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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus fluoritud 
kasvuhoonegaaside kohta
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0643),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0370/2012),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et praeguste 
piiramismeetmetega saab nende täieliku 
kohaldamise korral fluoritud 

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et praeguste 
piiramismeetmetega saab nende täieliku 
kohaldamise korral fluoritud 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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kasvuhoonegaaside heitkoguseid
vähendada. Need meetmed tuleks seega 
säilitada ja neid tuleks selgitada nende 
rakendamisel saadud kogemuse põhjal. 
Teatud meetmeid tuleks ka laiendada 
teistele seadmetele, milles kasutatakse 
suures koguses fluoritud kasvuhoonegaase, 
nagu külmikveokid ja -haagised. Kohustus 
koostada ja pidada selliseid gaase 
sisaldavate seadmete registreid peaks 
kehtima ka elektrijaotlatele.

kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada. Need meetmed tuleks seega 
säilitada, neid tuleks selgitada nende 
rakendamisel saadud kogemuse põhjal ja 
täiendada kokkukogumise korraga seotud 
nõuetega. Teatud meetmeid tuleks ka 
laiendada teistele seadmetele, milles 
kasutatakse suures koguses fluoritud 
kasvuhoonegaase, nagu külmikveokid ja -
haagised. Kohustus koostada ja pidada 
selliseid gaase sisaldavate seadmete 
registreid peaks kehtima ka 
elektrijaotlatele.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Osoonikihti kahandavate ainete 
suhtes määruses (EÜ) nr Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 2037/2000 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
septembri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 
1005/2009 (osoonikihti kahandavate 
ainete kohta)1 kasutatud lähenemisviisi 
tuleks kasutada ka fluorosüsivesinike 
reguleerimisel. Lisaks fluorosüsivesinikke 
sisaldavate toodete turulelaskmise 
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keelustamisele, piirangumeetmetele ja 
kokkukogumise nõuetele on 
fluorosüsivesinike turule laskmise 
järkjärguline vähendamine leitud olevat 
kõige tõhusam ja kuluefektiivsem viis 
nende ainete heitkoguste vähendamiseks 
pikaajaliselt. 

________________
1 ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Fluorosüsivesinike turule laskmise 
järkjärgulise vähendamise rakendamiseks 
peaks komisjon eraldama kõikidele 
tootjatele ja importijatele eraldi kvoodid 
nende ainete turule laskmiseks, et vältida 
ELis turulelastavate fluorosüsivesinike 
üldise koguselise piirnormi ületamist. 
Alates 1. jaanuarist 2018 peaks kvootide 
kasutamine toimuma tasu eest, mida 
komisjon kogub ja jagab ümber liidus 
käesoleva määruse rakendamise 
piirkondlike erinevuste tasandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Mõningate fluoritud 
kasvuhoonegaaside tootmisel võib 
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kõrvalsaadusena tekkida olulisel määral 
teiste fluoritud kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Toote kogu olelusringi 
kliimamõju leevendamise tagamiseks peab 
fluoritud kasvuhoonegaaside 
turulelaskmise eeltingimus olema nende 
kõrvalsaaduste heitkoguste hävitamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) „tehniline aerosool” – hooldusel, 
remondil, puhastamisel, katsetamisel, 
tootmisel, paigaldamisel, 
desinfitseerimisel ja muudel eesmärkidel 
kasutatav aerosool, mille koostis peab 
olema mittesüttiv.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
seadmete käitaja võtab ettevaatusabinõud, 
et vältida gaaside tahtmatut vabastamist 
(edaspidi „leke”).

2. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
seadmete käitaja võtab tarvitusele 
ettevaatusabinõud, et vältida gaaside 
tahtmatut vabastamist (edaspidi „leke”). 
Käitajad peavad tagama, et lekke 
ülemmäära ei ületataks, kuid see ei 
vabasta neid kohustusest rakendada 
ettevaatusabinõusid lekete vältimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
artiklis 20 sätestatud tingimustel vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse parimatest tavadest ja 
liikmesriikide kogemustest lähtudes iga 
liiki seadmetele lõikes 2 nimetatud 
minimaalsed ettevaatusabinõud ja lekete 
ülemmäärad. Kõnealused eeskirjad 
võetakse vastu hiljemalt [1. jaanuariks 
2015]. 

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) paiksed kliimaseadmed; (b) paiksed ja teisaldatavad 
kliimaseadmed;
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Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) külmikveokid ja -haagised. (e) külmikveokid, -haagised ja -furgoonid.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatud fluoritud kasvuhoonegaaside 
kogused ja lisamise põhjused;

(b) lisatud fluoritud kasvuhoonegaaside 
kogused ja lisamise põhjused; 
jahutusseadmete hoolduse või teeninduse 
korral vastavalt artikli 11 lõike 3 
kolmandale lõigule märgitakse lisaks, kas 
jahutusaine oli ringlusse võetud või 
taasväärtustatud ning ringlussevõtu või 
taasväärtustamise teostanud ettevõtte nimi 
ja aadress;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud andmed 
registreeritakse liikmesriikide pädeva 
asutuse loodud andmebaasis. Komisjon 
osutab liikmesriikidele andmebaasi 
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vähemalt kaks aastat pärast seadme 
kasutuselt kõrvaldamist.

loomisel ja hooldamisel tehnilist ja 
operatiivabi. Liikmesriigid tagavad 
üldsuse juurdepääsu andmebaasis olevale 
asjakohasele teabele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiivile 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta1. 
_____________
1 ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lõikes 1 osutatud andmeid ei 
registreerita liikmesriigi pädeva asutuste 
loodud andmebaasis, säilitavad käitajate 
jaoks lõike 1 punktis e osutatud töid 
teostavad isikud või ettevõtjad 
dokumentide koopiaid vähemalt viis 
aastat. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Dokumendid tehakse taotluse alusel 
pädevale asutusele või komisjonile 
kättesaadavaks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 1 
kohaldamist, keelatakse tootjatel ja 
importijatel I ja II lisas loetletud fluoritud 
kasvuhoonegaaside turule laskmine, välja 
arvatud juhul, kui kõik nende 
tootmisprotsessi, sealhulgas nende 
lähtematerjalide ja töötlemisvahendite 
tootmise kõrvalsaadustena tekkinud 
fluoritud kasvuhoonegaasid hävitatakse.

Or. en

Selgitus

HFCsid toodetakse tihtipeale kolmandates riikides, kus kõrvalsaaduste (nt HFC-23) 
heitkoguste piirangud puuduvad. Seepärast võivad komisjoni ettepaneku soovimatu 
tagajärjena F-gaaside heitkogused maailmas kasvada, kui ei keelustata kõigi selliste F-
gaaside turule laskmist, mille tootmisel tekkinud kõrvalsaaduste heitkoguseid ei hävitata. 
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad 1. 
jaanuariks 2016 kõigi sellistes toodetes ja 
seadmetes esinevate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kohustusliku 
kokkukogumise korra, mis ei kuulu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 
2012. aasta direktiivi 2012/19/EL (elektri-
ja elektroonikaseadmetest tekkinud 
jäätmete kohta)1 kohaldamisalasse. 
Nimetatud kord näeb ette turule lastud 
fluoritud kasvuhoonegaasidega seotud 
rahalist deposiiti, mille tagastamine sõltub 
heaks kiidetud hävitusrajatisse toimetatud 
fluoritud kasvuhoonegaaside kogusest, 
välja arvatud juhul, kui sellega võrreldava 
tulemuslikkusega kokkukogumise kord on 
juba kehtestatud. 
_______________
1 ELT L 197, 24.7.2012, lk 38.

Or. en

Selgitus

Tootjate vastutuse suurendamiseks ning F-gaaside ringlussevõtu, taasväärtustamise või 
hävitamise tagamiseks tuleks kõigis liikmesriikides kehtestada nende kokkukogumise kord.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Vahtudes sisalduvate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kokkukogumiseks 
tuleb liikmesriikides kehtestada 
konkreetsed tootja vastutusega seotud 
meetmed.
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Or. en

Selgitus

Tootjate vastutuse suurendamiseks ning F-gaaside ringlussevõtu, taasväärtustamise või 
hävitamise tagamiseks tuleks kõigis liikmesriikides kehtestada nende kokkukogumise kord.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et lisada lõikes 1 esitatud 
seadmete loetelusse muid seadmetüüpe, 
võttes arvesse nende kasvavat tähtsust, mis 
on tingitud ärilisest või tehnoloogilisest 
arengust.

2. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et lisada lõikes 1 esitatud 
seadmete loetelusse muid seadmetüüpe, 
võttes arvesse nende kasvavat tähtsust, mis 
on tingitud ärilisest või tehnoloogilisest 
arengust ning võtta vastu lõikes 1 a 
nimetatud kokkukogumise korraga seotud 
täpsemaid eeskirju.

Or. en

Selgitus

Tootjate vastutuse suurendamiseks ning F-gaaside ringlussevõtu, taasväärtustamise või 
hävitamise tagamiseks tuleks kõigis liikmesriikides kehtestada nende kokkukogumise kord.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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sisalda fluoritud kasvuhoonegaase.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte võib tekitada õigustühiku ja õõnestada turuosaliste kindlust, mille loovad 
selged keelud. Nii HFCsid sisaldavate kui ka looduslikke külmaaineid sisaldavate seadmete 
energiatõhusus võib olla väga erinev. Mingite konkreetsete seadmete valimine HFCsid 
sisaldavate ja mittesisaldavate seadmete energiatõhususe võrdlemiseks võib seepärast F-
gaaside määrust nõrgestada.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (c) alates 1. jaanuarist 2017, tootes või 
seadmes sisalduvate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kogus, mis on 
väljendatud massi ja CO2-ekvivalendiga.

(c) alates 1. jaanuarist 2017, tootes või 
seadmes sisalduvate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kogus, mis on 
väljendatud massi ja CO2-ekvivalendiga, 
ning globaalse soojendamise potentsiaal.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Konteinerid, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase globaalse soojendamise 
potentsiaaliga 2150 või rohkem, mida 
kasutatakse jahutusseadmete hoolduseks 
või teeninduseks vastavalt artikli 11 lõike 
3 kolmandale lõigule, tuleb varustada 
teabega selle kohta, kas gaas on ringlusse 
võetud või taasväärtustatud ning 
ringlussevõtu või taasväärtustamise 
teostanud ettevõtte nime ja aadressiga. 

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2020 keelatakse SF6
kasutamine keskpinge-
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lisalülitusseadmetes.

Or. en

Selgitus

SF6 on kasvuhoonegaas, mille soojendamise potentsiaal on kuni 22 800 korda suurem CO2
omast ja mis säilib atmosfääris üle 3 000 aasta. Euroopas on praegu ligi kolm miljonit SF6
sisaldavat töötavat keskpingeseadet. Konkurentsivõimelised SF6 sisalduseta alternatiivid 
keskpinge-lisalülitusseadmetele (madal- ja keskpinge vaheline ümberlülitus) on juba turul 
olemas ja neid valmistavad paljud tootjad. Seetõttu tuleks SF6 heitkoguste tekitamist pidada 
lihtsalt vastutustundetuks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. 1. jaanuarist 2015 keelatakse üle 2150
ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside 
või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
segude kasutamine selliste –50°C juures 
või sellest kõrgemal temperatuuril 
töötavate jahutusseadmete teenindus- ja 
hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine 
kogus on samaväärne 40 või enama tonni 
CO2-ga.

Or. en

Selgitus

Hiljutised korduvtäitmise kogemused Euroopa kaubanduskeskustes näitavad, et 
teeninduskeelu abil on võimalik HFCde kasutamist juba 2015. aastaks olulisel määral ja 
kulutõhusalt piirata. Seega toob varasem teeninduskeeld määratu suurt ökoloogilist ja 
majanduslikku kasu. Kui lävendi tõstmisega 5 CO2-ekvivalenttonnilt 40 tonnile jätta 
teeninduskeelu alt välja umbes 80% seadmetest, mis asuvad väikeettevõtluse sektoris, 
väheneks saadav ökoloogiline kasu ainult 8% või veelgi vähem. Välja jäetakse ka 
temperatuuril alla –50°C töötavad külmutusseadmed. 
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2017 võib fluoritud 
üle 2150 ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga kasvuhoonegaase 
jahutusseadmete, v.a esimeses lõigus 
nimetatud jahutusseadmed, teenindamisel 
või hooldamisel kasutada ainult juhul, kui 
need on kokku kogutud teistest ELis 
asuvatest seadmetest. 

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjonile antakse volitus võtta artiklis 
20 sätestatud tingimustel vastu 
delegeeritud õigusakte, millega õigustatud 
juhtudel, kindlaks tähtajaks ja kindlaks 
otstarbeks lubatakse erandkorras SF6
kasutada seal, kus alternatiivid ei ole 
tehnilistel, majanduslikel või ohutuse 
kaalutlustel kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda ei kohaldata tootjate ja importijate 
suhtes, kes toodavad või impordivad 

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

vähem kui 500 CO2-ekvivalenttonni 
fluorosüsivesinikke aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Alates 2015. aastast määrab komisjon 
igaks aastaks kõikidele tootjatele ja 
importijatele fluorosüsivesinike 
turulelaskmise kvoodid, kohaldades VI 
lisas sätestatud mehhanismi. Alates 1. 
jaanuarist 2018 maksavad tootjad ja 
importijad kasutatud või üleantud 
kvoodiosade eest iga-aastast kvooditasu 
suurusega 30 eurot fluorosüsivesinike 
CO2-ekvivalenttonni kohta. Sellest 
saadava tuluga toetatakse käesoleva 
määruse rakendamist ning tasandatakse 
asendustehnoloogia maksumuse kliimast 
tingitud piirkondadevahelisi erinevusi.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanek ei sisalda tasu HFC kvootide kasutamise eest, mis on vastuolus 
põhimõttega „saastaja maksab”. Seepärast kehtestatakse HFC kvootide kasutamise tasu 
suurusega 30 eurot ühe CO2-ekvivalenttonni kohta, mis oli saastekvootidega kauplemise 
süsteemi direktiivi vastuvõtmise ajal CO2 eeldatav keskmine hind saastekvootidega 
kauplemise süsteemi kolmandal etapil. See tagab tuluvood, mis tasakaalustavad 
kliimatingimustest tingitud piirkondlikke kuluerinevusi.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada mehhanism, 
millega vastavalt lõikele 3 arvutada uuesti 
kontrollväärtused ning muuta või täiendada 
VI lisas sätestatud kvootide eraldamise 
mehhanismi.

6. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada mehhanism, 
millega vastavalt lõikele 3 arvutada uuesti 
kontrollväärtused ning muuta või täiendada 
VI lisas sätestatud kvootide eraldamise 
mehhanismi ning et kindlaks määrata 
lõikes 5 nimetatud tulude jaotamise 
mehhanismi üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse korral kantakse elektroonilisse 
registrisse järgmised andmed:

Elektroonilisse registrisse kantakse 
järgmised andmed:

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga tootja, importija ja eksportija, kes 
tootis, importis või eksportis eelneval 
kalendriaastal enam kui ühe tonni või 500 
CO2-ekvivalenttonni fluoritud 
kasvuhoonegaase ja II lisas loetletud gaase, 
teatab hiljemalt 31. märtsiks 2014 ja sellest 
alates igal aastal komisjonile VII lisas 
osutatud andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga ettevõtja, kes hävitas eelneval 
kalendriaastal enam kui ühe tonni või 500
CO2-ekvivalenttonni fluoritud 
kasvuhoonegaase ja II lisas loetletud gaase, 
teatab hiljemalt 31. märtsiks 2014 ja sellest 
alates igal aastal komisjonile VII lisas 
osutatud andmed iga nimetatud aine kohta 
asjaomasel aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks loovad nad vastavalt vajadusele Selleks loovad nad süsteemi, mille puhul 
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ühe järgmistest süsteemidest: hallatakse artikli 5 lõike 1 kohaselt 
registreeritud andmete kogumiseks riigi 
tasandi andmebaasi. 

(a) süsteem, mille puhul hallatakse artikli 5 
lõike 1 kohaselt registreeritud andmete 
kogumiseks riigi tasandi andmebaasi;

(b) süsteem, mille puhul analüüsitakse 
artikli 5 lõike 1 sätetega hõlmatud 
käitajate representatiivse valimi 
põhjustatavaid heitkoguseid ning 
tulemused ekstrapoleeritakse nende 
vaatluste põhjal. 

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, 
artikli 8 lõikes 7, artikli 9 lõikes 3, artikli 
10 lõikes 7, artikli 13 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 6, artikli 17 lõikes 5, artikli 18 lõikes 
3 ja artikli 19 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
delegeeritud volitused antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ...1. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist. 
_______________________
1 Palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev.

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9 a. Tehnilised aerosoolid 1. jaanuar 2020

Or. en

Selgitus

Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad olulise HFC heitkoguste vähenemise (2030. 
aastaks u 3,6 miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas).

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 10

Komisjoni ettepanek

10. Fluorosüsivesinikke globaalse 
soojendamise potentsiaaliga 150 või enam
sisaldavad kodumajapidamistes 
kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud

1. jaanuar 2015

Muudatusettepanek

10. Fluorosüsivesinikke sisaldavad 
kodumajapidamistes kasutatavad külmikud 
ja sügavkülmikud 

1. jaanuar 2015

Or. en
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10 a. Üle 2150 ulatuva globaalse 
soojendamise potentsiaaliga fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavad 
jahutusseadmed 

1. jaanuar 2015

Or. en

Selgitus

Artikli 11 lõikes 3 keelatakse alates 2015. aastast üle 2150 ulatuva globaalse soojendamise 
potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamine jahutusseadmete teenindus- ja 
hooldustööde tegemiseks. Teeninduskeeluga kooskõla saavutamiseks tuleks samast aastast 
keelata ka üle 2150 ulatuva globaalse soojendamise potentsiaaliga fluoritud
kasvuhoonegaase sisaldavate jahutusseadmete turulelaskmine.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10 b. Fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavad paiksed jahutusseadmed

1. jaanuar 2020

Or. en

Selgitus

See valdkond annab praegu suurima osa HFC heitkogustest. Säästvad alternatiivid on 
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kulutasuvad ja annavad olulise HFC heitkoguste vähenemise (2030. aastaks u 15,3 miljonit 
CO2-ekvivalenttonni aastas), arvestamata kasvuhoonegaaside heitkoguste olulist vähenemist 
energiasäästu tõttu. Säästvate alternatiivide turu hõlvamise määr võib aastaks 2020 jõuda 
100%-ni turu mahust.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10 c. Fluoritud kasvuhoonegaase
sisaldavad teisaldatavad jahutusseadmed 
(v.a kalalaevadel kasutatavad) 

1. jaanuar 2025

Or. en

Selgitus

Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad HFC heitkoguste vähenemise 2030. aastaks 
u 0,7 miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas. Säästvate alternatiivide turu hõlvamise määr võib 
aastaks 2025 jõuda 100%-ni turu mahust või selle lähedale.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 11 – esimene osa

Komisjoni ettepanek

11. Jaemüügis ja 
toitlustuses toodete 
ladustamiseks, 
näitamiseks või 
jaotamiseks ettenähtud 
külmikud ja 
sügavkülmikud 
(kommertskasutus) -
hermeetiliselt suletud 
süsteemid, 

mis sisaldavad 
fluorosüsivesinikke 
globaalse soojendamise 
potentsiaaliga 2500 või 
enam

1. jaanuar 2017
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Muudatusettepanek

11. Jaemüügis ja 
toitlustuses toodete 
ladustamiseks, 
näitamiseks või 
jaotamiseks ettenähtud 
külmikud ja 
sügavkülmikud 
(kommertskasutus) -
hermeetiliselt suletud 
süsteemid, 

mis sisaldavad 
fluorosüsivesinikke 
globaalse soojendamise 
potentsiaaliga 2150 või 
enam

1. jaanuar 2015

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 11 – teine osa

Komisjoni ettepanek

11. Jaemüügis ja 
toitlustuses toodete 
ladustamiseks, 
näitamiseks või 
jaotamiseks ettenähtud 
külmikud ja 
sügavkülmikud 
(kommertskasutus) -
hermeetiliselt suletud
süsteemid, 

mis sisaldavad 
fluorosüsivesinikke 
globaalse soojendamise 
potentsiaaliga 150 või 
enam

1. jaanuar 2020 

Muudatusettepanek

11. Jaemüügis ja 
toitlustuses toodete 
ladustamiseks, 
näitamiseks või 
jaotamiseks ettenähtud 
külmikud ja 
sügavkülmikud
(kommertskasutus) -

mis sisaldavad 
fluorosüsivesinikke 

1. jaanuar 2018 
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hermeetiliselt suletud 
süsteemid, 

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 12

Komisjoni ettepanek

12. Liikuvad siseruumides kasutatavad 
kliimaseadmed (hermeetiliselt suletud 
seadmed, mida lõppkasutaja saab ühest 
ruumist teise viia), mis sisaldavad 
fluorosüsivesinikke globaalse 
soojendamise potentsiaaliga 150 või enam

1. jaanuar 2020

Muudatusettepanek

12. Liikuvad siseruumides kasutatavad 
kliimaseadmed (hermeetiliselt suletud 
seadmed, mida lõppkasutaja saab ühest 
ruumist teise viia), mis sisaldavad 
fluorosüsivesinikke 

1. jaanuar 2020

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12 a. Fluorosüsivesinikke sisaldavad 
paiksed kliimaseadmed, v.a 

1. jaanuar 2020
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tsentrifugaaljahutid 

Or. en

Selgitus

See valdkond annab suure osa HFC heitkogustest ja on kõige kiiremini kasvav heitkoguste 
allikas. Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad olulise HFC heitkoguste 
vähenemise (2030. aastaks u 29 miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas). Säästvate alternatiivide 
turu hõlvamise määr võib aastaks 2020 jõuda 100%-ni turu mahust või selle lähedale.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12 b. Fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavad tsentrifugaaljahutid

1. jaanuar 2027

Or. en

Selgitus

Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad HFC heitkoguste vähenemise 2030. aastaks 
u 9 000 CO2-ekvivalenttonni aastas. Säästvate alternatiivide turu hõlvamise määr võib 
aastaks 2027 jõuda 100%-ni turu mahust.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek
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Muudatusettepanek

12 c. Fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavad kaubalaevade kliimaseadmed

1. jaanuar 2020

Or. en

Selgitus

Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad heitkoguste vähenemise 2030. aastaks u 
232 000 CO2-ekvivalenttonni aastas. Säästvate alternatiivide turu hõlvamise määr võib 
aastaks 2020 jõuda 100%-ni turu mahust.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12 d. Fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavad vahud

1. jaanuar 2015

Or. en

Selgitus

Vahtude eluiga võib ulatuda 50 aastani. Lisaks on paisutavate gaaside vahutoodetest 
kokkukogumine kallis. Kui avalik sektor täna ei sekku, tähendaks see järgmistel kümnenditel 
suuremaid heitkoguseid. Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad olulise HFC 
heitkoguste vähenemise (2030. aastaks u 3,9 miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas). Säästvate 
alternatiivide turu hõlvamise määr võib aastaks 2015 jõuda 100%-ni turu mahust.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 13 lõikes 1 osutatud 
maksimumkogus arvutatakse järgmiste 
protsendimäärade kohaldamisel perioodil 
2008–2011 toodetud ja ELi imporditud 
üldkoguse aasta keskmisele:

Artikli 13 lõikes 1 osutatud 
maksimumkogus arvutatakse järgmiste 
protsendimäärade kohaldamisel perioodil 
2009–2012 toodetud ja ELi imporditud 
üldkoguse aasta keskmisele:

Or. en

Selgitus

2012. aasta andmed on peagi kättesaadavad, seepärast tuleks lähtetaseme arvutamisel 
lähtuda neist värskeimatest andmetest ehk siis võtta aluseks aastate 2009–2012 keskmine.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel – rida 2

Komisjoni ettepanek

2016–2017 93 %

Muudatusettepanek

2016–2017 83 %

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel – rida 5

Komisjoni ettepanek

2024–2026 31 %

Muudatusettepanek

2024–2026 25 %

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi 14. septembri 2011. aasta resolutsioonis nõuti HFCde tootmise ja 
kasutamise kiiret piiramist Euroopa Liidus. Säästvatele alternatiividele tehniliselt teostatava 
ja kulutõhusa ülemineku tagamiseks ning HFC kvootide ülekasutamise vältimiseks tuleb 
praegust kasutuse piiramise ajakava karmistada. Komisjoni kasutuse piiramise ajakava 
ettepanekus ei ole võetud arvesse artiklis 11 sätestatud teenindus- ja hooldustööde 
keelustamist. Nimetatud keelu tulemuseks on märgatavalt väiksem HFCde nõudlus, mistõttu 
sammud kasutuse piiramiseks, eriti enne 2018. ja pärast 2023. aastat, peaksid olema 
jõulisemad.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel – rida 6

Komisjoni ettepanek

2027–2029 24 %

Muudatusettepanek

2027–2029 19 %

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi 14. septembri 2011. aasta resolutsioonis nõuti HFCde tootmise ja 
kasutamise kiiret piiramist Euroopa Liidus. Säästvatele alternatiividele tehniliselt teostatava 
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ja kulutõhusa ülemineku tagamiseks ning HFC kvootide ülekasutamise vältimiseks tuleb 
praegust kasutuse piiramise ajakava karmistada. Komisjoni kasutuse piiramise ajakava 
ettepanekus ei ole võetud arvesse artiklis 11 sätestatud teenindus- ja hooldustööde 
keelustamist. Nimetatud keelu tulemuseks on märgatavalt väiksem HFCde nõudlus, mistõttu 
sammud kasutuse piiramiseks, eriti enne 2018. ja pärast 2023. aastat, peaksid olema 
jõulisemad.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel – rida 7

Komisjoni ettepanek

2030 21 %

Muudatusettepanek

2030 16 %

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi 14. septembri 2011. aasta resolutsioonis nõuti HFCde tootmise ja 
kasutamise kiiret piiramist Euroopa Liidus. Säästvatele alternatiividele tehniliselt teostatava 
ja kulutõhusa ülemineku tagamiseks ning HFC kvootide ülekasutamise vältimiseks tuleb 
praegust kasutuse piiramise ajakava karmistada. Komisjoni kasutuse piiramise ajakava 
ettepanekus ei ole võetud arvesse artiklis 11 sätestatud teenindus- ja hooldustööde 
keelustamist. Nimetatud keelu tulemuseks on märgatavalt väiksem HFCde nõudlus, mistõttu 
sammud kasutuse piiramiseks, eriti enne 2018. ja pärast 2023. aastat, peaksid olema 
jõulisemad.
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SELETUSKIRI

TAUST

Tänu kõige edukamaks rahvusvaheliseks keskkonnaleppeks loetavale Montreali protokollile 
on ülemaailmselt suudetud enamiku osoonikihti lagundavate ainete, sealhulgas 
klorofluorosüsinike (CFC) ja klorofluorosüsivesinike (HCFC) kasutamist järkjärguliselt 
lõpetada ja piirata. Viimasel ajal on hakatud CFCd ja HCFCd asendama fluorosüsivesinikega 
(HFC), millel on aga tugevad kliimamõjud. Lisaks on teiste fluoritud kasvuhoonegaaside (F-
gaaside), sealhulgas perfluorosüsivesinike (PFC) ja väävelheksafluoriidi (SF6) globaalse 
soojendamise potentsiaal süsinikdioksiidi omast kuni 23 000 korda suurem ja nad võivad 
atmosfääris säilida aastatuhandeid. Tarvis on tegutseda.

Euroopa Liit on nõudnud 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heite 85–90% suurust 
vähendamist 1990. aasta tasemetega võrreldes. Euroopa komisjoni vähese süsinikuheitega 
majanduse tegevuskava kohaselt tuleb selle eesmärgi täitmiseks 2030. aastaks piirata CO2
sisalduseta heitkoguseid (hõlmavad ka fluoritud kasvuhoonegaase) 72–73% võrra. Kuid 
samaaegselt teiste kasvuhoonegaaside piiramisega on F-gaaside heide ELis pärast 1990. aastat 
kasvanud 60% võrra. HFC-põhiste toodete ja seadmete eluiga on pikk – kuni 50 aastat. 
Seepärast on selleks, et heitkogused lähematel kümnenditel ei kasvaks, kiiresti vaja 
täiendavaid õigusakte.

Õnneks on nüüdseks juba turule jõudnud ja kasutusele võetud säästvad alternatiivid, mis on 
osutunud ohutuks ning kulu- ja energiatõhusaks. Nimetatud säästvad alternatiivid võivad 
praegu ja lähitulevikus asendada peaaegu kõiki HFC-põhiseid tooteid. HFCde kasutamise 
järkjärguline lõpetamine tugevdab säästvat majanduskasvu, stimuleerib innovatsiooni ja toob 
kasu kõigile Euroopa ettevõtetele, kes on keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse 
investeerinud. Hea näide on siin Taani. Seal keelustati F-ained kümmekonna aasta eest ning 
see andis impulsi investeeringuteks ja innovatsiooniks ning tuli kasuks paljudele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, kes on nüüd küpsemaks saanud ja laiendavad jätkuvalt oma 
haaret Taanist väljapoole. Ambitsioonikat ülemaailmset juhtrolli võttes võib Euroopa säilitada 
konkurentsivõime külmutus-, jahutus- ja küttetehnoloogiate valdkonnas ning olla samal ajal 
keskkonnakaitsel esirinnas.

RAPORTÖÖRI ETTEPANEKUD

Raportöör toetab paljusid komisjoni ettepaneku osi. Turule lastavatele HFCdele koguseliste 
piirangute seadmine (järkjärguline piiramine) on samm õiges suunas, nagu ka selle 
toetamiseks vajalik hermeetiliselt suletud ja tootja poolt eelnevalt täidetud toodete 
keelustamine. Tähtis on koolitus ja säästvate alternatiivide sertifitseerimine. Väga tugeva 
potentsiaalse kliimamõjuga HFCsid ja segusid sisaldavate praeguste jahutusseadmete 
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hoolduse ja teeninduse keelustamine vähendab heitkoguseid ja annab energiasäästu. 
Raportöör toetab ka HFCde kasutamise keelustamist teatavates seadmetes, näiteks 
kodumajapidamistes kasutatavates külmikutes ja sügavkülmikutes, mille jaoks on vähem 
kahjulikud alternatiivid turul juba olemas. Üldse võiks ettepanekus suuremal määral toetada 
säästvaid alternatiive ja neid tootvaid väiksemaid Euroopa ettevõtteid. Seega leiab raportöör, 
et komisjoni ettepanekut võiks mitmel allpool kirjeldatud viisil täiendada.

Turulelaskmise keelustamine ja kasutuskeelud

Euroopas on praegu juba kättesaadavad säästvad alternatiivid HFCsid sisaldavatele 
seadmetele. Raportööri arvates on turulelaskmise keelustamine asjakohane neis 
allvaldkondades, kus nimetatud säästvad alternatiivid võimaldavad uute seadmete nõudlust 
rahuldada. Turulelaskmise keeld võib ka aidata ära hoida HFCde kasutamist neis 
valdkondades, kus on kättesaadavad looduslikud külmaained. See muudaks järkjärgulise 
kasutamise piiramise kulutasuvaks ja võimaldaks jätta piiratud HFC kasutuskvoodid 
sektoritele, kes neid tõesti vajavad. Kõigele lisaks annavad turulelaskmise ja kasutamise 
keelustamine selged turusignaalid säästvaid alternatiive tootvatele väiksematele Euroopa 
firmadele ning tagavad stabiilse, läbipaistva ja prognoositava investeerimiskliima. 

Kõike seda arvestades pakub raportöör turulelaskmise ja kasutamise keelustamist järgmistel 
juhtudel, kus säästvate alternatiivide turu hõlvamise määr1 võib olla kuni 100% turu mahust 
või selle lähedal, eelkõige alljärgnevatel juhtudel.

 Vahud: turulelaskmise keelustamine 2015. aastal. Vahtude eluiga võib ulatuda 50 
aastani. Lisaks on paisutavate gaaside vahutoodetest kokkukogumine kallis. Kui avalik 
sektor täna ei sekku, tähendaks see järgmistel kümnenditel suuremaid heitkoguseid. 
Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad olulise HFC heitkoguste vähenemise 
(2030. aastaks u 3,9 miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas).

 Tehnilised aerosoolid: turulelaskmise keelustamine 2020. aastal. Säästvad alternatiivid 
on kulutasuvad ja annavad olulise HFC heitkoguste vähenemise (2030. aastaks u 3,6 
miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas). 

 Jahutusseadmed: turulelaskmise keelustamine 2020. aastal paiksete jahutusseadmete 
osas. See valdkond annab praegu suurima osa HFC heitkogustest. Säästvad 
alternatiivid on kulutasuvad ja annavad olulise HFC heitkoguste vähenemise (2030. 
aastaks u 15,3 miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas) – arvestamata kasvuhoonegaaside 
heitkoguste olulist vähenemist tänu energiasäästule. Aastal 2025 turulelaskmise 
keelustamine teisaldatavate jahutusseadmete osas, välja arvatud kalalaevade seadmed. 
Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad heitkoguste vähenemise 2030. 
aastaks u 0,7 miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas.

                                               
1 Turu hõlvamise määra all mõistetakse heitkoguste vähendamist tagavate võimaluste maksimaalset suutlikkust 
asendada turul ühes kindlas valdkonnas HFCsid kasutavaid uusi tooteid või seadmeid. Kui 2015. aastal on turu 
hõlvamise määr 100%, tähendab see, et kõik 2015. aastal paigaldatavad HFCsid kasutavad ühikud saaks 
asendada alternatiivset tehnoloogiat kasutavate ühikutega.
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 Kliimaseadmed: turulelaskmise keelustamine 2020. aastal paiksete ja kaubalaevade 
kliimaseadmete osas. See valdkond annab suure osa HFC heitkogustest ja on kõige 
kiiremini kasvav heitkoguste allikas. Säästvad alternatiivid on kulutasuvad ja annavad 
olulise HFC heitkoguste vähenemise (2030. aastaks u 29 miljonit CO2-ekvivalenttonni 
aastas). Turulelaskmise keelustamine 2027. aastal tsentrifugaaljahutite osas. Säästvad 
alternatiivid on kulutasuvad ja annavad HFC heitkoguste vähenemise 2030. aastaks u 
9 000 CO2-ekvivalenttonni aastas.

Lisaks keelustaks raportöör 2020. aastal SF6 kasutamise isolatsiooni- ja lülitusmaterjalina 
keskpingega lülitusseadmetes. SF6 on kasvuhoonegaas, mille soojendamise potentsiaal on 
kuni 22 800 korda suurem CO2 omast ja mis säilib atmosfääris üle 3 000 aasta. 
Konkurentsivõimelised alternatiivid, mille puhul seda ainet ei kasutata, on juba turul olemas, 
seetõttu võib igasugust SF6 heite tekitamist pidada lihtsalt vastutustundetuks. 

Kasutamise piiramine

Euroopa Parlamendi 14. septembri 2011. aasta resolutsioonis muude kui süsinikdioksiidiga 
seotud kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete probleemi tervikliku käsitluse kohta nõuti 
tungivalt HFCde tootmise ja kasutamise kiiret piiramist Euroopa Liidus. See ei tähenda mitte 
üksnes turulelaskmise ja kasutamise keelule eelnevat alternatiivide kasutuselevõtu 
edendamist, vaid stimuleerib ka rangemate süsteemide juurutamist ning muudab tulusaks 
ringlussevõtu ja taasväärtustamise.

Seda arvestades esitab raportöör meetmed, mille eesmärk on kaotada ülemäärane HFCde 
kasutamine ning tagada tehniliselt teostatav ja kuluökonoomne kasutamise piiramise ajakava. 
Peamised meetmed on järgmised.

 Rangem kasutuse piiramise ajakava. Säästvatele alternatiividele tehniliselt teostatava 
ja kulutõhusa ülemineku tagamiseks tuleb praegust kasutuse piiramise ajakava 
rangemaks muuta. Komisjoni kasutuse piiramise ajakava ettepanekus ei ole võetud 
arvesse artiklis 11 sätestatud teenindus- ja hooldustööde keelustamist. Nimetatud 
keelu tulemuseks on märgatavalt väiksem HFCde nõudlus, mistõttu sammud nende 
kasutuse piiramiseks, eriti enne 2018. ja pärast 2023. aastat, peaksid olema 
jõulisemad. 

 Kasutustasu. Kehtestatakse HFC kvootide kasutamise tasu suurusega 30 eurot ühe 
CO2-ekvivalenttonni kohta, mis oli saastekvootidega kauplemise süsteemi direktiivi 
vastuvõtmise ajal CO2 eeldatav keskmine hind saastekvootidega kauplemise süsteemi 
kolmandal etapil. See tagab tuluvood, mis tasakaalustavad kliimatingimustest tingitud 
piirkondlikke kuluerinevusi.

 Lähteandmete korrigeerimine. Komisjoni ettepanekus võetakse kasutuse piiramise 
lähtepunktiks ELis aastatel 2008–2011 toodetud ja imporditud koguste aastakeskmine 
väärtus. Kuna 2012. aasta andmed on peagi kättesaadavad, tuleks lähtepunkti 
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arvutamisel lähtuda kõige värskematest andmetest ehk siis võtta aluseks aastate 2009–
2012 keskmine näitaja.

Kõrvalsaaduste heitkoguste keelustamine

Kui kõrvalsaaduste heitkoguste probleemiga sisuliselt ei tegeleta, võib komisjoni ettepaneku 
soovimatuks tagajärjeks olla F-gaaside heitkoguste suurenemine maailmas, mis 
rahvusvahelise tasandi kliimaprobleeme veelgi komplitseerib. Põhjus seisneb selles, et 
HFCsid toodetakse tihtipeale kolmandates riikides, kus puuduvad kõrvalsaaduste (nt HFC-23) 
heitkoguste piirangud või siduvad kohustused kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramiseks. 
Seepärast teeb raportöör ettepaneku keelustada kõigi I ja II lisas loetletud F-gaaside 
turulelaskmine, kui nende tootmise käigus tekkivaid kõrvalsaaduste heitkoguseid ei hävitata. 
Selle valdkonna vertikaalset integratsiooni ja tootjate väikest arvu silmas pidades ei tohiks 
jõustamine olla keeruline.

Piiramine ja kokkukogumine

Senisest madalast nõuete täitmise määrast ja vähesest kulutõhususest jagusaamiseks on vaja 
selgeid piiramise ja kokkukogumise kohustusi.

Seetõttu teeb raportöör lekete piiramiseks ja kokkukogumise edendamiseks alljärgnevad 
muudatusettepanekud.

 Teeninduskeeld. Ettepanekut keelata olemasolevate suure globaalse soojendamise 
potentsiaaliga HFCsid sisaldavate jahutusseadmete hooldus- ja teenindustööd tuleks 
täiendada. Hiljutised seadmete korduvtäimise kogemused Euroopa 
kaubanduskeskustes näitavad, et selle meetme abil on võimalik HFCde kasutamist 
juba 2015. aastaks olulisel määral ja kulutõhusalt piirata. Seega toob varasem 
teeninduskeeld määratu suurt ökoloogilist ja majanduslikku kasu. Kui lävendi 
tõstmisega 5 tonnilt CO2-ekvivalendilt 40 tonnile jätta teeninduskeelu alt välja umbes 
80% seadmetest, mis asuvad väikeettevõtluse sektoris, väheneks saadav ökoloogiline 
kasu ainult 8% või veelgi vähem. Välja jäetakse ka temperatuuril alla –50°C töötavad 
jahutusseadmed. Ringlussevõtu edendamiseks lubataks nimetatud sektoritel kasutada 
suure globaalse soojendamise potentsiaaliga kokku kogutud HFCsid.

 Kokkukogumise kord. Kokkukogumise tagamiseks ja tootjate vastutuse 
suurendamiseks tuleks kõigis liikmesriikides F-gaaside ringlussevõtuks, 
taasväärtustamiseks või hävitamiseks kehtestada kokkukogumise kord.

 Minimaalsed ettevaatusabinõud. Tööstusharu parimate tavadele ja liikmesriikide 
kogemuste põhjal tuleks lekete ennetamiseks nõuda ettevõtjatelt minimaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamist.

 Suurim lubatud lekkemäär. Tööstusharu parimate tavade, liikmesriikide kogemuste ja 
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üleeuroopaliste normide põhjal tuleb nõuete täitmise ja jõustamise tagamiseks iga liiki 
seadmetele kehtestada suurim lubatud lekkemäär.

 Kohaldamisala laiendamine. Piiramiskohustuste laiendamine kõigile liikuvatele 
seadmetele on kulutõhus ja põhjustab heitkoguste olulist vähenemist (umbes 2,4 
miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas).


