältävien 
laitteiden maahantuojat on sisällytettävä kiintiöiden asteittaiseen vähentämismekanismiin ja 
jakomenettelyyn.

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

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa, että se 
fluorihiilivetyjen määrä, joka tuottajilla ja 
maahantuojilla on oikeus saattaa unionin 
markkinoille kunakin vuotena, ei ylitä 
kyseiselle vuodelle liitteen V mukaisesti 

1. Komissio varmistaa, siltä osin kuin 
markkinoilla on varmoja ja teknisesti sekä 
taloudellisesti kestäviä vaihtoehtoja, joissa 
otetaan huomioon unionin 
jäsenvaltioiden erilaiset ilmasto-
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laskettua enimmäismäärää. Kunkin 
tuottajan ja maahantuojan on varmistettava, 
että se liitteen V mukaisesti laskettu 
fluorihiilivetyjen määrä, jonka se saattaa 
markkinoille, ei ylitä sille 14 artiklan 
5 kohdan mukaisesti jaettua tai 16 artiklan 
mukaisesti siirrettyä kiintiötä.

olosuhteet, että se fluorihiilivetyjen määrä, 
joka tuottajilla ja maahantuojilla on oikeus 
saattaa unionin markkinoille kunakin 
vuotena, ei ylitä kyseiselle vuodelle liitteen 
V mukaisesti laskettua enimmäismäärää. 
Kunkin tuottajan ja maahantuojan on 
varmistettava, että se liitteen V mukaisesti
laskettu fluorihiilivetyjen määrä, jonka se 
saattaa markkinoille, ei ylitä sille 
14 artiklan 5 kohdan mukaisesti jaettua tai 
16 artiklan mukaisesti siirrettyä kiintiötä.

Or. fr

Perustelu

Markkinoiden realiteetteja tulee pohtia. Vaiheiden tulee olla realistisia ja saavutettavissa 
olevia terveyden, turvallisuuden, energiatehokkuuden ja talouden näkökulmasta.

Tarkistus 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä artiklaa ei sovelleta 
fluorihiilivetyihin, jotka tuodaan unioniin 
hävitettäväksi.

2. Tätä artiklaa ei sovelleta seuraaviin:

Sitä ei sovelleta tuottajiin tai 
maahantuojiin, jotka tuottavat tai tuovat 
fluorihiilivetyjä vuodessa vähemmän kuin 
määrän, joka vastaa 1 000:ta 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

(a) unioniin hävitettäväksi tuodut 
fluorohiilivedyt;
(b) suoraan vientiin unionin ulkopuolelle 
toimitetut fluorohiilivedyt;
(c) raaka-ainesovelluksissa käytettäviksi 
toimitetut fluorohiilivedyt;
(d) uudelleenpakkaukseen ja sen jälkeen 
vientiin unionin ulkopuolelle toimitetut 
fluorohiilivedyt;
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(e) unionissa tuotetut tai unioniin tuodut 
fluorohiilivedyt, joita käytetään 
lääketieteen sovelluksissa.

Or. en

Perustelu

Lääketieteen sovelluksia koskevalla selkeällä poikkeuksella taataan tämän kriittisen 
käyttötarkoituksen saatavuus. Hävitettäväksi tuotuja fluorohiilivetyjä ei pitäisi ottaa 
huomioon, ja raaka-ainesovellusten fluorohiilivedyillä on sama vaikutus kuin hävittämisellä, 
koska ne muunnetaan toisiksi aineiksi. Seuraavaa vientiä varten toimitettuja fluorohiilivetyjä 
ei saateta koskaan EU:n markkinoille, eikä niitä siksi pitäisi ottaa huomioon.

Tarkistus 267
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä artiklaa ei sovelleta 
fluorihiilivetyihin, jotka tuodaan unioniin 
hävitettäväksi.

2. Tätä artiklaa ei sovelleta

(a) fluorihiilivetyihin, jotka tuodaan 
unioniin hävitettäväksi;
(b) fluorohiilivetyihin, jotka saatetaan 
EU:n markkinoille seuraavilla 
käyttöaloilla:
– terveydenhuoltoalan sovellukset 
(mukaan lukien tietyt lääkinnälliset ja 
farmaseuttiset laitteet);
– ilmailualan sovellukset (mukaan lukien 
erityisesti lentokoneiden palontorjunta- ja 
palonsammutusjärjestelmät);
– sähkövirran tuotto- ja siirtosovellukset;
– kryogeeniset sovellukset;
– teollisuuskaasujen tuotanto.

Or. en
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Tarkistus 268
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä ei sovelleta tuottajiin tai 
maahantuojiin, jotka tuottavat tai tuovat 
fluorihiilivetyjä vuodessa vähemmän kuin 
määrän, joka vastaa 1 000:ta 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nykyinen poikkeus voisi olla mahdollinen suuri porsaanreikä, jonka avulla fluorohiilivetyjä 
voitaisiin tuoda kiintiön ulkopuolella, mikä heikentäisi asteittaisen vähentämisen 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyttä. Tuontia fluorohiilivetykiintiön ulkopuolella ei pitäisi 
sallia.

Tarkistus 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Sitä ei sovelleta tuottajiin tai 
maahantuojiin, jotka tuottavat tai tuovat 
fluorihiilivetyjä vuodessa vähemmän kuin 
määrän, joka vastaa 1 000:ta 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Sitä ei sovelleta tuottajiin tai 
maahantuojiin, jotka tuottavat tai tuovat 
fluorihiilivetyjä vuodessa vähemmän kuin 
määrän, joka vastaa 
10:tä hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Or. en

Tarkistus 270
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
31 päivään joulukuuta 2014 kertomuksen 
siitä, miten pitkälle tekniikan kehitys 
olemassa olevien fluorihiilivetyjen käytön 
korvaavien turvallisten sekä teknisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa olevien, 
markkinakelpoisten vaihtoehtojen 
saataville saattamiseksi on edennyt.

Or. de

Perustelu

Fluorihiilivetyjen vuosittaisia enimmäismääriä määritettäessä komission täytyy ottaa 
huomioon, missä määrin vähäisemmän lämmitysvaikutuksen omaavia turvallisia sekä 
teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevia vaihtoehtoja on jo saatavilla markkinoilla.

Tarkistus 271
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muutetaan liitteessä V vahvistettuja 
enimmäismääriä fluorihiilivetyjen 
markkinoiden ja niihin liittyvien päästöjen 
kehittymisen valossa; ja

(a) muutetaan liitteessä V vahvistettuja 
enimmäismääriä fluorihiilivetyjen 
markkinoiden ja niihin liittyvien päästöjen 
kehittymisen valossa, jos ja sikäli kun 
turvallisia sekä teknisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja on 
saatavilla markkinoilla; ja

Or. de

Perustelu

Fluorihiilivetyjen vuosittaisten enimmäismäärien mahdollisesti muuttuessa komission täytyy 
ottaa huomioon, missä määrin vähäisemmän lämmitysvaikutuksen omaavia vaihtoehtoja on 
saatavilla markkinoilla.
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Tarkistus 272
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muutetaan liitteessä V vahvistettuja 
enimmäismääriä fluorihiilivetyjen 
markkinoiden ja niihin liittyvien päästöjen 
kehittymisen valossa; ja

(a) vähennetään liitteessä V vahvistettuja 
enimmäismääriä fluorihiilivetyjen 
markkinoiden ja niihin liittyvien päästöjen 
kehittymisen valossa; ja

Or. de

Tarkistus 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muutetaan liitteessä V vahvistettuja 
enimmäismääriä fluorihiilivetyjen 
markkinoiden ja niihin liittyvien päästöjen 
kehittymisen valossa; ja

a) muutetaan liitteessä V vahvistettuja 
enimmäismääriä fluorihiilivetyjen 
markkinoiden ja niihin liittyvien päästöjen 
kehittymisen valossa, kun markkinoilla on 
toteuttamiskelpoinen, varma ja teknisesti 
sekä taloudellisesti kestävä vaihtoehto, 
jossa otetaan huomioon unionin 
jäsenvaltioiden erilaiset ilmasto-
olosuhteet; ja

Or. fr

Perustelu

Ilmeisistä syistä tulee varmistaa, että markkinoilla on varmoja ja kestäviä vaihtoehtoja, ennen 
kuin tässä tekstissä mainittujen fluorihiilivetyjen käytöt kielletään.

Tarkistus 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia 
delegoituja säädöksiä, joilla

4. Komissio voi jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
valtuuttaa täytäntöönpanosäädöksillä 
ajallisesti rajatun poikkeuksen, jolla 
suljetaan pois 1 artiklassa tarkoitetusta 
kiintiövaatimuksesta tietyt liitteessä III 
luetellut tuote- tai laiteluokat, jos 
fluorihiilivetyjen käyttö on tarpeen 
terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä 
syistä eikä riittävää tarjontaa voitaisi 
muuten varmistaa. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset on annettava 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

(a) muutetaan liitteessä V vahvistettuja 
enimmäismääriä fluorihiilivetyjen 
markkinoiden ja niihin liittyvien 
päästöjen kehittymisen valossa; ja
(b) myönnetään 1 kohdassa vahvistettua 
kiintiövaatimusta koskevia poikkeuksia, 
jotka koskevat fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille tiettyihin 
käyttötarkoituksiin, jos fluorihiilivetyjen 
käyttö on tarpeen terveyteen tai 
turvallisuuteen liittyvistä syistä eikä 
riittävää tarjontaa voitaisi muuten 
varmistaa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tarkistetaan ja muutetaan markkinoille saatettujen fluorohiilivetyjen 
enimmäismääriä osana uudelleentarkasteluartiklaa (19 artikla) delegoidun säädöksen 
käsittelyn sijasta, ja ii alakohdalla kaikki poikkeukset kiintiövaatimukseen sisällytetään 
suoraan asetuksiin sen sijaan, että ne otettaisiin myöhemmin käyttöön delegoidun säädöksen 
nojalla. 

Tarkistus 275
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Nykyiset tuottajat tai maahantuojat, 
jotka jo saattavat fluorohiilivetyjä unionin 
markkinoille niiden valmistajien 
toimituksia varten, jotka käyttävä 
fluorohiilivetyjä prosessikaasuna 
puolijohtimien tuotannossa, suljetaan 
pois 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
asteittaisesta vähentämismenettelystä, 
mikäli fluorohiilivetyjä saatetaan 
markkinoille ainoastaan puolijohtimien 
tuotantoa varten ja kyseinen käyttö 
osoitetaan todistusasiakirjoilla.

Or. en

Tarkistus 276
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Jakomaksu

Jokaisen tuottajan ja maahantuojan on 
toimitettava ennen jakokiintiönsä tai sen 
osan saamista jakomaksu tulevan vuoden 
aikana markkinoille saatettavien 
fluorohiilivetyjen määristä.
2. Komissio laskee jakomaksun vuosittain 
fluorohiilivetyjen hiilidioksidiekvivalentin 
tonnikohtaisen kiinteän hinnan 
perusteella. Tuottajien ja maahantuojien, 
jotka haluavat saada niille osoitetut 
kiintiöt tai niiden osat käyttöönsä, on siksi 
toimitettava komissiolle osoitettu ilmoitus, 
jossa eritellään niiden fluorohiilivetyjen 
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määrä, joita käytetään tulevana vuonna.
3. Komissio päättää jakomaksuista 
saatavien tulojen käytöstä. Hallinnollisten 
kustannusten vähentämisen jälkeen 
kyseisiä tuloja käytetään yhteen tai 
useampaan seuraavaan tarkoitukseen:
(a) LIFE-ohjelman lisärahoitus 
vähintään 60 prosentilla tuloista; sillä 
voidaan kattaa loppukäsittelyä, 
koulutusta, markkinavalvontaa tai 
vaihtoehtoisten teknologioiden käyttöä 
erityisesti korkeissa lämpötiloissa 
koskevat hankkeet;
(b) fluorohiilivetyjä koskevan 
kansainvälisen sopimuksen edistäminen 
ja täytäntöönpano.
4. Komissio esittää kertomuksen tulojen 
käytöstä [1 päivänä tammikuuta 2017]. 
Yhteenvetokertomus annetaan saataville 
sähköisesti, jotta sitä voidaan jakaa 
aktiivisesti ja järjestelmällisesti asetuksen 
(EY) N:o 1367/2006 mukaisesti.
5. Komissio päättää 
täytäntöönpanosäädösten nojalla 
3 kohdassa tarkoitettujen tulojen keruu-
ja jakomenetelmästä ja 4 kohdassa 
tarkoitetusta ilmoittamismuodosta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 277
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio määrittää 31 päivään 
lokakuuta 2014 mennessä 
täytäntöönpanopäätöksillä kullekin 

1. Komissio määrittää 31 päivään 
lokakuuta 2014 mennessä 
täytäntöönpanopäätöksillä kullekin 
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tuottajalle tai maahantuojalle, joka on 
toimittanut asetuksen (EY) N:o 842/2006 
6 artiklan mukaisesti tietoja, viitearvon, 
joka perustuu vuotuiseen keskiarvoon 
niistä fluorihiilivetyjen määristä, jotka 
tuottaja tai maahantuoja on ilmoittanut
tuottaneensa tai tuoneensa vuosina 2008–
2011. Viitearvoa määritettäessä ei oteta 
huomioon ilmoitettuja määriä, jotka 
ylittävät kiintiön. Viitearvot lasketaan 
tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

tuottajalle tai maahantuojalle, joka on 
toimittanut asetuksen (EY) N:o 842/2006 
6 artiklan mukaisesti tietoja, viitearvon, 
joka perustuu vuotuiseen keskiarvoon 
niistä fluorihiilivetyjen määristä, jotka 
tuottaja tai maahantuoja on ilmoittanut
saattaneensa markkinoille vuosina 2008–
2011. Viitearvoa määritettäessä ei oteta 
huomioon ilmoitettuja määriä, jotka 
ylittävät kiintiön. Viitearvot lasketaan 
tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tuotanto ja tuonti eivät määritä markkinoille saatettua määrää, koska siinä jätetään 
huomiotta vienti.

Tarkistus 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuottajat ja maahantuojat, jotka eivät ole 
ilmoittaneet tuotannosta tai tuonnista 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitetun 
vertailujakson osalta, voivat ilmoittaa
aikomuksestaan tuottaa tai tuoda 
fluorihiilivetyjä seuraavana vuotena.

2. Tuottajat ja maahantuojat, jotka eivät ole 
ilmoittaneet tuotannosta tai tuonnista 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitetun 
vertailujakson osalta, sekä fluorihiilivetyjä 
sisältävien laitteiden maahantuojat 
ilmoittavat aikomuksestaan tuottaa tai 
tuoda fluorihiilivetyjä tai tuoda tuotteisiin 
sisältyviä fluorihiilivetyjä seuraavana 
vuotena.

Or. it

Perustelu

Eurooppaan sijoittuneiden yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi fluorihiilivetyjä sisältävien 
laitteiden maahantuojat on sisällytettävä kiintiöiden asteittaiseen vähentämismekanismiin ja 
jakomenettelyyn.
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Tarkistus 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden 
viejät ilmoittavat aikomuksestaan hakea 
kiintiöitä koskevia hyvityksiä edellisenä 
vuotena viemiensä määrien perusteella.

Or. it

Tarkistus 280
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio jakaa kullekin tuottajalle ja 
maahantuojalle fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille koskevat 
vuosikiintiöt vuodesta 2015 lähtien 
soveltaen liitteessä VI vahvistettua
jakomenettelyä.

5. Komissio jakaa kullekin tuottajalle ja 
maahantuojalle fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille koskevat 
vuosikiintiöt vuodesta 2015 lähtien 
soveltaen liitteessä VI vahvistettua 
jakomenettelyä. Tammikuun 1 päivästä 
2018 lähtien tuottajat ja maahantuojat 
maksavat miltä tahansa osoitetun kiintiön 
osalta vuosittaisen jakomaksun, jonka 
määrä on 10 euroa fluorihiilivetyjen 
hiiliekvivalenttitonnilta. Kerätyt tulot 
käytetään tämän asetuksen 
täytäntöönpanon tueksi ja alueellisten 
erojen käsittelemiseksi erityisesti kuumien 
lämpötilojen maissa asukaskohtaisen 
fluorattujen kaasujen käytön, ilmasto-
oloista johtuvien korvaavien tekniikoiden 
kustannusten, fluorattujen 
kasvihuonekaasujen asianmukaista 
keräämistä koskevien kannustimien 
luomisen ja laittoman kaupan torjuntaa 
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koskevan markkinavalvonnan osalta.

Or. en

Tarkistus 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio jakaa kullekin tuottajalle ja 
maahantuojalle fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille koskevat 
vuosikiintiöt vuodesta 2015 lähtien 
soveltaen liitteessä VI vahvistettua 
jakomenettelyä.

5. Komissio jakaa kullekin tuottajalle ja 
maahantuojalle sekä kullekin 
fluorihiilivetyjä sisältävien tuotteiden 
maahantuojalle fluorihiilivetyjen 
saattamista markkinoille koskevat 
vuosikiintiöt vuodesta 2015 lähtien 
soveltaen liitteessä VI vahvistettua 
jakomenettelyä.

Or. it

Perustelu

Eurooppaan sijoittuneiden yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi fluorihiilivetyjä sisältävien 
laitteiden maahantuojat on sisällytettävä kiintiöiden asteittaiseen vähentämismekanismiin ja 
jakomenettelyyn.

Tarkistus 282
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa 31 päivään 
elokuuta 2014 mennessä ehdotuksen 
5 kohdassa tarkoitettujen tulojen 
yksityiskohtaisesta keräys- ja 
jakomekanismista.

Or. en
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Tarkistus 283
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tätä artiklaa ei sovelleta EU:n 
markkinoille seuraavia käyttöaloja varten 
saatettuihin fluorohiilivetyihin:
– terveydenhuoltoalan sovellukset 
(mukaan lukien tietyt lääkinnälliset ja 
farmaseuttiset laitteet);
– ilmailualan sovellukset (mukaan lukien 
erityisesti lentokoneiden palontorjunta- ja 
palonsammutusjärjestelmät);
– sähkövirran tuotto- ja siirtosovellukset;
– kryogeeniset sovellukset;
– teollisuuskaasujen tuotanto.

Or. en

Tarkistus 284
Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus

Sähköiseen rekisteriin rekisteröidään 
pyynnöstä

Sähköiseen rekisteriin rekisteröidään

Or. de

Tarkistus 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Sähköiseen rekisteriin rekisteröidään 
pyynnöstä

Sähköinen rekisteri sisältää seuraavat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) fluorihiilivetyjä sisältävien tuotteiden 
tai laitteiden maahantuojat, jotka 
ilmoittavat aikomuksestaan liittyä 
kiintiöiden jakomenettelyyn ja toimittaa 
ilmoitus 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) fluorihiilivetyjä sisältävien tuotteiden 
tai laitteiden viejät, jotka ilmoittavat 
aikomuksestaan liittyä kiintiöiden 
jakomenettelyyn ja toimittaa ilmoitus 
14 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sähköinen rekisteri annetaan saataville 
sähköisesti asetuksen (EY) N:o 1367/2006 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin fluorattujen kasvihuonekaasujen 
viejä, joka on rekisteröity 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin, voi 
siirtää itselleen hyvityksenä edellisenä 
vuotena unionista viemänsä määrät 
kiintiöstä, joka on jaettu toiselle unionissa 
sijaitsevalle yritykselle, jos kyseinen yritys 
on rekisteröity.

Or. it

Tarkistus 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa 1 a kohdan nojalla 
suoritettavaa siirtoa ja julkaisee 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittaisen kertomuksen 
siirtojärjestelmän toimivuudesta.
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Or. it

Tarkistus 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka 
tuotti, toi tai vei fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja liitteessä II 
lueteltuja kaasuja enemmän kuin yhden 
metrisen tonnin tai 
1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vastaavan määrän edellisen
kalenterivuoden aikana, on 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä ja vuosittain 
sen jälkeen ilmoitettava komissiolle 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot kaikista 
kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

1. Kunkin yrityksen, joka tuotti, toi tai vei 
fluorattuja kasvihuonekaasuja ja enemmän 
kuin yhden metrisen tonnin tai 
1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vastaavan määrän edellisen 
kalenterivuoden aikana, on 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä ja vuosittain 
sen jälkeen ilmoitettava komissiolle 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot kaikista 
kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

Or. it

Perustelu

Asteittaisen vähentämismekanismin asianmukaisen toiminnan sekä sen Euroopan unioniin 
sijoittuneisiin yrityksiin mahdollisesti kohdistaman vaikutuksen varmistamiseksi 
tiedonannossa olisi eroteltava Euroopan unionin alueella tuotetut, sinne tuodut ja sieltä 
viedyt tuotteet ja laitteet.

Tarkistus 292
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka 
tuotti, toi tai vei fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja 
kaasuja enemmän kuin yhden metrisen 

1. Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka 
tuotti, toi tai vei fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja 
kaasuja edellisen kalenterivuoden aikana, 
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tonnin tai 
1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vastaavan määrän edellisen 
kalenterivuoden aikana, on 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä ja vuosittain 
sen jälkeen ilmoitettava komissiolle 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot kaikista 
kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

on 31 päivään maaliskuuta 2014 mennessä 
ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava 
komissiolle liitteessä VII täsmennetyt 
tiedot kaikista kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

Or. en

Perustelu

Ilmoittamisen soveltamisalaa on laajennettava kattamaan kaikki tuottajat, maahantuojat ja 
viejät.

Tarkistus 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka 
tuotti, toi tai vei fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja 
kaasuja enemmän kuin yhden metrisen 
tonnin tai 
1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vastaavan määrän edellisen 
kalenterivuoden aikana, on 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä ja vuosittain 
sen jälkeen ilmoitettava komissiolle 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot kaikista 
kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

1. Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka 
tuotti, toi tai vei fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja 
kaasuja enemmän kuin 
10 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vastaavan määrän edellisen 
kalenterivuoden aikana, on 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä ja vuosittain 
sen jälkeen ilmoitettava komissiolle 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot kaikista 
kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

Or. en

Tarkistus 294
Sabine Wils
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin yrityksen, joka hävitti fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja 
kaasuja enemmän kuin yhden metrisen 
tonnin tai 
1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vastaavan määrän edellisen 
kalenterivuoden aikana, on 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä ja vuosittain 
sen jälkeen ilmoitettava komissiolle 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot kaikista 
kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

2. Kunkin yrityksen, joka hävitti fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja 
kaasuja edellisen kalenterivuoden aikana, 
on 31 päivään maaliskuuta 2014 mennessä 
ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava 
komissiolle liitteessä VII täsmennetyt 
tiedot kaikista kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

Or. en

Perustelu

Ilmoittamisen soveltamisalaa on laajennettava kattamaan kaikki tuottajat, maahantuojat ja 
viejät.

Tarkistus 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin yrityksen, joka saattoi tuotteissa 
tai laitteissa olevia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja ja liitteessä II 
lueteltuja aineita markkinoille enemmän 
kuin yhden metrisen tonnin tai 
10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
vastaavan määrän edellisen 
kalenterivuoden aikana, on 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä ja vuosittain 
sen jälkeen ilmoitettava komissiolle 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot kaikista 
kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.

3. Kunkin yrityksen, joka tuotti, toi tai vei
tuotteissa tai laitteissa olevia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja enemmän kuin yhden 
metrisen tonnin tai 
1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
vastaavan määrän edellisen 
kalenterivuoden aikana, on 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä ja vuosittain 
sen jälkeen ilmoitettava komissiolle 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot kaikista 
kyseisistä aineista kyseisen 
kalenterivuoden osalta.
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Or. it

Perustelu

Asteittaisen vähentämismekanismin asianmukaisen toiminnan sekä sen Euroopan unioniin 
sijoittuneisiin yrityksiin mahdollisesti kohdistaman vaikutuksen varmistamiseksi 
tiedonannossa olisi eroteltava Euroopan unionin alueella tuotetut, sinne tuodut ja sieltä 
viedyt tuotteet ja laitteet. Markkinoille saattamiseen perustuva tiedonanto ei sisällä riittäviä 
yksityiskohtia.

Tarkistus 296
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Päästötietojen kerääminen

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöistä.
Sitä varten niiden on perustettava 
seuraavista järjestelmistä soveltuvaksi 
katsomansa:
a) järjestelmä, jossa on kansallisen tason 
tietokanta, johon kerätään 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kirjatut tiedot;
b) järjestelmä, jossa valitaan edustava 
otos 5 artiklan 1 kohdan piiriin kuuluvista 
haltijoista ja tehdään tutkimuksia niiden 
päästöistä ja ekstrapoloidaan tulokset 
tutkimusten perusteella.
2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
kerätyt tiedot on asetettava pyynnöstä 
komission saataville. Komissio voi antaa 
nämä tiedot tiedoksi muille jäsenvaltioille.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
vaatimukset tämän artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetuille 
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tiedonkeruujärjestelmille sekä se, onko 
järjestelmä tietyillä aloilla perustettava 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a vai 
b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Päästötietojen kerääminen
1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöistä.
Sitä varten niiden on perustettava 
seuraavista järjestelmistä soveltuvaksi 
katsomansa:
a) järjestelmä, jossa on kansallisen tason 
tietokanta, johon kerätään 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kirjatut tiedot;
b) järjestelmä, jossa valitaan edustava 
otos 5 artiklan 1 kohdan piiriin kuuluvista 
haltijoista ja tehdään tutkimuksia niiden 
päästöistä ja ekstrapoloidaan tulokset 
tutkimusten perusteella.
2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
kerätyt tiedot on asetettava pyynnöstä 
komission saataville. Komissio voi antaa 
nämä tiedot tiedoksi muille jäsenvaltioille.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
vaatimukset tämän artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetuille 
tiedonkeruujärjestelmille sekä se, onko 
järjestelmä tietyillä aloilla perustettava 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a vai 
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b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Artiklalla otetaan käyttöön rinnakkaiset ilmoitusjärjestelmät, jotka loisivat kohtuuttomia 
rasituksia. Lisäksi 19 artiklan 3 kohtaan tarvittaisiin tarkistus 18 artiklan 2 kohtaa koskevan 
viittauksen poistamiseksi.

Tarkistus 298
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Päästötietojen kerääminen

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöistä.
Sitä varten niiden on perustettava 
seuraavista järjestelmistä soveltuvaksi 
katsomansa:
a) järjestelmä, jossa on kansallisen tason 
tietokanta, johon kerätään 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kirjatut tiedot;
b) järjestelmä, jossa valitaan edustava 
otos 5 artiklan 1 kohdan piiriin kuuluvista 
haltijoista ja tehdään tutkimuksia niiden 
päästöistä ja ekstrapoloidaan tulokset 
tutkimusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 299
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Päästötietojen kerääminen

Euroopan ympäristövirasto kerää tietoja 
ilmakehän fluorattujen 
kasvihuonekaasujen mittaamista varten ja 
julkaisee ne.

Or. en

Tarkistus 300
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
kerätyt tiedot on asetettava pyynnöstä 
komission saataville. Komissio voi antaa 
nämä tiedot tiedoksi muille jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 301
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
vaatimukset tämän artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetuille 
tiedonkeruujärjestelmille sekä se, onko 
järjestelmä tietyillä aloilla perustettava 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a vai 

Poistetaan.
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b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 302
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Päästötietojen kerääminen

Jäsenvaltioiden on perustettava 
järjestelmä tai hyödynnettävä 
mahdollisesti saatavilla olevaa nykyistä 
järjestelmää, jonka avulla voidaan valvoa 
fluorattujen kaasujen käyttöä ja todellisia 
päästöjä tämän asetuksen kattamilla 
aloilla. Kyseinen järjestelmä voi sisältää 
laitteiden käyttäjien rekisteröimien 
tietojen keräämisen ja analysoinnin 
5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 303
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020 kertomuksen 
fluorihiilivetyjen saatavuudesta unionin 
markkinoilla etenkin lääketieteen 
sovellusten osalta.

Komissio julkaisee viimeistään kuusi 
vuotta tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen kertomuksen asetuksen 
täytäntöönpanosta ja fluorihiilivetyjen 
saatavuudesta unionin markkinoilla 
asianomaisten eri toimialojen osalta.
Kertomus kattaa viisi ensimmäistä 
täytäntöönpanovuotta, ja siihen sisältyy 
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liitteen V mukaisten fluorihiilivetyjen 
määrän arviointi ajanjaksolla 2021–2030.

Or. fr

Perustelu

Jotta taataan asetuksen optimaalinen täytäntöönpano ja asianmukaiset muutokset, on viiden 
vuoden välein toteutettava kattava tarkastelu.

Tarkistus 304
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020 kertomuksen 
fluorihiilivetyjen saatavuudesta unionin 
markkinoilla etenkin lääketieteen 
sovellusten osalta.

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020 kertomuksen 
fluorihiilivetyjen saatavuudesta unionin 
markkinoilla etenkin lääketieteen 
sovellusten osalta ja asteittaista 
vähentämistä koskevan suunnitelman 
toteutettavuusselvityksen fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien vaahtojen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio seuraa tämän asetuksen 
soveltamista ja vaikutuksia käyttäen 
perustana 17 artiklan mukaisesti 
toimitettuja markkinoille saattamista 
koskevia tietoja ja 18 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti saataville asetettuja tietoja 

3. Komissio seuraa tämän asetuksen 
soveltamista ja vaikutuksia käyttäen 
perustana 17 artiklan mukaisesti 
toimitettuja markkinoille saattamista 
koskevia tietoja.
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fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöistä. 

Or. en

Perustelu

Tämä liittää tarkistuksen 18 artiklan poistamista koskevaan tarkistuksen ja on siten siitä 
johtuva tarkistus.

Tarkistus 306
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024 kattavan kertomuksen 
tämän asetuksen vaikutuksista; 
kertomukseen sisältyy ennuste 
fluorihiilivetyjen jatkuvasta kysynnästä 
vuoden 2030 jälkeen.

Komissio julkaisee viimeistään yksitoista 
vuotta tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen kattavan kertomuksen tämän 
asetuksen vaikutuksista ensimmäisten 
kymmenen täytäntöönpanovuoden 
jälkeen; kertomukseen sisältyy ennuste 
fluorihiilivetyjen jatkuvasta kysynnästä 
vuoden 2030 jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella halutaan taata asetuksen täytäntöönpanoa koskevan raportoinnin 
säännöllisyys viiden vuoden välein.

Tarkistus 307
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024 kattavan kertomuksen 
tämän asetuksen vaikutuksista; 

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2022 kattavan kertomuksen 
tämän asetuksen vaikutuksista. Kertomus 
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kertomukseen sisältyy ennuste 
fluorihiilivetyjen jatkuvasta kysynnästä 
vuoden 2030 jälkeen.

sisältää seuraavat:

Or. en

Tarkistus 308
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) ennuste fluorihiilivetyjen jatkuvasta 
kysynnästä vuosina 2024, 2027, 2030 ja 
vuoden 2030 jälkeen;

Or. en

Tarkistus 309
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) arviointi fluorohiilivetyjen 
mahdollisesta asteittaisesta 
vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä 
tai heti sen jälkeen, sekä poikkeukset ja 
muut toimenpiteet, joita tarvitaan 
ehdotuksen tueksi;

Or. en

Tarkistus 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c) katsaus eurooppalaisista ja 
kansainvälisistä standardeista, 
jäsenvaltioiden kansallisesta 
turvallisuuslainsäädännöstä ja 
rakennusmääräyksistä, jotka vaikuttavat 
syttyviin kylmäaineisiin, kuten 
hiilivetyihin;

Or. en

Tarkistus 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) katsaus fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien tuotteiden ja laitteiden 
teknisesti toteuttamiskelpoisten ja 
kustannustehokkaiden vaihtoehtojen 
saatavuudesta tuotteille ja laitteille, joita 
ei ole lueteltu liitteessä III, 
energiatehokkuus huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020 kertomuksen 
fluorihiilivetyjen saatavuudesta unionin 
markkinoilla, ja sille siirretään valta 
antaa 20 artiklan mukaisesti sellaisia 
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delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
liitteessä V esitettyä luetteloa 
enimmäismääristä, fluorohiilivetyjen ja 
niihin liittyvien päästöjen markkinoiden 
kehityksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tarkistetaan ja muutetaan markkinoille saatettujen fluorohiilivetyjen 
enimmäismääriä osana uudelleentarkastelua 13 artiklan delegoidun säädöksen käsittelyn 
sijasta

Tarkistus 313
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Se julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020 kertomuksen, jossa 
arvioidaan tämän asetuksen hallinnollisia 
ja taloudellisia kustannuksia yrityksille. 
sekä ehdotuksia kyseisten kustannusten 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 314
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 4 kohdassa, 
7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 
7 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 7 kohdassa, 13 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 6 kohdassa, 

2. Siirretään 3 artiklan 4 kohdassa, 
7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 
7 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 7 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 6 kohdassa, 
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17 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 
3 kohdassa ja 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [… päivästä …kuuta …] [lisätään 
tämän asetuksen voimaantulopäivä].

17 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 
3 kohdassa ja 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi
[… päivästä …kuuta …] [lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä]. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen kyseisen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolmea kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen 13 artiklassa säädösvallan siirto on mainittu 4 alakohdassa eikä 5 alakohdassa. 
Toisaalta on suotavaa, että säädösvallan siirtoa rajoitetaan ajallisesti ja että siirrettyä 
säädösvaltaa koskeva kertomus on saatavilla.

Tarkistus 315
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 
8 artiklan 7 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 7 kohdassa, 
13 artiklan 5 kohdassa, 14 artiklan 
6 kohdassa, 17 artiklan 5 kohdassa, 
18 artiklan 3 kohdassa ja 19 artiklan 1 ja
2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 
8 artiklan 7 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 7 kohdassa, 
13 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 
6 kohdassa, 17 artiklan 5 kohdassa, 
18 artiklan 3 kohdassa ja 19 artiklan 1 ja
2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen 13 artiklassa säädösvallan siirto on mainittu 4 alakohdassa eikä 5 alakohdassa.

Tarkistus 316
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 
7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 7 kohdan, 
9 artiklan 3 kohdan, 10 artiklan 7 kohdan, 
13 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 6 kohdan, 
17 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan 
ja 19 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 
7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 7 kohdan, 
9 artiklan 3 kohdan, 10 artiklan 7 kohdan, 
13 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 6 kohdan, 
17 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan 
ja 19 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen 13 artiklassa säädösvallan siirto on mainittu 4 alakohdassa eikä 5 alakohdassa.
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Tarkistus 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission asetukset 1497/2007, 
1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 
306/2008, 307/2008 ja 3084/2008 pysyvät 
kuitenkin voimassa, ja niitä sovelletaan 
edelleen siihen asti, kunnes ne kumotaan 
tämän asetuksen mukaisesti annetuilla 
komission [delegoiduilla tai] 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, jolla säilytetään nykyiset koulutukseen ja pätevöintiin liittyvät komission 
täytäntöönpanoasetukset siihen asti, kunnes komissio kumoaa ne myöhemmin. 

Tarkistus 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään 
viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII 
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Viittauksia kumottuun 
asetukseen 842/2006 pidetään viittauksina 
tähän asetukseen liitteessä VIII olevan 
vastaavuustaulukon mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus, jolla säilytetään nykyiset koulutukseen ja pätevöintiin liittyvät komission 
täytäntöönpanoasetukset siihen asti, kunnes komissio kumoaa ne myöhemmin. 

Tarkistus 319
Giancarlo Scottà
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Sitä sovelletaan [... päivästä ...kuuta ...]1

__________________
1 Lisätään päivämäärä, joka on 1 päivä 
tammikuuta tämän asetuksen 
voimaantulovuoden jälkeisenä vuotena.

Or. it


