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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\928287FI.doc 3/39 PE506.101v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................35



PE506.101v01-00 4/39 PR\928287FI.doc

FI



PR\928287FI.doc 5/39 PE506.101v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi fluoratuista 
kasvihuonekaasuista
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0643),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0370/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission kertomuksessa tietyistä (3) Komission kertomuksessa tietyistä 

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

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

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi olisi kiellettävä tiettyjen 
fluorattuja kasvihuonekaasuja 
toiminnassaan käyttävien uusien jäähdytys-
, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden 
saattaminen markkinoille, jos näiden 
aineiden käytölle on soveltuvia 
vaihtoehtoja. Tekniikan tuleva kehitys ja 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 
korvaavien kustannustehokkaiden 
vaihtoehtojen saatavuus huomioon ottaen 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
sisällyttää kieltoihin muita tuotteita ja 
laitteita tai sulkea pois, myös tilapäisesti, 
tietyt tuote- tai laiteluokat, joiden osalta ei 

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

tai laiteluokat, joiden osalta ei ole 
käytettävissä vaihtoehtoisia aineita, joiden 
lämmitysvaikutus jää määritetyn raja-arvon 
alle, joko teknisistä tai taloudellisista 
syistä, mukaan luettuna se, ettei 
markkinoilla ole saatavilla kysyntää 
vastaavaa määrää vaihtoehtoisia aineita tai 
että sovellettavat turvallisuusnormit estävät 
soveltuvien vaihtoehtojen käytön.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Tällaisia kieltoja olisi otettava käyttöön 
vain siinä tapauksessa, että ne johtavat 
pienempiin kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöihin; tämä koskee etenkin 
sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vuotoja että tuotteiden ja laitteiden 
energiankulutuksesta syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 ja 
otsonikerrosta heikentävistä aineista 
16 päivänä syyskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1005/20091 mukaista 
otsonikerrosta heikentäviin aineisiin 
käytettyä sääntelyä koskevaa 
lähestymistapaa olisi käytettävä myös 
fluorihiilivetyihin. Fluorihiilivetyjä 
käyttävien laitteiden markkinoille 
saattamisen kieltämisen, vuotojen 
ehkäisytoimenpiteiden ja kaasujen 
talteenottovaatimusten ohella 
fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisen 
asteittaista vähentämistä pidetään 
tehokkaimpana ja kustannustehokkaana 
tapana vähentää näiden aineiden päästöjä 
pitkällä aikavälillä.  

________________
1 EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Fluorihiilivetyjen markkinoille 
saattamisen asteittaisen vähentämisen 
toteuttamiseksi komission olisi jaettava 
yksittäisille tuottajille ja maahantuojille 
markkinoille saattamista koskevia 
kiintiöitä, jotta fluorihiilivetyjen 
saattamista unionin markkinoille koskeva 
kokonaisenimmäismäärä ei ylity. 
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Tammikuun 1 päivästä 2018 alkaen 
komission olisi perittävä kiintiöiden 
käytöstä maksua, josta saadut varat sen 
olisi jaettava uudelleen tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa unionissa ilmenneiden 
alueellisten erojen tasoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Joidenkin fluorattujen 
kasvihuonekaasujen tuotanto voi 
aiheuttaa merkittäviä muiden fluorattujen 
kasvihuonekaasujen sivutuotteiden 
päästöjä valmistusprosessin aikana. 
Kyseiset sivutuotteiden päästöt olisi 
eliminoitava fluorattujen 
kasvihuonekaasujen markkinoille 
saattamisen ehtona, jotta varmistetaan, 
että huomioon otetaan koko elinkaaren 
pituinen ilmastovaikutus.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 16 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ’teknisellä aerosolilla’ huollossa, 
korjauksessa, puhdistuksessa, 
testauksessa, desinfioinnissa, 
valmistuksessa, asennuksessa ja muissa 
sovelluksissa käytettyjä 
aerosolipakkauksia silloin, kun 
turvallisuussyistä edellytetään 
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syttymätöntä valmistetta.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien laitteiden haltijoiden on 
ryhdyttävä varotoimiin, joilla ehkäistään 
kaasujen tarkoitukseton pääsy ilmakehään, 
jäljempänä ’vuoto’.

2. Fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien laitteiden haltijoiden on
ryhdyttävä varotoimenpiteisiin, joilla 
ehkäistään kaasujen tarkoitukseton pääsy 
ilmakehään, jäljempänä ’vuoto’. 
Rajoittamatta velvollisuutta toteuttaa 
varotoimenpiteitä vuotojen ehkäisemiseksi 
laitteiden haltijoiden on varmistettava, 
että enimmäisvuotonopeuksia ei ylitetä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään 2 kohdassa 
tarkoitetut vähimmäisvarotoimenpiteet ja 
enimmäisvuotonopeudet, jotka perustuvat 
parhaisiin käytänteisiin ja jäsenvaltioissa 
kustakin laitetyypistä saatuihin 
kokemuksiin. Nämä säännöt on 
hyväksyttävä viimeistään [1 päivänä 
tammikuuta 2015].

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteät jäähdytyslaitteet; (a) kiinteät ja liikkuvat jäähdytyslaitteet;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kiinteät ilmastointilaitteet; (b) kiinteät ja liikkuvat ilmastointilaitteet;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kylmäkuljetuskuorma-autot ja
kylmäkuljetusperävaunut.

(e) kylmäkuljetuskuorma-autot, 
kylmäkuljetusperävaunut ja 
kylmäkuljetuspakettiautot.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

kasvihuonekaasujen määrät ja lisäämisen 
syyt; 11 artiklan 3 kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisten jäähdytyslaitteiden 
kunnossapito- ja huoltotöiden yhteydessä 
on ilmoitettava myös, oliko ainetta 
kierrätetty tai regeneroitu sekä 
kierrätyksen tai regeneroinnin 
suorittaneen yrityksen nimi ja osoite;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
kirjattava jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perustamaan tietokantaan. 
Komissio antaa toiminnallista ohjausta ja 
teknistä tukea jäsenvaltioille tietokannan 
perustamisesta ja ylläpitämisestä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisöllä on pääsy tietokannassa oleviin 
olennaisiin tietoihin ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta 28 tammikuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY1

mukaisesti.  
_____________
1 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
kirjata jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perustamaan tietokantaan, 
haltijoille 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuja toimia suorittavien 
henkilöiden tai yritysten on säilytettävä 
kopio kirjanpidosta vähintään viiden 
vuoden ajan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjanpito on annettava pyynnöstä 
toimivaltaisen viranomaisen tai komission 
käyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE506.101v01-00 14/39 PR\928287FI.doc

FI

tarkastelumenettelyä noudattaen. tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jollei 9 artiklan 1 kohdasta muuta 
johdu, tuottajia ja maahantuojia on 
kiellettävä saattamasta markkinoille 
liitteissä I ja II lueteltuja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, ellei kaikkia niiden 
valmistusprosessin aikana sekä niiden 
raaka-aineiden ja prosessireagenssien 
valmistusprosessin aikana sivutuotteena 
muodostuvia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja tuhota.

Or. en

Perustelu

Fluorihiilivetyjä tuotetaan usein kolmansissa maissa ilman sivutuotteiden päästöjä koskevia 
rajoituksia (esimerkiksi HFC-23:n päästöt). Komission ehdotus voisi siksi tahattomasti lisätä 
fluorihiilivetyjen päästöjä maailmanlaajuisesti, ellei ole olemassa kieltoa saattaa 
markkinoille fluorihiilivetyjä, joiden valmistusprosessissa muodostuneiden sivutuotteiden 
päästöjä ei tuhota. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 
sähkö- ja elektroniikkaromusta 4 päivänä 
heinäkuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2012/19/EU1 soveltamisalan ulkopuolisiin 
tuotteisiin ja laitteisiin sisältyvien 
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fluorattujen kasvihuonekaasujen 
pakollisia talteenottojärjestelmiä 
1 päivään tammikuuta 2016 mennessä. 
Tällaiset talteenottojärjestelmät 
edellyttävät markkinoille saatettuja 
fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevaa 
rahamääräistä talletusta, joka maksetaan 
takaisin siitä fluorattujen 
kasvihuonekaasujen määrästä, joka 
toimitetaan hyväksyttyyn laitokseen 
tuhottavaksi, ellei tehokkuudeltaan 
vastaavia talteenottojärjestelmiä ole jo 
perustettu. 
_______________
1 EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Perustelu

Tuottajan vastuun edistämiseksi olisi perustettava talteenottojärjestelmiä kaikkiin 
jäsenvaltioihin, jotta varmistetaan fluorikaasujen kierrätys, regenerointi tai tuhoaminen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä, jotka koskevat 
tuottajan vastuuta vaahtoihin sisältyvien 
fluorattujen kasvihuonekaasujen talteen 
ottamisesta.

Or. en

Perustelu

Tuottajan vastuun edistämiseksi olisi perustettava talteenottojärjestelmiä kaikkiin 
jäsenvaltioihin, jotta varmistetaan fluorikaasujen kierrätys, regenerointi tai tuhoaminen.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan 1 kohdassa 
olevaa laitteiden luetteloa sisällyttämällä 
siihen muun tyyppisiä laitteita kaupallisen 
tai teknologisen kehityksen perusteella.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan 1 kohdassa 
olevaa laitteiden luetteloa sisällyttämällä 
siihen muun tyyppisiä laitteita kaupallisen 
tai teknologisen kehityksen perusteella, ja 
laatia yksityiskohtaiset säännöt, jotka 
koskevat 1 a kohdassa tarkoitettuja 
talteenottojärjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Tuottajan vastuun edistämiseksi olisi perustettava talteenottojärjestelmiä kaikkiin 
jäsenvaltioihin, jotta varmistetaan fluorikaasujen kierrätys, regenerointi tai tuhoaminen.

Tarkistus 22

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
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Tämä säännös voisi luoda porsaanreiän ja heikentää markkinoiden varmuutta, joka olisi 
muuten voitu saada aikaan kielloilla. Fluorihiilivetyjä käyttävien laitteiden kuten luonnollisia 
kylmäaineita käyttävien laitteiden energiatehokkuudessa on suuria eroja. Fluorikaasujen 
sääntelyä voitaisiin siksi mahdollisesti heikentää valitsemalla HFC-laitteiden ja muiden kuin 
HFC-laitteiden energiatehokkuuden vertailua varten tietty laite.

Tarkistus 23

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. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 1 päivästä tammikuuta 2017 tuotteen tai (c) 1 päivästä tammikuuta 2017 tuotteen tai 
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laitteen sisältämien kasvihuonekaasujen 
määrä ilmaistuna painona ja 
hiilidioksidiekvivalenttina.

laitteen sisältämien kasvihuonekaasujen 
määrä ilmaistuna painona ja 
hiilidioksidiekvivalenttina ja 
lämmitysvaikutuksena.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävissä säiliöissä, joiden 
lämmitysvaikutus on 2150 tai suurempi ja 
joita käytetään 11 artiklan 3 kohdan 
kolmannen alakohdan mukaisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapito- ja 
huoltotöiden yhteydessä, on oltava 
merkintä, onko ainetta kierrätetty tai 
regeneroitu sekä kierrätyksen tai 
regeneroinnin suorittaneen yrityksen nimi 
ja osoite.

Or. en

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

Rikkiheksafluoridin käyttö 
keskijännitteisissä toisiokytkimissä 
kielletään 1 päivästä tammikuuta 2020.

Or. en

Perustelu

Rikkiheksafluoridi on kasvihuonekaasu, jonka lämmitysvaikutus on jopa 22 800 kertaa 
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suurempi kuin hiilidioksidin ja elinikä ilmakehässä yli 3 000 vuotta. Euroopassa on lähes 
3 miljoonaa rikkiheksafluoridia sisältävää keskijännitteistä laitteistoa toiminnassa tällä 
hetkellä. Kilpailukykyisiä rikkiheksafluoridivapaita vaihtoehtoja keskijännitteisille 
toisiokytkimille (matalajännitteisten ohella) on saatavilla markkinoilta jo nyt, ja niitä tuottaa 
suuri joukko valmistajia. Sen vuoksi rikkiheksafluoridipäästöjä olisi pidettävä yksinkertaisesti 
vastuuttomina.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

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 2150 tai suurempi, tai 
niitä sisältävien seosten käyttö sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai 
kunnossapidossa, joiden toimintalämpötila 
on -50 °C tai sitä enemmän ja joiden 
täytöskoko on neljäkymmentä 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi 1 päivästä tammikuuta 2015.

Or. en

Perustelu

Euroopan supermarketeissa viime aikoina toteutetut toimet ja niistä saadut kokemukset 
osoittavat, että merkittäviä kustannustehokkaita fluorihiilivetyjen päästövähennyksiä voidaan 
saada aikaan huoltokiellolla jo vuonna 2015. Aikaisemmalla huoltokiellolla saadaan aikaan 
sen vuoksi suuria ympäristöhyötyjä ja kustannushyötyjä. Jos 80 prosenttia pienen kaupallisen 
sektorin järjestelmistä vapautetaan huoltokiellosta nostamalla kynnys 
5 hiiliekvivalenttitonnista 40 tonniin, tämä vähentäisi ympäristöhyötyjä ainoastaan 
8 prosenttia. Myös alle -50 °C:n lämpötiloissa toimivat jäähdytyslaitteistot jätetään sääntelyn 
ulkopuolelle. 

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tammikuun 1 päivästä 2017 lähtien 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
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lämmitysvaikutus on 2150 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

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia 
delegoituja säädöksiä, joilla myönnetään 
tarvittaessa tiettyä ajanjaksoa koskeva 
poikkeus rikkiheksafluoridille, jos 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla teknisistä, 
taloudellisista tai turvallisuuteen liittyvistä 
syistä.

Or. en

Tarkistus 30

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 500:tä 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Or. en
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Tarkistus 31

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. en

Tarkistus 32

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 käytetyn tai 
siirretyn kiintiön osalta vuosittaisen 
jakomaksun, jonka määrä on 30 euroa 
fluorihiilivetyjen hiiliekvivalenttitonnilta. 
Kerätyt tulot on käytettävä tämän 
asetuksen täytäntöönpanon tukemiseen 
sekä alueellisten erojen tasoittamiseen 
ilmasto-oloista johtuvien korvaavien 
tekniikoiden kustannusten suhteen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa fluorihiilivetykiintiöitä myönnetään ilmaiseksi, mikä on saastuttaja 
maksaa -periaatteen vastaista. Siksi otetaan käyttöön fluorihiilivetyjen jakomaksu, jonka 
määrä on 30 euroa hiilidioksidiekvivalenttitonnilta, joka oli odotettavissa oleva hiilidioksidin 
hinnan keskiarvo päästökauppajärjestelmän kolmannessa vaiheessa 
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päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin hyväksymisen aikana. Tällä varmistetaan 
tulovirta, jolla korvataan ilmasto-oloista aiheutuvat alueelliset kustannuserot.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään menettely 
viitearvojen laskemiseksi uudelleen 
3 kohdan mukaisesti ja joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä VI vahvistettua 
kiintiöiden jakomenettelyä.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään menettely 
viitearvojen laskemiseksi uudelleen 
3 kohdan mukaisesti ja joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä VI vahvistettua 
kiintiöiden jakomenettelyä sekä 
vahvistetaan tulojen jakamista koskevan 
mekanismin yksityiskohdat 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähköiseen rekisteriin rekisteröidään 
pyynnöstä

Sähköiseen rekisteriin on sisällytettävä

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka 
tuotti, toi tai vei fluorattuja 

1. Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka 
tuotti, toi tai vei fluorattuja 
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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.

kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja 
kaasuja enemmän kuin yhden metrisen 
tonnin tai 
500 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 36

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 enemmän kuin yhden metrisen 
tonnin tai 
500 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 37

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Sitä varten niiden on perustettava Sitä varten niiden on perustettava 
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seuraavista järjestelmistä soveltuvaksi 
katsomansa:

järjestelmä, jossa on kansallisen tason 
tietokanta, johon kerätään 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kirjatut tiedot.

(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 38

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, 
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].

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, 
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 …1 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 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä. 
_______________________
1 Lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.
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Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 9 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

9 a. Tekniset aerosolit 1. tammikuuta 2020

Or. en

Perustelu

Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä saadaan aikaan merkittävät 
fluorihiilivetyjen päästövähennykset (noin 3,6 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa 
vuonna 2030).

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 10 rivi

Komission teksti

10. Kotitalouksien jääkaapit ja pakastimet, 
jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden 
lämmitysvaikutusluku on 150 tai 
suurempi

1. tammikuuta 2015

Tarkistus

10. Kotitalouksien jääkaapit ja pakastimet, 
jotka sisältävät fluorihiilivetyjä 

1. tammikuuta 2015

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 10 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

10 a. Jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät 
fluorihiilivetyjä, joiden 
lämmitysvaikutusluku on 2150 tai 
suurempi

1. tammikuuta 2015

Or. en

Perustelu

Asetuksen 11 artiklan 3 kohdassa kielletään vuodesta2015 lähtien käyttämästä 
jäähdytyslaitteiston huollossa tai kunnossapidossa fluorattua kasvihuonekaasua, joiden 
lämmitysvaikutus on 2150 tai suurempi.  Jotta saavutetaan yhdenmukaisuus tämän 
huoltokiellon kanssa, samana vuonna olisi myös kiellettävä saattamasta markkinoille uusia 
jäähdytyslaitteistoja, joiden sisältämien fluorikaasujen lämmitysvaikutus on 2150 tai 
suurempi.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 10 b rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

10 b. Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka 
sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja

1. tammikuuta 2020

Or. en
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Perustelu

Tällä alalla on nykyään suurin fluorihiilivetypäästöjen osuus. Kestävät vaihtoehdot ovat 
kustannustehokkaita, ja niillä saavutetaan merkittäviä fluorihiilivetypäästöjen vähennyksiä 
(noin 15,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030) – luvut eivät 
sisällä energiansäästöistä johtuvia merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä. 
Kestävien vaihtoehtojen kattavuusaste voi saavuttaa 100 prosentin markkinaosuuden vuonna 
2020.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 10 c rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

10 c. Kalastusaluksia lukuunottamatta 
liikuteltavat jäädytyslaitteet, jotka 
sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja

1. tammikuuta 2025

Or. en

Perustelu

Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä saadaan aikaan fluorihiilivetyjen 
päästövähennyksiä (noin 0,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa 
vuonna 2030). Kestävien vaihtoehtojen kattavuusaste voi saavuttaa 100 prosentin 
markkinaosuuden vuonna 2025 tai lähellä sitä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 11 rivi – osa 1

Komission teksti

11. Tuotteiden 
varastointiin, esittelyyn tai 
jakeluun vähittäiskaupassa 
ja elintarvikepalveluissa 
(kaupallinen käyttö) 

jotka sisältävät 
fluorihiilivetyjä, joiden 
lämmitysvaikutus on 
2 500 tai suurempi

1. tammikuuta 2017



PE506.101v01-00 28/39 PR\928287FI.doc

FI

tarkoitetut jääkaapit ja 
pakastimet (ilmatiiviisti 
suljetut järjestelmät) 

Tarkistus

11. Tuotteiden 
varastointiin, esittelyyn tai 
jakeluun vähittäiskaupassa 
ja elintarvikepalveluissa 
(kaupallinen käyttö) 
tarkoitetut jääkaapit ja 
pakastimet (ilmatiiviisti 
suljetut järjestelmät) 

jotka sisältävät 
fluorihiilivetyjä, joiden 
lämmitysvaikutus on 
2 150 tai suurempi

1. tammikuuta 2015

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 11 rivi – osa 2

Komission teksti

11. Tuotteiden 
varastointiin, esittelyyn tai 
jakeluun vähittäiskaupassa 
ja elintarvikepalveluissa 
(kaupallinen käyttö) 
tarkoitetut jääkaapit ja 
pakastimet (ilmatiiviisti 
suljetut järjestelmät) 

jotka sisältävät 
fluorihiilivetyjä, joiden 
lämmitysvaikutus on 
150 tai suurempi

1. tammikuuta 2020 

Tarkistus

11. Tuotteiden 
varastointiin, esittelyyn tai 
jakeluun vähittäiskaupassa 
ja elintarvikepalveluissa 
(kaupallinen käyttö) 
tarkoitetut jääkaapit ja 
pakastimet (ilmatiiviisti 
suljetut järjestelmät) 

jotka sisältävät 
fluorihiilivetyjä 

1. tammikuuta 2018 
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Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 12 rivi

Komission teksti

12. Liikuteltavat 
huoneilmastointijärjestelmät (jotka on 
suljettu ilmatiiviisti ja joita loppukäyttäjä 
pystyy siirtämään huoneesta toiseen), jotka 
sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden 
lämmitysvaikutusluku on 150 tai 
suurempi

1. tammikuuta 2020

Tarkistus

12. Liikuteltavat 
huoneilmastointijärjestelmät (jotka on 
suljettu ilmatiiviisti ja joita loppukäyttäjä 
pystyy siirtämään huoneesta toiseen), jotka 
sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden 
lämmitysvaikutusluku on 150 tai 
suurempi

1. tammikuuta 2020

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 12 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

12 a. Keskipakojäähdyttimiä lukuun 
ottamatta kiinteät ilmastointilaitteet, jotka 

1. tammikuuta 2020
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sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja

Or. en

Perustelu

Tämän alan osuus fluorihiilivetypäästöistä on suuri, ja se on nopeiten kasvava päästöjen 
lähde. Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä saadaan aikaan merkittävät 
fluorihiilivetyjen päästövähennykset (noin 29 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa 
vuonna 2030). Kestävien vaihtoehtojen kattavuusaste voi saavuttaa 100 prosentin 
markkinaosuuden vuonna 2020 tai lähellä sitä.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 12 b rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

12 b. Keskipakojäähdyttimet, jotka 
sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja

1. tammikuuta 2027

Or. en

Perustelu

Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä saadaan aikaan fluorihiilivetyjen 
päästövähennyksiä (noin 9 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030). 
Kestävien vaihtoehtojen kattavuusaste voi saavuttaa 100 prosentin markkinaosuuden 
vuonna 2027.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 12 c rivi (uusi)

Komission teksti
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Tarkistus

12 c. Rahtilaivojen ilmastointilaitteet, 
jotka sisältävät fluorattuja
kasvihuonekaasuja

1. tammikuuta 2020

Or. en

Perustelu

Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä saadaan aikaan fluorihiilivetyjen 
päästövähennyksiä (noin 232 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030). 
Kestävien vaihtoehtojen kattavuusaste voi saavuttaa 100 prosentin markkinaosuuden 
vuonna 2020.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 12 d rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

12 d. Vaahdot, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja

1. tammikuuta 2015

Or. en

Perustelu

Vaahdoilla voi olla pitkä elinikä, jopa 50 vuotta. Lisäksi on kallista ottaa talteen 
vaahtotuotteiden ponnekaasuja. Julkisten toimien puute tänään lisäisi sen vuoksi päästöjä 
tulevina vuosikymmeninä. Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä saadaan 
aikaan merkittävät fluorihiilivetyjen päästövähennykset (noin 3,9 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030). Kestävien vaihtoehtojen kattavuusaste 
voi saavuttaa 100 prosentin markkinaosuuden vuonna 2015.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite V – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
enimmäismäärä lasketaan soveltamalla 
seuraavia prosenttiosuuksia vuosina 2008–
2011 unionissa tuotettuihin ja unioniin 
tuotujen kokomaismäärien vuotuiseen 
keskiarvoon:

Edellä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
enimmäismäärä lasketaan soveltamalla 
seuraavia prosenttiosuuksia vuosina 2009–
2011 unionissa tuotettuihin ja unioniin 
tuotujen kokomaismäärien vuotuiseen 
keskiarvoon:

Or. en

Perustelu

Vuotta 2012 koskevat tiedot ovat pian käytettävissä, ja siksi viimeisimpiä tietoja olisi 
käytettävä perustason määrittämiseen esimerkiksi vuosien 2009–2012 keskiarvon perusteella.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite V – taulukko – 2 rivi

Komission teksti

2016–2017 93 %

Tarkistus

2016–2017 83 %

Or. en
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite V – taulukko – 5 rivi

Komission teksti

2024–2026 31 %

Tarkistus

2024–2026 25 %

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti vaati 14. syyskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa 
”fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön nopeaa asteittaista lopettamista” EU:ssa. Nykyistä 
asteittaista käytöstä poistamista koskevaa aikataulua on kiristettävä, jotta varmistetaan 
teknisesti toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas siirtyminen kestäviin vaihtoehtoihin ja 
jotta vältetään fluorihiilivetyjen kiintiöiden liiallinen jakaminen. Komission on tehnyt 
asteittaista lopettamista koskevan ehdotuksen ottamatta huomioon huoltokieltoa 
11 artiklassa. Huoltokielto johtaa merkittävästi alhaisempaan fluorihiilivetyjen kysyntään, ja 
sen vuoksi asteittaiseen lopettamiseen liittyvien vaiheiden olisi oltava huomattavasti 
kunnianhimoisempia erityisesti ennen vuotta 2018 ja vuoden 2023 jälkeen.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite V – taulukko – 6 rivi

Komission teksti

2027–2029 24 %

Tarkistus

2027–2029 19 %

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti vaati 14. syyskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa 
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"fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön nopeaa asteittaista lopettamista" EU:ssa. Nykyistä 
asteittaista käytöstä poistamista koskevaa aikataulua on kiristettävä, jotta varmistetaan 
teknisesti toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas siirtyminen kestäviin vaihtoehtoihin ja 
jotta vältetään fluorihiilivetyjen kiintiöiden liiallinen jakaminen.  Komission on tehnyt 
asteittaista lopettamista koskevan ehdotuksen ottamatta huomioon huoltokieltoa 11 
artiklassa. Huoltokielto johtaa merkittävästi alhaisempaan fluorihiilivetyjen kysyntään, ja sen 
vuoksi asteittaiseen lopettamiseen liittyvien vaiheiden olisi oltava huomattavasti 
kunnianhimoisempia erityisesti ennen vuotta 2018 ja vuoden 2023 jälkeen.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite V – taulukko – 7 rivi

Komission teksti

2030 21 %

Tarkistus

2030 16 %

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti vaati 14. syyskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa 
"fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön nopeaa asteittaista lopettamista" EU:ssa. Nykyistä 
asteittaista käytöstä poistamista koskevaa aikataulua on kiristettävä, jotta varmistetaan 
teknisesti toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas siirtyminen kestäviin vaihtoehtoihin ja 
jotta vältetään fluorihiilivetyjen kiintiöiden liiallinen jakaminen.  Komission on tehnyt 
asteittaista lopettamista koskevan ehdotuksen ottamatta huomioon huoltokieltoa 
11 artiklassa. Huoltokielto johtaa merkittävästi alhaisempaan fluorihiilivetyjen kysyntään, ja 
sen vuoksi asteittaiseen lopettamiseen liittyvien vaiheiden olisi oltava huomattavasti 
kunnianhimoisempia erityisesti ennen vuotta 2018 ja vuoden 2023 jälkeen.
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PERUSTELUT

TAUSTA

Menestyksellisimpänä kansainvälisenä ympäristösopimuksena pidetyllä Montrealin 
pöytäkirjalla on saatu aikaan useimpien otsonikerrokselle haitallisten aineiden 
maailmanlaajuisia asteittaisia vähennyksiä, klorofluoricarbonit (CFC) ja halogenoidut 
kloorifluorihiilivedyt (HCFC) mukaan luettuina. Fluorihiilivedyllä on viime aikoina alettu 
korvata CFC:eitä ja HCFC:eitä, mutta ne ovat ilmastollisesti hyvin aktiivisia. Lisäksi muiden 
fluorattujen kasvihuonekaasujen (fluoratut kaasut), perfluorihiilivedyt (PFC) ja 
rikkiheksafluoridit (SF6) mukaan luettuina, lämmitysvaikutuspotentiaali on 23 000 kertaa 
voimakkaampi kuin hiilidioksidilla, ja ne voivat säilyä ilmakehässä tuhansia vuosia. Tarvitaan 
toimenpiteitä.

Euroopan unioni on ehdottanut vuoteen 1990 verrattuna 80–95 prosentin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komission 
vähähiilistä taloutta koskevan etenemissuunnitelman mukaan tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä tarvitaan 72–73 prosentin vähennys muissa kuin 
hiilidioksidipäästöissä. Mutta kun kaikkia muita kasvihuonekaasuja on vähennetty, 
fluorikaasupäästöt ovat nousseet 60 prosenttia vuodesta 1990. HFC-pohjaisilla tuotteilla ja 
laitteilla voi olla pitkä elinkaari, jopa 50 vuotta. Sen takia tarvitaan lisää lainsäädäntöä nyt, 
jotta ehkäistään päästöjen lisääntyminen useiden tulevien vuosikymmenten aikana.

Onneksi kestävät vaihtoehdot – jotka ovat osoittautuneet turvallisiksi, kustannustehokkaiksi ja 
energiatehokkaiksi – ovat tänään jo markkinoilla ja käytössä. Nämä kestävät vaihtoehdot 
voivat korvata lähes kaikki uudet HFC-pohjaiset laitteet nyt ja lähitulevaisuudessa. HFC:eiden 
vaiheittaisella käytöstä poistamisella lisätään kestävää kasvua, kannustetaan innovointia ja 
palkitaan eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat investoineet vihreään teknologiaan. Tanskan 
kokemukset toimivat parhaana esimerkkinä.  Tanskassa fluorikaasuja koskevat kiellot olivat 
edistyksellisiä kymmenen vuotta sitten, ne kannustivat investoimaan ja innovoimaan ja 
hyödyttivät useita pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat nykyisin kasvaneet suuriksi ja 
jatkaneet toiminta-aluettaan Tanskan ulkopuolelle. Kunnianhimoisen globaalin johtajuuden 
kautta Eurooppa voi säilyttää kilpailukykynsä innovatiivisen jäähdytys-, viilennys- ja 
lämmitystekniikan alalla yhdenmukaisesti ympäristöllisen stewardshipin kanssa.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Esittelijä kannattaa useita kohtia komission ehdotuksessa. Markkinoille saatettavien 
HFC:eiden määrää koskevat rajoitukset (vaiheittainen käytöstä poistaminen) ovat askel 
oikeaan suuntaan, kuten myös kiellot, jotka koskevat hermeettisesti suljettuja ja esitäytettyjä 
laiteita, joita tarvitaan niiden tukemiseksi. Koulutus ja kestävien vaihtoehtojen sertifiointi on 
tärkeää. Kielto, joka koskee nykyisen, ilmastovaikutukseltaan huomattavan jäähdytyslaitteen 
kunnossapitoa ja huoltoa, vähentää päästöjä ja tuottaa energiansäästöjä. Lisäksi esittelijä 
ehdottaa HFC:eiden käytön kieltämistä tietyissä laitteissa kuten kodin jääkaapeissa ja 
pakastimissa, joista markkinoilla on tarjolla vähemmän haitallisia vaihtoehtoja nykyään. 
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Yleisesti ottaen ehdotuksessa voitaisiin kuitenkin tehdä enemmän kestävien vaihtoehtojen ja 
niitä tuottavien pienten eurooppalaisten yritysten tukemiseksi.. Siksi esittelijä katsoo, että 
komission ehdotusta voidaan parantaa useilla tavoilla, joita pohditaan jatkossa.

Markkinoille saattamista koskevat kiellot ja käyttökiellot

Jo nykyään Euroopassa on saatavilla kestäviä vaihtoehtoja laitteistolle, joka sisältää HFC:eitä. 
Esittelijä katsoo, että markkinoille saattamista koskevat kiellot ovat asianmukaisia, kun 
kyseiset kestävät vaihtoehdot voivat kattaa uusien laitteistojen kysynnän tietyllä alasektorilla. 
Markkinoille saattamista koskevat kiellot voivat myös estää HFC:eiden käytön aloilla, joilla 
luonnollisia kylmäaineita on saatavilla ja varmistaa siten kustannustehokkaan vaiheittaisen 
käytöstä poistamisen ja säilyttää rajoitetut HFC-kiintiöt aloilla, jotka tarvitsevat nykyään niitä. 
Lisäksi markkinoille saattamista koskevat kiellot ja käyttökiellot antavat selvempiä 
markkinasignaaleja, joita kestäviä vaihtoehtoja tuottavat pienet eurooppalaiset yritykset 
haluavat, ja varmistavat avoimen, vakaan ja ennustettavan investointi-ilmaston.

Esittelijä ottaa siksi käyttöön markkinoille saattamista koskevat kiellot ja käyttökiellot, kun 
kestävien vaihtoehtojen käyttöaste voi saavuttaa 100 prosenttia markkinaosuudesta1.tai lähelle 
sitä erityisesti seuraavissa:

 Vaahdot: Markkinoille saattamista koskeva kielto vuonna 2015. Vaahdoilla voi olla 
pitkä elinikä, jopa 50 vuotta. Lisäksi on kallista ottaa talteen vaahtotuotteiden 
ponnekaasuja. Julkisten toimien puute tänään lisäisi sen vuoksi päästöjä tulevina 
vuosikymmeninä. Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä saadaan 
aikaan merkittävät fluorihiilivetyjen päästövähennykset (noin 3,9 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030).

 Tekniset aerosolit: Markkinoille saattamista koskeva kielto vuonna 2020.  Kestävät 
vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä saadaan aikaan merkittävät 
fluorihiilivetyjen päästövähennykset (noin 3,6 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030).

 Jäähdytys: Kiinteiden jäähdytyslaitteiden markkinoille saattamista koskeva kielto 
vuonna 2020.  Tällä alalla on nykyään suurin fluorihiilivetypäästöjen osuus. Kestävät 
vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita, ja niillä saavutetaan merkittäviä
fluorihiilivetypäästöjen vähennyksiä (noin 15,3 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030) – luvut eivät sisällä 
energiansäästöistä johtuvia merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä. 
Markkinoille saattamista koskeva kielto liikuteltaville jäähdytyslaitteille 
kalastusaluksia lukuun ottamatta. Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja 
niillä saadaan aikaan fluorihiilivetyjen päästövähennyksiä (noin 0,7 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030).

 Ilmastointi: Markkinoille saattamista koskeva kielto kiinteille ilmastointilaitteille ja 
                                               
1 Käyttöaste määritellään vähentämisvaihtoehtojen suurimpana markkinapotentiaalina, jolla korvataan uudet 
tuotteet tai laitteisto, joka käyttää HFC:tä tietyllä alalla. 100 prosentin käyttöaste vuonna 2015 tarkoittaa, että 
100 prosenttia uusista vuonna 2015 asennetuista HFC-yksiköistä voitaisiin korvata vaihtoehtoista tekniikkaa 
käyttävillä yksiköillä.
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rahtilaivoille. Tämän alan osuus fluorihiilivetypäästöistä on suuri, ja se on nopeiten 
kasvava päästöjen lähde. Kestävät vaihtoehdot ovat kustannustehokkaita ja niillä 
saadaan aikaan merkittävät fluorihiilivetyjen päästövähennykset (noin 29 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030). Markkinoille saattamista 
koskeva kielto keskipakojäähdyttimille vuonna 2027. Kestävät vaihtoehdot ovat 
kustannustehokkaita ja niillä saadaan aikaan fluorihiilivetyjen päästövähennyksiä 
(noin 9 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030).

Esittelijä ottaa lisäksi käyttöön vuonna 2020 kiellon, joka koskee rikkiheksafluoridin käyttöä 
eristeenä ja kytkentävälineenä keskijännitteisissä kytkinlaitteissa.  Rikkiheksafluoridi on 
kasvihuonekaasu, jonka lämmitysvaikutus on jopa 22 800 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin 
ja elinikä ilmakehässä yli 3 000 vuotta. Kilpailukykyisiä rikkiheksafluoridivapaita 
vaihtoehtoja on saatavilla markkinoilla jo nyt, ja siksi rikkiheksafluoridipäästöjä olisi 
pidettävä yksinkertaisesti vastuuttomina.

Asteittainen käytöstä poistaminen

Euroopan parlamentti kehitti 14. syyskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa 
"fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön nopeaa asteittaista lopettamista" Euroopan unionissa. 
Tällä ei ainoastaan edistetä vaihtoehtojen käyttöön ottamista ennen markkinoille saattamista 
koskevaa kieltoa ja käyttökieltoa, vaan edistetään vaativampia järjestelmiä ja palkitaan 
regenerointi ja kierrätystä.

Sen vuoksi esittelijä ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään lopettamaan HFC-kiintiöiden 
liiallinen jakaminen ja joita ovat erityisesti seuraavat:

 Tiukennettu vaiheittaisen käytöstä poistamisen aikataulu. Nykyistä asteittaista käytöstä 
poistamista koskevaa aikataulua on kiristettävä, jotta varmistetaan teknisesti 
toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas siirtyminen kestäviin vaihtoehtoihin. 
Komission on tehnyt asteittaista lopettamista koskevan ehdotuksen ottamatta 
huomioon huoltokieltoa 11 artiklassa. Huoltokielto johtaa merkittävästi alhaisempaan 
fluorihiilivetyjen kysyntään, ja sen vuoksi asteittaiseen lopettamiseen liittyvien 
vaiheiden olisi oltava huomattavasti kunnianhimoisempia erityisesti ennen vuotta 
2018 ja vuoden 2023 jälkeen.

 Jakomaksu. Otetaan käyttöön fluorihiilivetyjen jakomaksu, jonka määrä on 30 euroa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnilta, joka oli odotettavissa oleva hiilidioksidin hinnan 
keskiarvo päästökauppajärjestelmän kolmannessa vaiheessa päästökauppajärjestelmää 
koskevan direktiivin hyväksymisen aikana.  Tällä varmistetaan tulovirta, jolla 
korvataan ilmasto-oloista aiheutuvat alueelliset kustannuserot.

 Korjattu perustaso. Komission ehdottaman vaiheittaisen käytöstä poistamisen 
aikataulun perustasona pidetään tuotettua ja EU:hun tuotua vuotuista keskiarvoa 
kauden 2008–2011 aikana. Koska vuotta 2012 koskevat tiedot ovat pian käytettävissä, 
viimeisimpiä tietoja olisi käytettävä perustason määrittämiseen esimerkiksi vuosien 
2009–2012 keskiarvon perusteella.
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Sivutuotteiden päästöjä koskeva kielto

Komission ehdotuksella voitaisiin tahattomasti lisätä fluorikaasujen päästöjä 
maailmanlaajuisesti ja lisäksi mutkistaa ilmastoa koskevaa edistystä kansainvälisellä tasolla, 
ellei sivutuotteiden päästöjä käsitellä merkityksellisesti. Syynä on se, että HFC-tuotantoa 
harjoitetaan usein kolmansissa maissa, joissa ei ole sivutuotteiden päästöä koskevia 
rajoituksia (kuten HFC-23-päästöt) tai sitovia velvoitteita vähentää kasvihuonekaasujen 
päästöjä. Sen vuoksi esittelijä ottaa käyttöön kaikkien liitteissä I ja II lueteltujen 
fluorikaasujen markkinoille saattamista koskevan kiellon, ellei valmistusprosessin aikana 
muodostuneiden sivutuotteiden päästöjä tuhota. Ottaen huomioon tämän alan tuottajien 
vertikaalisen integraation ja rajallisen määrän täytäntöönpanon ei pitäisi aiheuttaa ongelmia.

Vuotojen ehkäisy ja talteenotto

Tarvitaan selvät vuotojen ehkäisyä ja kaasujen talteenottoa koskevat velvoitteet historiallisesti 
alhaisen noudattamisprosentin ja kustannus-tehottomuustason voittamiseksi.

Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa tarkistuksia, joilla rajoitetaan vuotoja ja edistetään 
talteenottoa erityisesti seuraavissa asioissa:

 Huoltokielto. Ehdotusta huollon ja kunnossapidon kieltämiseksi sellaisilta 
fluorihiilivetyjä käyttäviltä jäähdytyslaitteilta, joilla on suuri lämmitysvaikutus. 
Euroopan supermarketeissa viime aikoina toteutetut toimet ja niistä saadut 
kokemukset osoittavat, että merkittäviä kustannustehokkaita fluorihiilivetyjen 
päästövähennyksiä voidaan saada aikaan tällä toimenpiteellä jo vuonna 2015. 
Aikaisemmalla huoltokiellolla saadaan aikaan sen vuoksi suuria ympäristöhyötyjä ja 
kustannushyötyjä. Jos 80 prosenttia pienen kaupallisen sektorin järjestelmistä 
vapautetaan huoltokiellosta nostamalla kynnys 5 hiiliekvivalenttitonnista 40 tonniin, 
tämä vähentäisi ympäristöhyötyjä ainoastaan 8 prosenttia. Myös alle -50 °C:n 
lämpötiloissa toimivat jäähdytyslaitteistot jätetään sääntelyn ulkopuolelle. Näillä 
aloilla talteenotettujen lämmitysvaikutuksiltaan suurten fluorihiilivetyjen käyttö on 
edelleen sallittua kierrätyksen edistämiseksi.

 Talteenottojärjestelmät. Talteenoton ja tuottajan vastuun edistämiseksi olisi 
perustettava talteenottojärjestelmiä kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta varmistetaan 
fluorikaasujen kierrätys, regenerointi tai tuhoaminen.

 Vähimmäisvarotoimenpiteet. Toimijoita olisi vaadittava toteuttamaan 
vähimmäisvarotoimenpiteitä, joilla estetään vuodot ennen niiden tapahtumista ja jotka 
perustuvat teollisuuden parhaisiin käytänteisiin ja kokemuksiin jäsenvaltioissa.

 Vähimmäisvuototasot. Vähimmäisvuototasot olisi asetettava kullekin laitetyypille, 
jotta parannetaan sellaisten säännösten noudattamista ja niiden täytäntöönpanoa, jotka 
perustuvat parhaisiin käytänteisiin ja kokemuksiin jäsenvaltioissa sekä kansainvälisiin 
ja eurooppalaisiin Standardeihin.

 Laajennettu soveltamisala. Vuotojen ehkäisemistä koskevien velvoitteiden 
laajentaminen kaikkiin liikuteltaviin laitteisiin on kustannustehokasta, ja sillä saadaan 
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aikaan merkittäviä päästövähennyksiä (noin 2,4 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa).


