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LYHYET PERUSTELUT

1. Johdanto

Komission fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan ehdotuksen tarkoituksena on korvata 
asetus (EY) N:o 842/2006, jotta voidaan taata kasvihuonekaasupäästöjen todellinen 
vähentäminen 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna ja 
näin ollen rajoittaa ilmastonmuutosta. Tämä rajoittaminen vastaa Euroopan parlamentin ja 
Euroopan neuvoston suosittelemia Kööpenhaminan ja Cancúnin kansainvälisten sopimusten 
jälkeisiä tavoitteita

Fluorattujen kaasujen vuotojen ehkäisemistä ja niiden loppukäsittelyä koskevien 
toimenpiteiden sekä aikaisemmassa asetuksessa säädettyjen markkinoille saattamista 
koskevien kieltojen lisäksi asetuksessa ehdotetaan kiintiöiden jakamisen avulla sellaisten 
fluorattujen kasvihuonekaasujen markkinoille saattamisen asteittaista vähentämistä, joilla on 
vaikutusta maapallon lämpenemiseen. Lisäksi asetuksessa kielletään sellaisten laitteiden 
markkinoille saattaminen, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja.

2. Ehdotuksen liikennettä koskeva ulottuvuus

Komission ehdotuksessa laajennetaan toisaalta aikaisemman asetuksen soveltamisalaa 
ulottamalla kaasuvuotojen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet – kuten päästöjen 
ehkäiseminen, vuototarkastukset, vuotojen havaitsemisjärjestelmät, kirjanpito – sekä 
valmiiksi täytettyjä laitteita koskevat toimenpiteet myös kylmäkuljetuskuorma-autoihin ja -
perävaunuihin. 

Toisaalta ehdotuksella on tarkoitus vähentää kuljetusalalla laajalti jäähdytyksessä joko 
sellaisenaan tai sekoituksina (esim. R-404A) käytettävien HFC134-, HFC125- ja HFC 
143a -kaasujen markkinoille saattamista sekä kieltää kyseisten aineiden käyttö huolto- ja 
kunnossapitotarkoituksiin.

3. Valmistelijan huomioita

Euroopan parlamentti kehotti 14. syyskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa komissiota 
laatimaan ehdotuksia, joilla pyritään nopeasti vähentämään fluorihiilivetyjen tuotantoa ja 
käyttöä erilaisissa tuotteissa ja sovelluksissa.

Valmistelija katsoo, että komission ehdotus on kehotuksen mukainen. Hän katsoo kuitenkin, 
että soveltamisalaa voitaisiin laajentaa siten, että kiinnitetään erityistä huomiota 
toteutettavuutta koskeviin näkökohtiin. 

Vuototarkastusten osalta ehdotus käsittää ainoastaan rajoitetun osan kuljetuksista, sillä 
tarkastukset rajoittuvat ainoastaan yli 3,5 tonnin kylmäkuljetuskuorma-autoihin ja 
-perävaunuihin. Valmistelija katsoo, että alle 3,5 tonnin kylmäkuljetuskuorma-autojen, 
kylmäkuljetuspakettiautojen ja kylmäkuljetussäiliöiden sulkeminen soveltamisalan 
ulkopuolelle ei ole asianmukaista, kun otetaan huomioon unionissa liikkuvien ajoneuvojen ja 



PE504.125v02-00 4/32 AD\937782FI.doc

FI

säiliöiden määrä. Lisäksi soveltamisalan rajoittaminen saattaisi vaikuttaa syrjivältä saman 
alan sisällä. 

Valmistelija katsoo myös, että rautatieliikenteen alan ja merenkulkualan olisi osaltaan 
edistettävä fluorattujen kasvihuonekaasujen vähentämistä. Ottaen kuitenkin huomioon 
merenkulkualan erityispiirteet, etenkin kansainväliset näkökohdat, niihin olisi sovellettava 
erityistä lainsäädäntöä, kuten komissio ehdottaa.

Valmistelija pitää valitettavana yli 3,5 tonnin ajoneuvojen ilmastoinnin osalta, ettei 
kertomusta moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä annetun direktiivin 
2006/40/EY uudelleentarkastelusta, joka oli tarkoitus julkaista heinäkuussa 2011, ole annettu, 
ja kehottaa komissiota harkitsemaan kyseisen direktiivin muuttamista ja sisällyttämään siihen 
yli 3,5 tonnin ajoneuvot.

Jos asetuksen soveltamisalaa on vuototarkastusten osalta suotavaa laajentaa, valmistelija 
katsoo, ettei ole asianmukaista rajoittaa fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä huoltoa ja 
kunnossapitoa varten vuodesta 2020 lähtien, sillä tämä aiheuttaisi liian suuret kustannukset 
yrityksille, joiden olisi korvattava laitteensa tai muutettava niitä ennen niiden käyttöiän 
päättymistä ilman varmuutta merkittävistä ympäristöhyödyistä. Myös muut toimenpiteet 
vaikuttavat kuljetusalalle sopimattomilta, kuten esitäyttämiseen ja kirjanpitoon liittyvät 
säännökset.

Kuljetusalalta kerrottiin jo vuonna 2012 ongelmista, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin 
kylmäaineisiin, sillä joidenkin kaasujen saannissa on vaikeuksia, jotka viivästyttävät 
moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä annetun direktiivin täytäntöönpanoa. 
Parhaillaan kehitetään fluorattujen kaasujen sekoituksia, joiden vaikutus maapallon 
lämpenemiseen on vähäisempi ja joita voidaan käyttää lyhyen tai keskipitkän aikavälin 
ratkaisuna. Valmistelija kannattaa tästä syystä aikataulun "pehmentämistä" ensimmäisten 
täytäntöönpanovuosien aikana ja kehottaa arvioimaan asetusta tämän ajanjakson jälkeen, jotta 
aikataulua voidaan tarvittaessa mukauttaa.

Olisi tarkasteltava myös vaihtoehtoisten kylmäaineiden turvallisuusnäkökohtia sekä niiden 
energiatehokkuutta. Jotkut vaihtoehtoisista aineista ovat tulenarkoja ja niihin saattaa liittyä 
ylimääräisiä riskejä liikenneonnettomuustapauksissa. Energiatehokkuuden puolestaan olisi 
oltava vähintään yhtäläinen kuin tällä hetkellä käytetyssä kaasussa, jotta ei synny ajoneuvojen
kulutuksen lisääntymisestä johtuvia hiilidioksidipäästöjä.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission kertomuksessa tietyistä 
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.

(3) Komission kertomuksessa tietyistä 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta, vaikutuksista ja 
riittävyydestä todettiin, että jos asetuksen
nykyisiä säännöksiä sovelletaan 
täysimittaisesti yhdessä 
moottoriajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmien päästöistä 
annetun direktiivin 2006/40/EY1 kanssa, 
niillä on mahdollista vakiinnuttaa vuoteen 
2050 mennessä 27 jäsenvaltion EU:n
fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöt 
nykyiselle tasolleen. Nämä toimenpiteet 
olisi siksi pidettävä voimassa, ja niitä olisi 
selkeytettävä niiden toteuttamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Jos kuitenkin 
halutaan vähentää päästöjä 80–
95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, on 
ryhdyttävä uusiin kustannustehokkaisiin 
toimenpiteisiin. Vuotojen ehkäisyn ja 
kaasujen talteenoton osalta asetuksen 
soveltamisalaa oli tarkoitus laajentaa 
tieliikenteen ajoneuvojen, kuten kuorma-
autojen ja perävaunujen, 
jäähdytysjärjestelmiin osana vaihtoehtoja, 
joiden avulla vähennetään entisestään 
kasvihuonekaasupäästöjä.
_______________
1EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tarkentamaan ja selkiyttämään asetuksen (EY) N:o 842/2006 
soveltamisesta annetun kertomuksen johtopäätöksiä.



PE504.125v02-00 6/32 AD\937782FI.doc

FI

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission kertomuksessa todettiin 
lisäksi, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä unionissa voidaan edistää 
lisää etenkin välttämällä näiden kaasujen 
käyttöä, kun saatavana on turvallista ja 
energiatehokasta teknologiaa, jonka 
ilmastovaikutukset ovat pienemmät tai 
niitä ei ole. Monilla aloilla on saatavana 
koeteltuja ja testattuja vaihtoehtoja, joten
päästöjä voidaan vähentää vuoteen 2030 
mennessä kustannustehokkaasti jopa 
kahdella kolmanneksella vuoden 2010 
tasosta.

(4) Komission kertomuksessa todettiin 
lisäksi, että fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä unionissa voidaan edistää 
lisää etenkin välttämällä näiden kaasujen 
käyttöä, kun saatavana on turvallista ja 
energiatehokasta teknologiaa, jonka 
ilmastovaikutukset ovat pienemmät tai 
niitä ei ole. Ottaen huomioon koeteltujen 
ja testattujen vaihtoehtojen saatavuuden
päästöjä voidaan vähentää vuoteen 2030 
mennessä tehokkaasti ja järkevin 
kustannuksin vuoden 2010 tasosta.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selkeyteen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jotta voidaan varmistaa fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevien tavoitteiden valvonta, on syytä 
varmistaa täysimääräinen tiedonsaanti. 
Tästä syystä näitä kaasuja sisältäviä 
laitteita koskevan kirjanpitovelvollisuuden 
olisi koskettava myös sähköisiä 
kytkinlaitteita ja muita tämän asetuksen 
kattamia laitteita.

Perustelu

Kirjanpidon välttämättömyyttä on asianmukaista käsitellä omassa johdanto-osan 
kappaleessa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Koska käytettävissä on soveltuvia 
vaihtoehtoja, rikkiheksafluoridin käyttöä 
magnesiumin painevalussa ja 
magnesiumvaluseosten kierrätyksessä 
koskeva nykyinen kielto olisi ulotettava 
koskemaan valua, joissa käyttö on alle 
850 kg vuodessa. Vastaavasti olisi 
asetettava asianmukaisella siirtymäajalla 
varustettu kielto lämmitysvaikutukseltaan
erittäin suurten kylmäaineiden käyttö
sellaisten jäähdytyslaitteiden huollossa ja 
kunnossapidossa, joiden täytöskoko on
5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi.

(7) Koska käytettävissä on soveltuvia 
vaihtoehtoja, rikkiheksafluoridin käyttöä 
magnesiumin painevalussa ja 
magnesiumvaluseosten kierrätyksessä 
koskeva nykyinen kielto olisi ulotettava 
koskemaan valua, joissa käyttö on alle 
850 kg vuodessa. Vastaavasti olisi 
asetettava asianmukaisella siirtymäajalla 
varustettu kielto lämmitysvaikutukseltaan
2 500 ylittävien kylmäaineiden käytölle
sellaisten jäähdytyslaitteiden huollossa ja 
kunnossapidossa, joiden käyttölämpötila 
on -50 °C tai enemmän ja joiden
täytöskoko on
50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
suurempi. Tätä kieltoa ei sovelleta ennen 
1 päivää tammikuuta 2030 talteen 
otettuihin, hävitettyihin tai kierrätettyihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi 
ja joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa edellyttäen, että ne on otettu 
talteen kyseisestä laitteesta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission olisi jatkuvasti seurattava 
fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisen 
vähentämisen vaikutuksia, myös sitä, miten 
vähentäminen vaikuttaa toimituksiin 
sellaisia laitteita varten, joissa 

(18) Komission olisi jatkuvasti seurattava 
fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisen 
vähentämisen vaikutuksia, myös sitä, miten 
vähentäminen vaikuttaa toimituksiin 
sellaisia laitteita varten, joissa 
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fluorihiilivetyjen käytöstä syntyy 
elinkaaren aikana vähemmän päästöjä kuin 
vaihtoehtoista teknologiaa käytettäessä.
Seurannalla pitäisi lisäksi varmistaa, että 
terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät 
ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa, 
koska vähentäminen heikentää lääkkeiden 
saatavuutta. Ennen vuotta 2030 olisi
ajoissa tehtävä kattava uudelleentarkastelu, 
jotta tämän asetuksen säännöksiä voidaan 
mukauttaa ottaen huomioon sen 
täytäntöönpano ja uudet kehitysaskelet ja 
jotta voidaan tarvittaessa vahvistaa uusia 
vähentämistoimenpiteitä.

fluorihiilivetyjen käytöstä syntyy 
elinkaaren aikana vähemmän päästöjä kuin 
vaihtoehtoista teknologiaa käytettäessä.
Seurannalla pitäisi lisäksi varmistaa, että 
terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät 
ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa, 
koska vähentäminen heikentää lääkkeiden 
saatavuutta. Viiden ensimmäisen 
täytäntöönpanovuoden jälkeen olisi 
tehtävä kattava uudelleentarkastelu, jotta 
tämän asetuksen säännöksiä voidaan 
mukauttaa ottaen huomioon sen
täytäntöönpano ja uudet kehitysaskelet ja 
jotta voidaan tarvittaessa vahvistaa uusia 
vähentämistoimenpiteitä. Tämä tarkastelu 
toistetaan viiden vuoden välein.

Perustelu

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Artikla 1 a
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käyttöön EU:ssa 
2 kohdassa mainittuja tapauksia lukuun 
ottamatta.
2. Tätä asetusta ei sovelleta fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käyttöön 
terveydenhuollon tarkoituksia, 
sähköntuotantoa, -siirtoa ja -jakelua, 
ilmailukäyttöä ja teollisuuskaasujen 
tuotantoa varten.



AD\937782FI.doc 9/32 PE504.125v02-00

FI

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’fluoratuilla kasvihuonekaasuilla’ 
liitteessä I lueteltuja fluorihiilivetyjä
(HFC), perfluorihiilivetyjä (PFC), 
rikkiheksafluoridia (SF6) ja muita fluoria 
sisältäviä kasvihuonekaasuja joko 
yksinään tai seoksessa;

1. ’fluoratuilla kasvihuonekaasuilla’ 
liitteessä I lueteltuja fluorihiilivetyjä
(HFC), perfluorihiilivetyjä (PFC), 
rikkiheksafluoridia (SF6) ja muita fluoria 
sisältäviä kasvihuonekaasuja tai seoksia, 
joihin sisältyy joitakin näistä aineista;

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’fluorihiilivedyillä’ (HFC) liitteessä I 
olevassa 1 jaksossa lueteltuja aineita tai 
seoksia, joihin sisältyy joitakin näistä 
aineista;

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. ’perfluorihiilivedyillä’ (PFC) 
liitteessä I olevassa 2 jaksossa lueteltuja 
aineita tai seoksia, joihin sisältyy joitakin 
näistä aineista;
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. ’rikkiheksafluoridilla’ (SF6) 
liitteessä I olevassa 3 jaksossa mainittua 
ainetta tai seoksia, joihin sisältyy tätä 
ainetta;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’haltijalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on hallussaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat laitteet 
ja järjestelmät ja jolla on niiden teknistä 
toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet;

4. ’haltijalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien laitteiden ja 
järjestelmien teknistä toimintaa koskevat 
tosiasialliset valtuudet;

Perustelu

Tämän määritelmän kaksinkertainen ehdollisuus merkitsee asetuksen täytäntöönpanoa 
kuljetusalalla koskevaa oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos näitä kaasuja havaitaan vuotavan, 
haltijoiden on varmistettava, että laite 
korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

Jos näitä kaasuja havaitaan vuotavan, 
haltijoiden on varmistettava, että laite 
korjataan ilman aiheetonta viivytystä ja 
ennen kuin laitetta käytetään uudelleen.

Perustelu

On syytä täsmentää, että jos kaasua havaitaan vuotavan, laite on korjattava, ennen kuin sitä 
käytetään uudelleen.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) fluorattujen kasvihuonekaasujen 
toimittaminen tai vastaanottaminen a, b ja 
c alakohdassa lueteltuja tehtäviä varten.

(d) fluorattujen kasvihuonekaasujen 
toimittaminen tai vastaanottaminen a, b ja 
c alakohdassa lueteltuja tehtäviä varten
umpinaisten tynnyrien toimittamista ja 
vastaanottamista lukuun ottamatta.

Perustelu

Umpinaisten tynnyrien toimittamisen ja vastaanottamisen yhteydessä ei olla suorassa 
kosketuksessa fluorattujen kaasujen kanssa, ja siksi tämä toiminta ei edellytä pätevöimistä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on laitteesta, joka sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa viittä 
hiilidioksiditonnia ja joita ei ole sisällytetty 
vaahtoihin, laitteen haltijan on 
varmistettava, että laite tarkastetaan 
vuotojen varalta. Tämän artiklan mukaisia 
vuototarkastuksia ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä laitteille, joissa on ilmatiiviisti 
suljettu järjestelmä, joka on sellaiseksi 
merkitty ja sisältää fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, joiden 
lämmitysvaikutus vastaa alle kymmentä 
hiilidioksiditonnia.

(Ei koske suomenkielistä versiota.)
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Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaiset 
tarkastukset on tehtävä seuraavalla 
tiheydellä:

(Ei koske suomenkielistä versiota.)

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen palontorjuntalaitteistojen 
osalta on käytössä ISO 14520- tai EN 
15004 standardin mukainen 
tarkastusjärjestelmä ja 
palontorjuntalaitteisto tarkastetaan niin 
usein kuin 2 kohdan mukaisesti vaaditaan, 
tällaisten tarkastusten on katsottava 
täyttävän 1 kohdan vaatimukset.

(Ei koske suomenkielistä versiota.)

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään vaatimukset 
vuototarkastuksille, jotka on tehtävä tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti kullekin 
kyseisessä kohdassa tarkoitetulle 
laitetyypille, ja kartoitetaan ne laitteiden 
osat, joissa vuotoja todennäköisimmin 
esiintyy, ja joilla muutetaan tämän artiklan 
1 kohdassa olevaa laitteiden luetteloa 
sisällyttämällä siihen muun tyyppisiä 

(Ei koske suomenkielistä versiota.)
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laitteita markkinoiden kehittymisen ja 
tekniikan edistymisen perusteella.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden haltijoihin.

Tätä kohtaa sovelletaan rikkiheksafluoridia 
sisältävien sähköisten kytkinlaitteiden tai 
3 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa
tarkoitettujen laitteiden haltijoihin.

Perustelu

Kirjanpitoon liittyvä hallinnollinen rasite ei ole perusteltua vuosittaisten tarkastusten 
yhteydessä. On asianmukaisempaa ottaa käyttöön järjestelmä, jossa vuototarkastuksista 
vastaavat henkilöt huolehtivat kirjanpidosta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilöiden, jotka tekevät 3 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
laitteisiin vuototarkastuksia, on laadittava 
kunkin toimenpiteen yhteydessä 
tarkastuslomake, jossa on ilmoitettava 
seuraavat seikat:
(a) tarkastetun laitteen tyyppi, 
täyttökapasiteetti, täytetyn 
kasvihuonekaasun tyyppi ja 
käyttöönottopäivä;
(b) millaisesta tarkastuksesta on kyse ja 
tarkastuksen päivämäärä;
(c) tarvittaessa todetun vahingon tyyppi;
(d) lisätyn fluoratun kasvihuonekaasun 
määrä ja käytetty kaasutyyppi;
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(e) talteenotettujen fluorattujen 
kasvihuonekaasujen määrä;
(f) onko laite poistettu käytöstä; 
(g) yksilöivät tiedot haltijasta ja jos 
kyseessä ovat 3 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetut laitteet, 
ajoneuvon tai säiliön yksilöintinumero.
Henkilöiden, jotka tekevät 
vuototarkastukset, on kirjattava 
1 kohdassa luetellut tiedot ja toimitettava 
haltijalle jäljennös tarkastuslomakkeesta.
Sellaisten laitteiden haltijoiden, jotka 
sisältävät 3 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
kasvihuonekaasuja, on säilytettävä kaikki 
tarkastuslomakkeet laitteiden koko eliniän 
ajan.

Perustelu

On otettava käyttöön vuosittaisia tarkastuksia koskeva tehokas raportointijärjestelmä. 
Tehokkuutta olisi lisättävä siten, että kirjanpidosta huolehtivat valvonnan suorittavat 
henkilöt.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

c a) henkilöt, jotka täyttävät 
fluorihiilivedyllä 12 artiklan 1 kohdassa 
lueteltuja laitteita;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei 
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sovelleta seuraaviin käyttöaloihin:
– terveydenhuoltoalan sovellukset 
(mukaan lukien erityisesti lääkinnälliset 
ja farmaseuttiset laitteet);
– ilmailualan sovellukset (mukaan lukien 
erityisesti lentokoneiden palontorjunta- ja 
palonsammutusjärjestelmät);
– sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu;
– kryogeeniset sovellukset;
– teollisuuskaasujen tuotanto.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Liite III vaikuttaa suoraan asetuksen soveltamisalaan. Siksi siihen pitäisi lisätä uusia osia 
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vain yhteispäätösmenettelyn nojalla, jolloin Euroopan parlamentti voi kantaa 
täysimääräisesti lainsäädännöllisen vastuunsa. Tiettyjen tuotteiden sulkemisen liitteen III 
ulkopuolelle pitäisi tapahtua ainoastaan tilapäisesti teknisten, taloudellisten ja 
turvallisuussyiden perusteella.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ennen edellisen kohdan mukaisen 
delegoidun säädöksen antamista tiettyjen 
laiteluokkien pois sulkemisesta komissio 
tarjoaa saataville tietoja ja 
mahdollisuuksia yleisön osallistumiseen 
asetuksen (EY) N:o 1367/2006 6 ja 
9 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Komissio on velvoitettava tarjoamaan saataville tietoja ja mahdollisuuksia yleisön 
osallistumiseen EU:n lainsäädännön mukaisesti ennen poikkeuksesta säätämistä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot julkaisevat 31 päivään 
maaliskuuta 2016 mennessä raportin 
standardeista ja kansallisesta 
lainsäädännöstä sekä 
rakennusmääräyksistä, joilla rajoitetaan 
syttyvien kylmäaineiden käyttöä erityisesti 
jäähdytys- ja ilmastointituotteissa ja 
-laitteissa. Raportissa on tarkasteltava 
rajoituksia niiden säätämisen jälkeisen 
teknologisen kehityksen ja syttyvien 
kylmäaineiden turvallista käsittelyä 
koskevien teollisuuden parhaiden 
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käytäntöjen valossa, määritettävä 
tarvittaessa toimet niiden ajan tasalle 
saattamiseksi sekä mainittava sovellukset, 
joita koskevat rajoitukset on säilytettävä 
objektiivisista turvallisuussyistä.
Komissio julkaisee 31 päivään 
maaliskuuta 2017 mennessä 
yhteenvetokertomuksen jäsenvaltioiden 
määrittämistä rajoituksista ja toimista 
niiden tarkastelemiseksi ja sisällyttää 
kertomukseen eurooppalaisiin ja 
kansainvälisiin standardeihin sisältyvien 
rajoitusten uudelleentarkastelun sekä 
lisätoimet niiden yhdenmukaistamiseksi 
teknologisen kehityksen ja syttyvien 
kylmäaineiden turvallista käsittelyä 
koskevien teollisuuden parhaiden 
käytäntöjen kanssa.

Perustelu

Käyttöä rajoittavat standardit, kansallinen lainsäädäntö ja rakennusmääräykset hidastavat 
usein GWP-arvoltaan alhaisten teknologioiden levittämistä ja markkinoiden kasvua joissakin 
jäsenvaltioissa. Turvallisuuslainsäädäntöä olisi tarkistettava ja saatettava ajan tasalle 
teknologisen kehityksen ja teollisuuden parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

Merkintävelvollisuus koskee fluorattuja 
kaasuja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 
raaka-aineena kemiallisessa prosessissa, 
hävitettäväksi, vientiin ja uudelleen 
pakattavaksi.
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Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) vaahtojen polyoliseokset ja 
liuottimet.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tätä säännöstä ei sovelleta 1 päivästä 
tammikuuta 2030 asti talteen otettuihin 
tai kierrätettyihin fluorattuihin 
kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi 
ja joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa edellyttäen, että ne on otettu 
talteen kyseisestä laitteesta. Tällaiset 
talteen otetut tai kierrätetyt kaasut on 
merkittävä 10 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.
Tätä säännöstä ei sovelleta 1 päivään 
tammikuuta 2030 asti kierrätettyihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, joiden 
lämmitysvaikutus on 2 500 tai suurempi 
ja joita käytetään nykyisten 
jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai 
huollossa edellyttäen, että ne on otettu 
talteen kyseisestä laitteesta. Kyseisiä 



AD\937782FI.doc 19/32 PE504.125v02-00

FI

kierrätettyjä kaasuja saavat käyttää vain 
yritykset, jotka toteuttavat talteenoton 
osana kunnossapitoa ja huoltoa, tai 
yritykset, joiden puolesta talteenotto on 
tehty osana kunnossapitoa ja huoltoa.

Perustelu

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

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei 
sovelleta seuraaviin käyttöaloihin:
– terveydenhuoltoalan sovellukset 
(mukaan lukien erityisesti lääkinnälliset 
ja farmaseuttiset laitteet);
– ilmailualan sovellukset (mukaan lukien 
erityisesti lentokoneiden palontorjunta- ja 
palonsammutusjärjestelmät);
– sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu;
– kryogeeniset sovellukset;
– teollisuuskaasujen tuotanto.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteita ei [dd/mm/yyyy] 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 vuotta

Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
EU:n markkinoilla unionin markkinoille 
saatettuja tuotteita ja laitteita ei 
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tämän asetuksen voimaantulosta] saa 
täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden 
saattamista markkinoille tai niiden 
asettamista loppukäyttäjän saataville 
ensiasennusta varten.

[dd/mm/yyyy] [lisätään päivämäärä, joka 
on 1 vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta] saa täyttää 
fluorihiilivedyillä, paitsi jos 
fluorihiilivedyt on saatettu unionin 
markkinoille ennen [dd/mm/yyyy] 
[lisätään kiintiöjärjestelmän käyttöönoton 
päivämäärä] tai ne sisältyvät 14 artiklassa 
tarkoitettuun fluorihiilivetyjen kiintiöön.

Perustelu

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tämän artiklan säännökset eivät sellaisina kuin komissio ne esittää koske 
kylmäkuljetusajoneuvoja ja -säiliöitä.
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Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen laitteiden täyttö on 
annettava sellaisten henkilöiden 
vastuulle, jotka on pätevöity 8 artiklan 
mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, johon 
ajoneuvo on rekisteröity ja annettu 
haltijan käyttöön.

Perustelu

On otettava huomioon esitäytön erityisluonne kuljetusalalla.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Komission on varmistettava ennen fluorihiilivetyjen markkinoille saatettavia enimmäismääriä 
koskevan oikeuden muuttamista, onko markkinoilla saatavilla teknisesti toteuttamiskelpoista 
ja turvallista sekä taloudellisesti elinkelpoista vaihtoehtoa.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa ei sovelleta 
fluorihiilivetyihin, jotka tuodaan unioniin 
hävitettäväksi.

Tätä artiklaa ei sovelleta seuraaviin:

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

Perustelu

Lääketieteen sovelluksia koskevalla selkeällä poikkeuksella taataan saatavuus tähän 
kriittiseen käyttötarkoitukseen. Hävitettäväksi tuotujen fluorihiilivetyjen käyttöä ei pitäisi 
ottaa huomioon, ja raaka-ainesovellusten fluorihiilivedyillä on sama vaikutus kuin 
hävittämisellä, koska ne muunnetaan toisiksi aineiksi. Myöhempää vientiä varten toimitettuja 
fluorihiilivetyjä ei saateta koskaan EU:n markkinoille, eikä niitä siksi pitäisi ottaa huomioon.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) muutetaan alaspäin liitteessä V 
vahvistettuja enimmäismääriä 
fluorihiilivetyjen markkinoiden ja niihin 
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kehittymisen valossa; ja liittyvien päästöjen kehittymisen valossa, 
kun markkinoilla on saatavilla 
turvallinen sekä teknisesti ja 
taloudellisesti elinkelpoinen vaihtoehto; ja

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ennen edellisen kohdan mukaisen 
delegoidun säädöksen antamista komissio 
tarjoaa saataville tietoja ja 
mahdollisuuksia yleisön osallistumiseen 
asetuksen (EY) N:o 1367/2006 6 ja 
9 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Ottaen huomioon ilmaston kriittinen tila enimmäismääriä olisi tarkistettava vain alaspäin, 
jotta nopeutettaisiin vaihtoehtojen käyttöönottoa. Komissio on velvoitettava tarjoamaan 
saataville tietoja ja mahdollisuuksia yleisön osallistumiseen EU:n lainsäädännön mukaisesti, 
ennen kuin tehdään päätöstä kiintiöiden tarkistamisesta tai poikkeuksen myöntämisestä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio julkaisee 
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä 
katsauksen markkinoilla olevista 
turvallisista sekä teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisista 
vaihtoehdoista nykyisten fluorihiilivetyjen 
korvaamiseksi.

Perustelu

Ennen vuodesta 2015 alkaen saatavilla olevien fluorihiilivetyjen määrän vahvistamista 
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komission on arvioitava turvallisten sekä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisten 
vaihtoehtojen saatavuutta käytössä olevien järjestelmien jatkuvan toiminnan takaamiseksi.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tätä artiklaa ei sovelleta EU:n 
markkinoille seuraavia käyttöaloja varten 
saatettuihin fluorihiilivetyihin:
– terveydenhuoltoalan sovellukset 
(mukaan lukien erityisesti lääkinnälliset 
ja farmaseuttiset laitteet);
– ilmailualan sovellukset (mukaan lukien 
erityisesti lentokoneiden palontorjunta- ja 
palonsammutusjärjestelmät);
– sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu;
– kryogeeniset sovellukset;
– teollisuuskaasujen tuotanto.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2022 kattavan kertomuksen 
tämän asetuksen vaikutuksista; 
kertomukseen sisältyy ennuste 
fluorihiilivetyjen jatkuvasta kysynnästä
vuosina 2024, 2027, 2030 ja vuoden 2030 
jälkeen.

Tarkistus 40

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 
4 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 …] [lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä]. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen kyseisen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolmea kuukautta ennen kunkin kauden 
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päättymistä.

Perustelu

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

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 5. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 



AD\937782FI.doc 27/32 PE504.125v02-00

FI

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – taulukko - rivi 10

Komission teksti

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

1 tammikuuta 
2015

Komission teksti Parlamentin tarkistus

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

1 tammikuuta 
2017

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite V
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Komission teksti Tarkistus

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 %

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
LIITE VII – 1 kohta– a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin aineen kokonaistuotanto
unionissa ja aineiden tärkeimmät 
käyttösovellusluokat

(a) kunkin aineen kokonaistuotantomäärä
unionissa ja aineiden tärkeimmät 
käyttösovellusluokat

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selkeyteen.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – rivi 9

Komission teksti

3 artiklan 4 kohta 3 artiklan 4 kohta

Tarkistus

3 artiklan 4 kohta 4 artiklan 2 kohta

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korjata muotovirhe.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – rivi 10

Komission teksti

3 artiklan 5 kohta 3 artiklan 5 kohta

Tarkistus

3 artiklan 5 kohta 3 artiklan 3 kohta

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korjata muotovirhe.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – rivi 12

Komission teksti

3 artiklan 7 kohta 3 artiklan 6 kohta
Tarkistus

3 artiklan 7 kohta 3 artiklan 4 kohta

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korjata muotovirhe.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – rivi 13

Komission teksti

4 artiklan 1 kohta 6 artiklan 1 kohta

Tarkistus

4 artiklan 1 kohta 7 artiklan 1 kohta
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan korjata muotovirhe.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – rivi 14

Komission teksti

4 artiklan 2 kohta 6 artiklan 3 kohta
Tarkistus

4 artiklan 2 kohta 7 artiklan 3 kohta

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korjata muotovirhe.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – rivi 15

Komission teksti

4 artiklan 3 kohta 6 artiklan 4 kohta

Tarkistus

4 artiklan 3 kohta 7 artiklan 4 kohta

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korjata muotovirhe.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – rivi 16

Komission teksti

4 artiklan 4 kohta 6 artiklan 5 kohta
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Tarkistus

4 artiklan 4 kohta 7 artiklan 3 kohta

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korjata muotovirhe.
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