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LÜHISELGITUS

1. Sissejuhatus

Fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva komisjoni ettepaneku eesmärk on asendada määrus (EÜ) 
nr 842/2006, et tagada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 80–95 % 
võrra 1990. aasta heitkoguste tasemest ning aeglustada seeläbi kliima muutumist. 
Kliimamuutuste ohjamine on kooskõlas eesmärkidega, mida Euroopa Parlament ja Euroopa 
Ülemkogu on soovitanud seada pärast Kopenhaagenis ja Cancúnis sõlmitud rahvusvahelisi 
kokkuleppeid.

Lisaks fluoritud gaaside leviku piiramist ja kasutuselt kõrvaldamise järgset käitlemist 
käsitlevatele meetmetele ning varasemas määruses osutatud teatavate toodete ja seadmete 
turulelaskmise keelule soovitatakse määruses vähendada saastekvootide eraldamise abil järk-
järgult globaalse soojendamise potentsiaaliga fluoritud gaaside turustamist ning sätestada 
täiendavad keelud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete turulelaskmisele.

2. Ettepaneku transpordimõõde

Ühelt poolt laiendatakse komisjoni ettepanekuga varasema määruse kohaldamisala, 
täpsustades nii piiramismeetmeid, nagu näiteks heitkoguste vältimine, lekkekontroll, lekke 
tuvastamise süsteemid, registrite koostamine, kui ka külmikveokite ja -haagiste seadmete 
eeltäitmist puudutavaid meetmeid. 

Teisalt nähakse ettepanekuga ette gaaside HFC-134, HFC-125 ja HFC-143a, mida 
transpordisektoris kasutatakse laialdaselt külmaainena kas puhtalt või segudes (nt R-404A), 
turulelaskmise piiramine ning kõnealuste ainete kasutamise keeld teenindus- või 
hooldustööde tegemisel.

3. Raportööri tähelepanekud

Euroopa Parlament kutsus oma 14. septembri 2011. aasta resolutsioonis komisjoni üles 
töötama välja ettepanekud selle kohta, kuidas oleks võimalik kiiresti vähendada 
fluorosüsivesinike tootmist ja kasutamist erinevates toodetes ja rakendustes.

Raportöör on seisukohal, et komisjoni ettepanek on vastuseks nimetatud üleskutsele. Siiski 
arvab ta, et ettepaneku haare võiks olla laiem, võttes asjakohaselt arvesse teostatavuse 
aspektid. 

Sätestades lekkekontrolli üksnes veokitele massiga üle 3,5 tonni ja külmikhaagistele, 
käsitletakse ettepanekus vaid piiratud osa transpordist. Raportööri arvamuse kohaselt ei ole 
alla 3,5-tonnise massiga veokite, furgoonide ja külmutuskonteinerite määruse kohaldamisalast 
väljajätmine soovitav, arvestades liidus kasutusel olevate selliste sõidukite ja konteinerite 
arvu. Ettepaneku piiratud kohaldamisala võib osutuda sektorisiseselt ka diskrimineerivaks. 

Raportöör on samuti seisukohal, et fluoritud kasvuhoonegaaside vähendamisse peaksid oma 
panuse andma ka raudteesektor ja merendussektor. Merendussektorit tuleks selle eripära ja 
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eriti selle rahvusvahelise iseloomu tõttu siiski reguleerida eraldi õigusaktidega, nagu on 
soovitanud komisjon.

Seoses üle 3,5 tonnise massiga sõidukite kliimaseadmetega peab raportöör kahetsusväärseks, 
et siiani puudub aruanne mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid käsitleva 
direktiivi 2006/40/EÜ (nn liikuvate kliimaseadmete direktiiv) läbivaatamise kohta, mis pidi 
avaldatama juulis 2011, ning palub komisjonil kaaluda kõnealuse direktiivi muutmist, et 
hõlmata üle 3,5 tonnise massiga sõidukid.

Kuigi määruse kohaldamisala laiendamine on lekkekontrolli osas soovitav, on raportöör 
arvamusel, et fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise piiramine teenindus- ja hooldustööde 
tegemisel alates 2020. aastast ei ole transpordisektori puhul soovitav, sest see tooks kaasa 
liiga suured kulud ettevõtjate jaoks, kes peaksid seadmed enne kasutusaja lõppu välja 
vahetama või kohandama ilma olulise keskkonnahoiu tagatiseta. Ka mõned muud meetmed 
tunduvad transpordisektorile sobimatud, nagu näiteks seadmete eeltäimist või registrite 
pidamist käsitlevad sätted.

Transpordisektor juhtis 2012. aastal tähelepanu probleemidele seoses teatavate alternatiivsete 
gaaside tarnega, mis pidurdasid liikuvate kliimaseadmete direktiivi rakendamist. Praegu on 
väljatöötamisel fluoritud gaaside segud, millel on väiksem globaalse soojendamise potentsiaal 
ning milles on nähtud lühiajalist või keskmise kestusega lahendust. Seepärast pooldab 
raportöör esimestel rakendusaastatel paindlikumat ajakava ning nõuab määruse hindamist 
selle perioodi lõppedes, et vajaduse korral tähtaegu kohandada.

Lõpuks tuleks tähelepanu pöörata ka alternatiivsete gaaside ohutusele ja energiatõhususele. 
Mõned asendusained on tuleohtlikud ning võivad tähendada liiklusõnnetuse korral lisariski. 
Nende energiatõhusus peab olema vähemalt samaväärne praegu kasutusel olevate gaaside 
tõhususega, et vältida sõidukite CO2-heite suurenemist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

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 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada. Need meetmed tuleks seega 

(3) Komisjon järeldas oma aruandes 
määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise, 
mõjude ja piisavuse kohta, et määruse
praeguste sätetega saab nende täieliku 
kohaldamise ja nende ühitamise korral
mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit 
heitkoguseid käsitleva direktiiviga 
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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.

2006/40/EÜ (nn liikuvate kliimaseadmete 
direktiiv)1 stabiliseerida 2050. aastaks EL 
27 fluoritud kasvuhoonegaaside
heitkogused nende praegusel tasemel.
Need meetmed tuleks seega säilitada ja 
neid tuleks selgitada nende rakendamisel 
saadud kogemuse põhjal. Sellele 
vaatamata tuleks võtta uusi kulutõhusaid
meetmeid, et saavutada 2050. aastaks 80–
95 %-line heitkoguste vähenemine. 
Leviku piiramise ja gaaside 
kokkukogumise osas on üks võimalik 
meede kasvuhoonegaaside heitkoguste 
edasiseks vähendamiseks määruse 
kohaldamisala laiendamine selliste 
maanteesõidukite nagu veoautod ja 
haagised kliimaseadmetele.
_______________
1ELT L 161, 14.6.2006, lk 12.

Selgitus

Muudatusega püütakse täpsustada ja selgitada määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamise kohta 
tehtud järeldusi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjon järeldas aruandes samuti, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks ELis saab rohkem teha, 
eelkõige vältides nende gaaside kasutamist 
seal, kus on olemas ohutud ja 
energiatõhusad alternatiivsed 
tehnoloogialahendused, mis kliimat ei 
mõjuta või mõjutavad vähem. 2010. aasta 
heitkoguste vähendamine aastaks 2030 
kuni kahe kolmandiku võrra on 
kulutõhus, sest paljudes sektorites on 
olemas tõendatud ja katsetatud 
alternatiivid.

(4) Komisjon järeldas aruandes samuti, et 
fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks ELis saab rohkem teha, 
eelkõige vältides nende gaaside kasutamist 
seal, kus on olemas ohutud ja 
energiatõhusad alternatiivsed 
tehnoloogialahendused, mis kliimat ei 
mõjuta või mõjutavad vähem. Arvestades, 
et paljudes sektorites on olemas tõendatud 
ja katsetatud alternatiivid, võib 2050.
aastaks saavutada heitkoguste tõhusa ja 
mõistlike kuludega vähendamise kuni 
kahe kolmandiku võrra 2010. aasta 
tasemest.
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Selgitus

Muudatus aitaks lisada selgust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Selleks et võimaldada fluoritud 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
järelevalvet, tuleb tagada täiemahuline 
andmete kogumine. Kohustus koostada ja 
pidada selliseid gaase sisaldavate 
seadmete registreid peaks kehtima ka 
elektrijaotlate ja muude käesoleva 
määrusega hõlmatud seadmete suhtes.

Selgitus

Registrite loomise vajadust oleks asjakohasem käsitleda eraldi põhjenduses.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Arvestades, et on olemas sobivad 
alternatiivid, tuleks praegust 
magneesiumsurvevalus 
väävelheksafluoriidi kasutamise ja 
magneesiumsurvevalu sulamite 
ringlussevõtmise keeldu laiendada 
ettevõtetele, mis kasutavad 
väävelheksafluoriidi vähem kui 850 kg 
aastas. Samamoodi tuleks asjakohase 
üleminekuajaga keelata väga suure
globaalse soojendamise potentsiaaliga 
külmaainete kasutamine selliste 
jahutusseadmete teenindamiseks või 
hooldamiseks, mille külmaaine kogus on

(7) Arvestades, et on olemas sobivad 
alternatiivid, tuleks praegust 
magneesiumsurvevalus 
väävelheksafluoriidi kasutamise ja 
magneesiumsurvevalu sulamite 
ringlussevõtmise keeldu laiendada 
ettevõtetele, mis kasutavad 
väävelheksafluoriidi vähem kui 850 kg 
aastas. Samamoodi tuleks asjakohase 
üleminekuajaga keelata üle 2 500 ulatuva
globaalse soojendamise potentsiaaliga 
külmaainete kasutamine selliste –50°C 
juures või sellest kõrgemal temperatuuril 
töötavate jahutusseadmete teenindus- või
hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine 
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viis või enam CO2-ekvivalenttonni. kogus on 50 või enam CO2-
ekvivalenttonni. Käesolevat sätet ei 
kohaldata kuni 1. jaanuarini 2030 
kokkukogutud või taasväärtustatud 
fluoritud kasvuhoonegaaside suhtes, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal on 2 
500 või enam ning mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
või teenindustööde tegemiseks, tingimusel 
et gaasid on kokku kogutud nendest 
seadmetest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon peaks jätkuvalt jälgima 
fluorosüsivesinike turule laskmise
vähendamise mõjusid, sealhulgas selle 
vähendamise mõju selliste seadmete 
tarnele, kus fluorosüsivesinike kasutamine 
annaks kogu olelusringi jooksul vähem 
heitkoguseid kui alternatiivse tehnoloogia 
kasutamine. Jälgimine peaks samuti 
tagama, et tuvastatakse varakult tervise-
või ohutusriskid, mis on tingitud 
vähendamise negatiivsest mõjust 
meditsiinitoodete kättesaadavusele. Enne 
2030. aastat tuleks teha kõikehõlmav 
analüüs õigeaegselt selleks, et korrigeerida 
käesoleva määruse sätteid selle 
rakendamist ja uusi arenguid arvestades 
ning vajaduse korral võtta täiendavaid 
vähendamismeetmeid.

(18) Komisjon peaks jätkuvalt jälgima 
fluorosüsivesinike turulelaskmise
vähendamise mõjusid, sealhulgas selle 
vähendamise mõju selliste seadmete 
tarnele, kus fluorosüsivesinike kasutamine 
annaks kogu olelusringi jooksul vähem 
heitkoguseid kui alternatiivse tehnoloogia 
kasutamine. Jälgimine peaks samuti 
tagama, et tuvastatakse varakult tervise-
või ohutusriskid, mis on tingitud 
vähendamise negatiivsest mõjust 
meditsiinitoodete kättesaadavusele. Pärast 
esimest viit rakendusaastat tuleks teha 
kõikehõlmav analüüs õigeaegselt selleks, et 
korrigeerida käesoleva määruse sätteid 
selle rakendamist ja uusi arenguid 
arvestades ning vajaduse korral võtta 
täiendavaid vähendamismeetmeid.
Analüüsi korratakse iga viie aasta tagant.

Selgitus

Selleks et tagada määruse võimalikult tõhus rakendamine ja asjakohaste kohanduste 
tegemine, tuleb iga viie aasta tagant läbi viia põhjalik analüüs.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise 
suhtes ELis, v.a lõikes 2 määratletud 
juhtudel.
2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise 
suhtes tervishoiuga seotud eesmärkidel, 
elektrienergia tootmise, edastamise ja 
jaotamise suhtes, õhuruumirakenduste 
puhul ning tööstusgaaside tootmise 
suhtes.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „fluoritud kasvuhoonegaasid” –
fluorosüsivesinikud (HFC), 
perfluorosüsivesinikud (PFC), 
väävelheksafluoriid (SF6) ja teised fluori 
sisaldavad kasvuhoonegaasid, mis on 
loetletud I lisas, kas eraldi või seguna;

(1) „fluoritud kasvuhoonegaasid” –
fluorosüsivesinikud (HFC), 
perfluorosüsivesinikud (PFC), 
väävelheksafluoriid (SF6) ja teised fluori 
sisaldavad kasvuhoonegaasid, mis on 
loetletud I lisas, või vähemalt üht neist 
ainetest sisaldavad segud;
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Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „fluorosüsivesinikud (HFC)” – I lisa 
1. jaos loetletud ained või segud, mis 
sisaldavad vähemalt üht neist ainetest;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) „perfluorosüsivesinikud (PFC)” – I 
lisa 2. jaos loetletud ained või segud, mis 
sisaldavad vähemalt üht neist ainetest;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) „väävelheksafluoriid (SF6)” – I lisa 
3. jaos loetletud aine või segud, mis 
sisaldavad seda ainet;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „käitaja” – füüsiline või juriidiline isik,
kes omab käesoleva määrusega hõlmatud 
seadmeid ja süsteeme ning kellel on 
tegelik kontroll nende tehnilise toimimise 
üle;

(4) „käitaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kellel on tegelik kontroll käesoleva 
määrusega hõlmatud seadmete ja 
süsteemide tehnilise toimimise üle;
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Selgitus

Algses määratluses esitatud kaks tingimust ei toeta õiguskindlust, kui määrust rakendatakse 
transpordisektoris.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste gaaside lekke tuvastamise 
korral tagab käitaja, et seadmed 
parandatakse viivitamata.

Kõnealuste gaaside lekke tuvastamise 
korral tagab käitaja, et seadmed 
parandatakse viivitamata ja enne seadmete 
edasist kasutamist.

Selgitus

Tuleks täpsustada, et gaaside lekke puhul tuleb seadmed enne edasist kasutamist parandada.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktides a, b ja c loetletud tööde jaoks 
fluoritud kasvuhoonegaaside üleandmine 
või vastuvõtmine.

(d) punktides a, b ja c loetletud tööde jaoks 
fluoritud kasvuhoonegaaside üleandmine 
või vastuvõtmine. Siia alla ei kuulu 
suletud konteinerite üleandmine ja 
vastuvõtmine.

Selgitus

Suletud konteinerite üleandmisel ja vastuvõtmisel puudub otsene kontakt F-gaasidega, mis 
tähendab, et need tegevused ei vaja sertifitseerimist.
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitaja, kes töötab seadmetega, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, 
mille globaalse soojendamise potentsiaal 
on samaväärne viie tonni CO2-ga ja mida 
kasutatakse mujal kui vahtudes, tagab 
seadmete lekkekontrolli. Hermeetiliselt 
suletud süsteemidega seadmetel, mis on 
vastava märgistusega ja mis sisaldavad 
fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse 
soojendamise potentsiaal on samaväärne 
alla 10 tonni CO2-ga, ei tule käesoleva 
artikli kohaselt lekkekontrolli teha.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 ettenähtud kontrolle tehakse 
järgmise sagedusega:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõike 1 punktis d osutatud 
tuletõrjesüsteemide suhtes on olemas 
kehtiv ülevaatuskord, mis vastab ISO 
14520 või EN 15004 standardile ja 
tuletõrjesüsteemi kontrollitakse nii sageli, 
nagu on nõutav vastavalt lõikele 2, loetakse 
neid kontrolle lõikes 1 sätestatud 
kohustuste täitmiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni volitatakse võtma artiklis 20 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada nõuded 
lekkekontrollide kohta, mida tehakse 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 selles 
lõikes nimetatud igat tüüpi seadmete kohta, 
määrates kindlaks seadmete osad, mis 
kõige tõenäolisemalt lekivad, ja muuta 
käesoleva artikli lõikes 1 esitatud seadmete 
loetelu, et lisada sellesse muud tüüpi 
seadmeid lähtuvalt turusuundumustest ja 
tehnoloogia arengust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6 
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 lõikes
2 osutatud seadmete käitajate suhtes.

Käesolevat lõiget kohaldatakse SF6 
sisaldavate elektrijaotlate ja artikli 3 lõike
2 punktides b ja c osutatud seadmete 
käitajate suhtes.

Selgitus

Iga-aastase kontrolli puhul ei ole dokumentatsiooniga kaasnev halduskoormus põhjendatud. 
Asjakohasem oleks kehtestada lekkekontrolle tegevate isikute jaoks aruandlussüsteem.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Isikud, kes teevad artikli 3 lõike 2 
punktis a osutatud seadmete 
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lekkekontrolli, koostavad iga sellise 
toimingu kohta kontroll-lehe, mis sisaldab 
järgmist teavet:
(a) kontrollitud seadme tüüp, selle 
mahutavus, selles sisalduva 
kasvuhoonegaasi tüüp ning 
kasutuselevõtu kuupäev;
(b) seadme kontrolli laad ja kuupäev;
(c) probleemi tuvastamise korral selle 
laad;
(d) lisatud fluoritud kasvuhoonegaasi 
kogus ja selle tüüp;
(e) kokkukogutud fluoritud 
kasvuhoonegaaside kogus;
(f) kas seade on kasutusest kõrvaldatud; 
(g) andmed käitaja kohta ning artikli 3 
lõike 1 punktis e osutatud seadmete puhul 
andmed sõiduki või konteineri kohta.
Lekkekontrolli tegevad isikud koostavad 
lõikes 1 osutatud teavet sisaldava 
dokumendi ning edastavad käitajale 
kontroll-lehe koopia.
Selliste seadmete käitajad, mis sisaldavad 
artikli 3 lõike 2 punktis 2 osutatud 
kasvuhoonegaase, säilitavad kõik 
kontroll-lehed kuni seadmete kasutusaja 
lõpuni.

Selgitus

Iga-aastaste kontrollidega seoses tuleb kasutusele võtta tõhus aruandlussüsteem. Tõhusus 
oleks suurem, kui dokumendid koostaksid kontrolli tegevad isikud.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) isikud, kes täidavad 
fluorosüsivesinikega artikli 12 lõikes 1 
nimetatud seadmeid;
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 22

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

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

Selgitus

III lisal on määruse kohaldamisalale otsene mõju. Seepärast tuleks sinna täiendavaid tooteid 
ja seadmeid lisada üksnes kaasotsustamismenetluse alusel, mis võimaldab Euroopa 
Parlamendil täiel määral oma seadusandlikke ülesandeid täita. Teatavate toodete 
väljaarvamine III lisast peaks olema üksnes ajutine ning tuginema majanduslikele, tehnilistele 
või ohutusega seotud põhjustele.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab, et enne eelmises 
lõikes osutatud delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmist teatavate seadmekategooriate 
väljaarvamiseks tagatakse teabe 
kättesaadavus ja üldsuse osalemine 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1367/2006 
artiklitele 6 ja 9.

Selgitus

Komisjonilt tuleks enne erandit käsitleva otsuse tegemist nõuda, et ta tagaks teabe 
kättesaadavuse ja üldsuse osalemise võimaluse vastavalt ELi õigusele.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid avaldavad 31. märtsiks 
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2016 aruande standardite, riiklike 
õigusaktide ja ehitusnormide kohta, 
millega piiratakse tuleohtlike külmaainete 
kasutamist, eelkõige jahutus- ja 
kliimatoodetes ja –seadmetes. Aruandes 
vaadeldakse piiranguid tehnoloogilise 
arengu seisukohalt alates piirangute 
kehtestamisest ning tuleohtlike 
külmaainete käsitsemise parimaid 
tööstustavasid, esitatakse vajaduse korral 
meetmed nende ajakohastamiseks ja 
tuuakse välja need seadmed, kus 
piirangud tuleb objektiivsetel 
ohutuspõhjustel säilitada.
Komisjon avaldab 31. märtsiks 2017 
kokkuvõtliku aruande liikmesriikides 
kehtivate piirangute ja nendega
tegelemiseks võetavate meetmete kohta 
ning lisab ülevaate ELi ja 
rahvusvahelistes standardites sätestatud 
piirangute kohta ja täiendavad meetmed, 
et viia need kooskõlla tuleohtlike 
külmaainete ohutu käsitsemise 
tehnoloogia arengu ja parimate 
tööstustavadega.

Selgitus

Piiravad standardid, riiklikud õigusaktid ja ehitusnormid on sageli põhjuseks, miks madala 
globaalse soojendamise potentsiaaliga tehnoloogia levik ja turuosa haaramine on mõnes 
liikmesriigis aeglustunud. Ohutusalased õigusaktid tuleks läbi vaadata ning ajakohastada 
vastavalt tehnoloogilisele arengule ja parimatele tööstustavadele.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fluoritud gaasid, mis on mõeldud 
kasutamiseks toorainena keemilises 
protsessis, hävitamiseks, ekspordiks või 
ümberpakendamiseks, tuleb kohustuslikus 
korras märgistada.
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) valmis polüoolisegud vahtude 
valmistamiseks ja lahustid.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Käesolevat sätet ei kohaldata kuni 1. 
jaanuarini 2030 kokkukogutud või 
taasväärtustatud fluoritud 
kasvuhoonegaaside suhtes, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal on 2 
500 või enam ning mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
või teenindustööde tegemiseks, tingimusel 
et gaasid on kokku kogutud nendest 
seadmetest. Sellised kokkukogutud või 
taasväärtustatud gaasid tuleks artikli 10 
lõike 5 kohaselt nõuetekohaselt 
märgistada.
Käesolevat sätet ei kohaldata kuni 1. 
jaanuarini 2030 ringlussevõetud fluoritud 
kasvuhoonegaaside suhtes, mille 
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globaalse soojendamise potentsiaal on 
2 500 või enam ning mida kasutatakse 
olemasolevate jahutusseadmete hooldus-
ja teenindustööde tegemiseks, tingimusel 
et gaasid on kokku kogutud nendest 
seadmetest. Selliseid ringlussevõetud 
gaase võib kasutada üksnes ettevõtja, kes 
kogub need kokku hooldus- ja 
teenindustööde käigus, või ettevõtja, kelle 
jaoks gaasid hooldus- ja teenindustööde 
käigus kokku koguti.

Selgitus

Selliste jahutusseadmete teenindus- või hooldustööde tegemise keeld, mille külmaaine kogus 
on viis või enam CO2-ekvivalenttonni, võib põhjustada liiga suuri kulutusi transpordisektorile 
ning eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel tuleb asendusainete 
kasutamiseks olemasolevad seadmed asendada või neid kohandada. Külmaaine 
väljavahetamine võib mõjutada ka energiatõhusust. 50 tonni kasutatakse viitearvuna 
sarnaselt artikli 3 lõikes 2 nimetatud kategooriatega.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei 
kohaldata järgmiste kasutusvaldkondade 
suhtes:
– tervishoiusektori seadmed (sh eeskätt 
meditsiini- ja farmaatsiatööstuse 
seadmed);
– lennundusseadmed (sh eeskätt 
tulesummutamise süsteemid ja 
tulekustutid lennukites);
– elektrienergia tootmis-, ülekande- ja 
jaotusseadmed;
– krüogeensed seadmed;
– tööstusgaaside tootmine.
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Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Konkurentsi moonutamise vältimiseks 
ELi turul ei täideta alates [pp/kk/aaaa] 
[kuupäev 1 aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist] liidu turule lastavaid tooteid ja 
seadmeid fluorosüsivesinikega, välja 
arvatud kui fluorosüsivesinikud viidi liidu 
turule enne [pp/kk/aaaa] [kvoodisüsteemi 
alguse kuupäev] või neid on artiklis 14 
osutatud fluorosüsivesinike kvoodis 
arvesse võetud.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Välja arvatud artikli 3 lõike 1 punktis e 
osutatud seadmete puhul, täidavad
seadmed nende kasutamiseks ettenähtud 
kohas isikud, kes on artikli 8 kohaselt 
sertifitseeritud.

Selgitus

Kõnealuse artikli sätted ei ole komisjoni esitatud kujul külmikveokite ja külmutuskonteinerite 
puhul asjakohased.
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3 lõike 1 punktis e osutatud 
seadmeid täidavad artikli 8 kohaselt 
sertifitseeritud isikud liikmesriigis, kus 
mootorsõiduk on registreeritud ja antud 
käitaja kasutusse.

Selgitus

Arvestada tuleb eeltäitmise eripäraga transpordisektoris.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Enne fluoritud gaaside lubatava turulelaskmise maksimumkoguse muutmist peaks komisjon 
tagama, et turul on olemas tehnoloogiliselt teostatavad, ohutud ja majanduslikult elujõulised 
alternatiivid.
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Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat artiklit ei kohaldata järgmise
suhtes:

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

Selgitus

Meditsiiniseadmetele tehtav selgesõnaline erand tagab kättesaadavuse selles kriitilise 
tähtsusega kasutusvaldkonnas. Hävitamise eesmärgil imporditud fluorosüsivesinike 
kasutamine ei peaks minema arvesse ning fluorosüsivesinike kasutamisel lähteainena on 
hävitamisega sarnane tagajärg, sest aine muudetakse teisteks aineteks. Fluorosüsivesinikke, 
mis on tarnitud hilisemaks ekspordiks, ei lasta kunagi ELi turule ja seetõttu ei tuleks neid 
arvesse võtta.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) muuta väiksemaks fluorosüsivesinike ja 
asjaomase heitega seotud turusuundumuste 
taustal V lisas ettenähtud 
maksimumkogused, niipea kui turul 
muutuvad kättesaadavaks ohutud ning
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tehnoloogiliselt ja majanduslikult 
elujõulised alternatiivid, ning

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab, et enne eelmises 
lõikes osutatud delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmist tagatakse teabe 
kättesaadavus ja üldsuse osalemine 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1367/2006 
artiklitele 6 ja 9.

Selgitus

Arvestades kliima olukorra pakilisust tuleks maksimumkoguseid muuta ainult väiksemaks, et 
veelgi kiirendada üleminekut alternatiividele. Enne otsuse tegemist koguste muutmise või 
erandi tegemise kohta tuleks komisjonilt nõuda teabe kättesaadavuse ja üldsuse osalemise 
võimaluse tagamist vastavalt ELi võetud kohustustele.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon avaldab 31. detsembriks 
2014 ülevaate turul olemasolevate ohutute 
ning tehnoloogiliselt ja majanduslikult 
elujõuliste alternatiivide kohta, millega 
saaks asendada praegused 
fluorosüsivesinikud.

Selgitus

Komisjon peaks enne, kui ta teeb kindlaks alates 2015. aastast kättesaadavate 
fluorosüsivesinike koguse, hindama ohutute ning tehnoloogiliselt ja majanduslikult elujõuliste 
alternatiivide olemasolu, et tagada kasutusel olevate seadmete toimimise jätkumine.
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Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon avaldab hiljemalt kuus aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist
aruande, milles käsitletakse käesoleva 
määruse rakendamist ja
fluorosüsivesinike kättesaadavust ELi turul
asjaomaste sektorite jaoks. Aruanne 
hõlmab esimest viit rakendusaastat ning 
sisaldab hinnangut V lisa kohaste 
fluorosüsivesinike koguste kohta 
ajavahemikul 2021–2030.

Selgitus

Selleks et tagada määruse võimalikult tõhus rakendamine ja asjakohaste kohanduste 
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tegemine, tuleb iga viie aasta tagant läbi viia põhjalik analüüs.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon avaldab hiljemalt 31. detsembril 
2022 põhjaliku aruande, milles käsitletakse 
käesoleva määruse mõju ning 
prognoositakse jätkuvat nõudlust 
fluorosüsivesinike järele aastatel 2024, 
2027, 2030 ja pärast 2030. aastat.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Artiklis 13 on volituste delegeerimisele osutatud lõikes 4 ja mitte lõikes 5. Teisalt on soovitav, 
et volituste delegeerimine oleks ajaliselt piiratud ning et delegeerimist käsitlev aruanne oleks 
kättesaadav.  
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Artiklis 13 on volituste delegeerimisele osutatud lõikes 4 ja mitte lõikes 5.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral kahe kuu võrra pikendada.

Selgitus

Artiklis 13 on volituste delegeerimisele osutatud lõikes 4 ja mitte lõikes 5.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – rida 10

Komisjoni ettepanek

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

1. jaanuar
2015

Parlamendi muudatusettepanek

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

1. jaanuar
2017

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2015 100 % 2015 100 %

2016–17   93 % 2016–17   90 %
2018–20   63 % 2018–20   68 %

2021–23   45 % 2021–23   50 %
2024–26   31 % 2024–26   31 %

2027–29   24 % 2027–29   27 %

2030   21 % 2030   21 %
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga aine kogutoodang ELis, täpsustades 
peamised rakenduste kategooriad, kus ainet 
kasutatakse;

(a) iga ELis toodetud aine üldkogus, 
täpsustades peamised rakenduste 
kategooriad, kus ainet kasutatakse;

Selgitus

Muudatus aitaks lisada selgust.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 9

Komisjoni ettepanek

Artikkel 3, lõige 4 Artikkel 3, lõige 4
Muudatusettepanek

Artikkel 3, lõige 4 Artikkel 4, lõige 2

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada faktiviga.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 10

Komisjoni ettepanek

Artikkel 3, lõige 5 Artikkel 3, lõige 5
Muudatusettepanek

Artikkel 3, lõige 5 Artikkel 3, lõige 3

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada faktiviga.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 12

Komisjoni ettepanek

Artikkel 3, lõige 7 Artikkel 3, lõige 6
Muudatusettepanek

Artikkel 3, lõige 7 Artikkel 3, lõige 4

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada faktiviga.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 13

Komisjoni ettepanek

Artikkel 4, lõige 1 Artikkel 6, lõige 1

Muudatusettepanek

Artikkel 4, lõige 1 Artikkel 7, lõige 1

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada faktiviga.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 14

Komisjoni ettepanek

Artikkel 4, lõige 2 Artikkel 6, lõige 3
Muudatusettepanek

Artikkel 4, lõige 2 Artikkel 7, lõige 3
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Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada faktiviga.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 15

Komisjoni ettepanek

Artikkel 4, lõige 3 Artikkel 6, lõige 4
Muudatusettepanek

Artikkel 4, lõige 3 Artikkel 7, lõige 4

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada faktiviga.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 16

Komisjoni ettepanek

Artikkel 4, lõige 4 Artikkel 6, lõige 5
Muudatusettepanek

Artikkel 4, lõige 4 Artikkel 7, lõige 3

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada faktiviga.
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