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Muudatusettepanek 18
Viide 1

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 
1 ning selle artiklit 95 seoses käesoleva 
määruse artiklitega 7, 8 ja 9,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artiklit 95 ,

Or. de

Justification

Wiedereinsetzung der von der Kommission vorgeschlagenen und vom Parlament in erster 
Lesung gebilligten Rechtsgrundlage.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 19
Viide 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 
1 ning selle artiklit 95 seoses käesoleva 
määruse artiklitega 7, 8 ja 9,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95;

Or. en

Justification

In order to assure legal certainty, the Regulation should have a single legal base. It has to be 
based on Article 95, as a product-oriented Regulation based on Art. 175 could be to the 
detriment of the internal market. A Regulation based on Art. 95 should, of course be 
concerned with the highest environmental standards and environmental protection.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 3 a (uus)

3a) Kyoto protokolli ja käesoleva
määrusega reguleeritud fluoritud 
kasvuhoonegaasid on tugevad 
kasvuhoonegaasid, millest mõned on kuni 
23 900 korda kahjulikumad kui CO2, või 
säilivad atmosfääris kuni 50 000 aastat. 

Or en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 5

5) Käesoleva määruse peamine eesmärk on 
vähendada Kyoto protokolliga hõlmatud 
fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
ja kaitsta sel viisil keskkonda; õiguslik alus 
on seetõttu asutamislepingu artikli 175 

5) Käesoleva määruse peamine eesmärk on 
vältida ja vähendada Kyoto protokolliga 
hõlmatud fluoritud kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja kaitsta sel viisil keskkonda;
õiguslik alus on seetõttu asutamislepingu 
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lõige 1. artikli 175 lõige 1.

Or en

Justification

For a vast majority of applications, there are already technically feasible, cost-effective and 
more environmentally acceptable replacements available for HFCs, PFCs and SF6. Climate 
change needs to be tackled through innovation and therefore rapid transition to 
environmentally friendly alternatives and technologies must be encouraged. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 6

6) Siiski on asutamislepingu artikli 95 
alusel asjakohane võtta ühenduse tasandil 
meetmeid, et ühtlustada fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamise ning 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
toodete ja seadmete turustamise ja 
märgistamise nõudeid. Fluoritud 
kasvuhoonegaaside teatavate rakenduste 
turustamise ja kasutamise piiranguid 
peetakse vajalikuks, kui kasutuskõlblikud
asendusained on kättesaadavad ning kui 
fluoritud gaaside piiramine ja 
kokkukogumine ei ole teostatav. Seoses 
sellega tuleb ühtlasi arvesse võtta 
teatavate tööstusharude vabatahtlikke 
algatusi ja seda, et asendusainete 
väljatöötamine jätkub.

6) On asjakohane võtta ühenduse tasandil 
meetmeid, et ühtlustada fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamise ning 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
toodete ja seadmete turustamise ja 
märgistamise miinimumnõudeid. Fluoritud 
kasvuhoonegaaside teatavate rakenduste 
turustamise ja kasutamise piiranguid 
peetakse vajalikuks, kui ohutud 
keskkonnaalaselt aktsepteeritavad 
asendusained on kättesaadavad. Uute
asendusainete väljatöötamist ja üleminekut 
olemasolevatele asendusainetele tuleks 
ergutada.

Or en

Justification

In order to assure legal certainty, and since the aim and content of the Regulation are clearly 
concerned with environmental protection, the whole Regulation has to be based on Article 
175. For a vast majority of applications, there are already technically feasible, cost-effective 
and more environmentally acceptable replacements available for HFCs, PFCs and SF6. 
However, there is a great deal of inertia in the market that prevents quicker take-up of 
alternatives. Innovation and the transition to more environmentally friendly alternatives must 
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be actively promoted. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland,

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 6 a (uus)

6a) Käesolev määrus ei tohiks takistada 
liikmesriikidel säilitada või kasutusele 
võtta rangemaid kaitsemeetmeid. 
Liikmesriikide vahel seoses seal teatavate 
fluoritud kasvuhoonegaaside piiramiseks 
sisse seatud tavadega tekkinud erinevused 
nõuavad, et liikmesriikidel oleks võimalik 
säilitada ja kasutusele võtta rangemaid 
meetmeid. See on vajalik, et täita 
asutamislepingu sätteid, mis näevad ette 
keskkonnakaitse kõrge taseme, nagu 
määratletud artikli 174 lõikes 2 ja artikli 
95 lõikes 3. Lisaks sellele on see vajalik, 
tagamaks liikmesriikidele võimalust 
rakendada oma fluoritud 
kasvuhoonegaaside vähendamise plaane 
vastavalt Kyoto protokollile.

Or en

Justification

If the regulation is carried out without this "environmental guarantee" some Member States 
will get a lower level of protection than they have today and get difficulties when carrying out 
the planned reductions of f-gases as stated in the Kyoto protocol.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 6 a (uus)

6a) Kuna enamiku rakenduste jaoks on 
olemas fluorosüsivesinike, 
perfluorosüsivesinike ja 
väävelheksafluoriidi kahjutud 
asendusained, on õigustatud piirata nende 
kasutamist ning neid gaase sisaldavate 
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toodete ja seadmete turuletoomist 
rakendustes, mille puhul ohutud ja 
keskkonnahoidlikumad asendusained ei 
ole kättesaadavad. 

Or en

Justification

For a vast majority of applications, there are already technically feasible, cost-effective and 
more environmentally acceptable replacements available for HFCs, PFCs and SF6. However 
there is a great deal of inertia in the market that prevents quicker take-up of alternatives, in 
part due to the powerful fluorocarbon industry, which continues to have an obvious vested 
interest in the use of CFCs, HCFCs and now, HFCs. While the levels of emissions of other 
gases covered by the Kyoto Protocol, i.e. CO2, methane and N2O, are steady or rising 
slightly in Europe, HFCs emissions in particular are growing very fast. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 6 a (uus)

6a) Asutamislepingu artikli 95 lõige 3 
näeb ette, et komisjon võtab oma 
ettepanekutes aluseks keskkonnakaitse 
kõrge taseme, võttes arvesse kõiki uusi 
teaduslikel faktidel põhinevaid 
arengusuundumusi.

Or en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 26
Artikli 1 lõige 1

Käesoleva määruse eesmärk on vähendada 
Kyoto protokolliga hõlmatud fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid.
Käesolevat määrust kohaldatakse 
kõnealuse protokolli A lisas loetletud 
fluoritud kasvuhoonegaaside suhtes. 
Käesoleva määruse I lisas loetletakse 
käesoleva määrusega praegu hõlmatud 

Käesoleva määruse eesmärk on vältida ja 
vähendada Kyoto protokolliga hõlmatud 
fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Käesolevat määrust kohaldatakse 
kõnealuse protokolli A lisas loetletud 
fluoritud kasvuhoonegaaside suhtes. 
Käesoleva määruse I lisas loetletakse 
käesoleva määrusega praegu hõlmatud 
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fluoritud kasvuhoonegaasid koos nende 
globaalset soojenemist põhjustava 
potentsiaaliga. Pidades silmas Kyoto 
protokolli artikli 5 lõikega 3 ettenähtud 
muudatusi, mille ühendus ja selle 
liikmesriigid on heaks kiitnud, võib I lisa 
läbi vaadata ja seda vajadusel 
ajakohastada.

fluoritud kasvuhoonegaasid koos nende 
globaalset soojenemist põhjustava 
potentsiaaliga. Pidades silmas Kyoto 
protokolli artikli 5 lõikega 3 ettenähtud 
muudatusi, mille ühendus ja selle 
liikmesriigid on heaks kiitnud, võib I lisa 
läbi vaadata ja seda vajadusel 
ajakohastada.

Or en

Justification

For a vast majority of applications, there are already technically feasible, cost-effective and 
more environmentally acceptable replacements available for HFCs, PFCs and SF6. The 
amendments seeks to clarify that this Regulation aims not only at the containment of these 
fluorinated greenhouse gases, but also at their replacement by more environmentally friendly 
alternatives A rapid transition towards these alternatives would not only help tackling climate 
change but would also promote technological innovation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 27
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

Käesolev määrus ei takista liikmesriikidel 
säilitada või kasutusele võtta rangemaid 
kaitsemeetmeid.

Or en

Justification

The present differences between the Member States with regard to their established practice 
of restricting certain fluorinated greenhouse gases require that Member States have the 
possibility to maintain and introduce stricter measures. This is done in order to comply with 
the provisions of the Treaty stating a high level of protection within the area of the 
environment as specified in Article 95(3) and Article 174(2).
Furthermore, this is necessary in order to ensure the possibility for the Member States to 
implement their plans for reducing f-gases according to the Kyoto protocol.
If the regulation is carried out without this "environmental guarantee" some Member States 
will get a lower level of protection than they have today and get difficulties when carrying out 
the planned reductions of f-gases as stated in the Kyoto protocol. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 28
Artikli 1 lõige 2

Käesolev määrus käsitleb I lisas loetletud 
fluoritud kasvuhoonegaaside piiramist, 
kasutamist, kokkukogumist ja hävitamist; 
kõnealuseid gaase sisaldavate toodete või 
seadmete märgistamist ja kõrvaldamist; 
kõnealuste gaaside kohta teabe esitamist; 
artiklis 8 osutatud kasutusvõimalusi ning 
artiklis 9 osutatud toodete ja seadmete 
turuleviimist; ning käesoleva määrusega 
ettenähtud tegevustesse kaasatud töötajate 
koolitamist ja sertifitseerimist.

Käesolev määrus käsitleb I lisas loetletud 
fluoritud kasvuhoonegaaside piiramist, 
kasutamist, kokkukogumist ja hävitamist; 
kõnealuseid gaase sisaldavate toodete või 
seadmete märgistamist ja kõrvaldamist; 
kõnealuste gaaside kohta teabe esitamist; 
artiklis 8 osutatud kasutusvõimaluste 
kontrollimist ning artiklis 9 ja II lisas
osutatud toodete ja seadmete turuleviimise 
keelamist; ning käesoleva määrusega 
ettenähtud tegevustesse kaasatud töötajate 
koolitamist ja sertifitseerimist.

Or en

Justification

The changes clarify the content of Articles 8, 9 and Annex II.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 29
Artikli 1 lõige 2

Käesolev määrus käsitleb I lisas loetletud 
fluoritud kasvuhoonegaaside piiramist, 
kasutamist, kokkukogumist ja hävitamist; 
kõnealuseid gaase sisaldavate toodete või 
seadmete märgistamist ja kõrvaldamist; 
kõnealuste gaaside kohta teabe esitamist; 
artiklis 8 osutatud kasutusvõimalusi ning 
artiklis 9 osutatud toodete ja seadmete 
turuleviimist; ning käesoleva määrusega 
ettenähtud tegevustesse kaasatud töötajate 
koolitamist ja sertifitseerimist.

Käesolev määrus käsitleb I lisas loetletud 
fluoritud kasvuhoonegaaside piiramist, 
kasutamist, kokkukogumist ja hävitamist; 
kõnealuseid gaase sisaldavate toodete või 
seadmete märgistamist ja kõrvaldamist; 
kõnealuste gaaside kohta teabe esitamist; 
artiklis 8 osutatud kasutusvõimalusi ning 
artiklis 9 osutatud toodete ja seadmete 
turuleviimist; ning käesoleva määrusega 
ettenähtud tegevustesse kaasatud töötajate 
ning ettevõtete koolitamist ja 
sertifitseerimist.

Or en
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Justification

The addition of the words “and companies” after “personnel” is necessary to be consistent 
with the wording of Article 5. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 punkt 7

7) turuleviimine − tähendab seda, et tootja
või importija tarnib esimest korda Euroopa 
Liidus kolmandatele isikutele või teeb neile 
kättesaadavaks kas tasu eest või tasuta 
tooted ja seadmed, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase või mille toimimiseks on 
kõnealuseid gaase vaja;

7) turuleviimine – tähendab seda, et 
valmistaja, valmistaja volitatud esindaja 
ühenduses või importija tarnib esimest 
korda Euroopa Liidus ühenduses 
turustamiseks või kasutamiseks 
kolmandatele isikutele või teeb neile 
kättesaadavaks kas tasu eest või tasuta 
tooted ja seadmed, mis sisaldavad fluoritud 
kasvuhoonegaase või mille toimimiseks on 
kõnealuseid gaase vaja;

Or en

Justification

The aim of this Muudatusettepanek is to bring the definition “placing on the market” in line 
with the “Guide to the implementation of Directives based on the New Approach and the 
Global Approach”. Placing on the market is considered not to take place where a product is 
manufactured in a Member State with a view to exporting it to a third country.
According to this Guide, it is better to use “manufacturer or authorised representative” 
instead of “producer” 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 punkt 11

11) hermeetiliselt suletud süsteem −
süsteem, milles kõik külmutusagensit 
sisaldavad osad on tihendatud keevitamise, 
kõvajoodisjootmise või sarnaste püsiliidete 
kasutamise teel;

11) hermeetiliselt suletud süsteem –
süsteem, milles kõik külmutusagensit 
sisaldavad osad on tihendatud keevitamise, 
kõvajoodisjootmise või nõuetekohast 
parandamist või ladustamist võimaldavaid 
suletud või kaitstud juurdepääsukohti 
hõlmavate sarnaste püsiliidete kasutamise 
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teel;

Or en

Justification

Even sealed systems may need suitable access points to assure proper repair or disposal. This 
amendment facilitates the recovery of the refrigerant from the system in an environmentally 
sound way, as stipulated in article 4 (recovery). 
Such access points are not brazed or welded but protected from improper use via special 
caps, the need of special tools, the use of seals etc. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 punkt 17 a (uus)

17a) paikne rakendus või seade –
rakendus või seade, mis töötamise ajal 
tavaliselt ei liigu.

Or en

Justification

Stationary systems are non-mobile systems. These include fixed installations, erected by an 
assembler or installer at a given place, but also portable appliances, which an end-user may 
use at different locations. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels, Avril Doyle

Muudatusettepanek 33
Artikli 3 lõike 1 sissejuhatav osa

1. I lisas loetletud fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate järgmiste 
paiksete rakenduste jahutus- ja 
kliimaseadmete ning soojuspumpade ja 
tuletõrjesüsteemide, käitajad, võtavad kõik 
meetmed, mis on tehniliselt teostatavad 
ega tekita ebaproportsionaalseid kulutusi, 
et:

1. I lisas loetletud fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate järgmiste 
paiksete rakenduste jahutus- ja 
kliimaseadmete ning 
soojuspumbakontuuride ja 
tuletõrjesüsteemide käitajad võtavad kõik 
meetmed, mis on tehniliselt teostatavad ega 
tekita ebaproportsionaalseid kulutusi, et:
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Or en

Justification

Equipment can include different circuits. The word "equipment" is too general and can be 
misinterpreted in this situation. The wording "circuits" states an unambiguous description

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels, Avril Doyle

Muudatusettepanek 34
Artikli 3 lõike 2 punkt a

a) rakendused, mis sisaldavad 3 kg või 
rohkem fluoritud kasvuhoonegaase, 
kontrollitakse vähemalt kord iga 12 kuu 
järel; seda sätet ei kohaldata seadmete
suhtes, mis on varustatud alla 6 kg 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
hermeetiliselt suletud süsteemidega ja mis 
on vastavalt märgistatud;

a) rakendusi, mis sisaldavad 3 kg või 
rohkem fluoritud kasvuhoonegaase, 
kontrollitakse vähemalt kord iga 12 kuu 
järel; seda sätet ei kohaldata kontuuride 
suhtes, mis on varustatud alla 6 kg 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
hermeetiliselt suletud süsteemidega ja mis 
on vastavalt märgistatud;

Or en

Justification

Equipment can include different circuits. The word "equipment" is too general and can be 
misinterpreted in this situation. The wording "circuits" states an unambiguous description. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis, Avril Doyle

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 lõike 2 kolmas lõik

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab 
“lekkekindluse kontrollimine” seda, et 
seadet või süsteemi kontrollitakse eelkõige
seoses lekkeohuga, kasutades otseseid või 
kaudseid mõõtmismeetodeid ning 
keskendudes seadme või süsteemi nendele 
osadele, milles lekkimise oht on kõige 
tõenäolisem.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab 
“lekkekindluse kontrollimine” seda, et 
seadet või süsteemi kontrollitakse seoses 
lekkeohuga, kasutades otseseid 
mõõtmismeetodeid – keskendudes seadme 
või süsteemi nendele osadele, milles 
lekkimise oht on tõenäoline – või 
kasutades kaudseid mõõtmismeetodeid –, 
keskendudes süsteemis sisalduvale 
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fluoritud kasvuhoonegaasi kogusele.

Or en

Justification

Article 3 applies to various uses of Fluorinated Gases. All sectors and gases therefore need to 
be treated equally.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 36
Artikli 3 lõike 2 kolmas lõik

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab 
"lekkekindluse kontrollimine" seda, et 
seadet või süsteemi kontrollitakse eelkõige
seoses lekkeohuga, kasutades otseseid või 
kaudseid mõõtmismeetodeid ning 
keskendudes seadme või süsteemi nendele 
osadele, milles lekkimise oht on kõige 
tõenäolisem.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab 
“lekkekindluse kontrollimine” seda, et 
seadet või süsteemi kontrollitakse seoses 
lekkeohuga, kasutades otseseid 
mõõtmismeetodeid – keskendudes 
süsteemi nendele osadele, milles lekkimise 
oht on tõenäoline – või kasutades kaudseid 
mõõtmismeetodeid –, keskendudes 
süsteemis sisalduvale fluoritud 
kasvuhoonegaasi hulgale.

Or en

Justification

A more precise definition of the word "controls for leakage" is necessary.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 37
Artikli 3 lõige 3

3. Lõikes 1 osutatud, 300 kg või rohkem 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
rakenduste käitajad võtavad kasutusele 
lekke tuvastamise süsteemid. Kõnealuseid 
lekke tuvastamise süsteeme kontrollitakse 
vähemalt kord iga 12 kuu järel, et tagada 
nende nõuetekohane toimimine.

3. Lõikes 1 osutatud, 300 kg või rohkem 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
rakenduste käitajad võtavad kasutusele 
lekke tuvastamise süsteemid. Kõnealuseid 
lekke tuvastamise süsteeme kontrollitakse 
vähemalt kord iga 12 kuu järel, et tagada 
nende nõuetekohane toimimine. 
Tuletõrjesüsteemide puhul tuleks neid 
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sätteid kohaldada ainult uutele 
süsteemidele, mis on paigaldatud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Or en

Justification

HFC fire protection cylinders are equipped with a pressure gauge which indicates any 
leakage. Retrofitting an alarm to an existing system would mean disabling the system and 
leaving the operator with no fire protection and no insurance cover during this period. The 
time and cost of retrofitting existing fire protection systems with alarms, plus the 
accompanying risk and disruption caused is therefore unjustified. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 38
Artikli 3 lõige 3

3. Lõikes 1 osutatud, 300 kg või rohkem 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
rakenduste käitajad võtavad kasutusele 
lekke tuvastamise süsteemid. Kõnealuseid 
lekke tuvastamise süsteeme kontrollitakse 
vähemalt kord iga 12 kuu järel, et tagada 
nende nõuetekohane toimimine.

3. Lõikes 1 osutatud, 300 kg või rohkem 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
rakenduste käitajad võtavad kasutusele 
lekke tuvastamise süsteemid. Kõnealuseid 
lekke tuvastamise süsteeme kontrollitakse 
vähemalt kord iga 12 kuu järel, et tagada 
nende nõuetekohane toimimine. 
Tuletõrjesüsteemide puhul tuleks neid 
sätteid kohaldada ainult uutele 
süsteemidele, mis on paigaldatud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Or en

Justification

HFC fire protection cylinders are equipped with a pressure gauge which indicates any 
leakage. Retrofitting an alarm to an existing system would mean disabling the system and 
leaving the operator with no fire protection and no insurance cover during this period. The 
time and cost of retrofitting existing fire protection systems with alarms, plus the 
accompanying risk and disruption caused is therefore unjustified.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 39
Artikli 4 lõige 3 a (uus)

3a. Liikmesriigid soodustavad 
kokkukogutud fluoritud 
kasvuhoonegaaside piiriülest transporti 
hävitamiseks või tagasinõudmiseks ELis, 
võimaldades sihtliikmesriigi pädeval 
asutusel anda fluoritud kasvuhoonegaase 
taastavatele rajatistele eelnõusolekuid. 
Eelnõusolekud võivad olla ajaliselt 
piiratud ning liikmesriikide pädevad 
asutused võivad neid igal ajal tühistada.

Or en

Justification

In order for producers of fluorinated greenhouse gases to deal with waste materials and 
products in an environmentally responsible manner, Member States should ensure that 
recovery is encouraged. By removing administrative burdens for cross-border transport of 
waste within the EU, recovery is made more attractive and economically viable. Waste 
materials and products can then be efficiently turned into valuable, reusable materials and 
are not unnecessarily discarded as waste. 
Allowing the destination Member State’s competent authorities to grant pre-consents to 
facilities that recovery F-gases will ensure that F-gases are handled in an environmentally 
responsible manner at their end of life. A system of pre-consents has been in place through 
the Shipment of Waste Regulation (since the implementation of the 1993 Regulation). Pre-
consents for F-gases reclamation would be granted to individual recovery sites, would be 
limited in time and could be revoked by competent authorities at any time. If there should be a 
problem with waste treatment of an operator, the pre-consent could and should be withdrawn. 
For producers dedicated to recovery, reuse, and recycling, pre-consents issued by the 
destination Member States are necessary to ensure the cost-effectiveness of F-gases recovery 
operations. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 40
Artikli 5 lõige 1

1. Võttes aluseks liikmesriikidelt saadud 
teabe ja asjaomastelt sektoritelt saadud 
ettepanekud, kehtestab komisjon 

1. Võttes aluseks liikmesriikidelt saadud 
teabe ja asjaomastelt sektoritelt saadud 
ettepanekud, kehtestab komisjon 
hiljemalt…* artikli 11 lõikes 2 osutatud 
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hiljemalt…∗ artikli 11 lõikes 2 osutatud 
korras miinimumnõuded ja tingimused 
vastastikuseks tunnustamiseks artiklites 3 
ja 4 ettenähtud tegevustega seotud 
asjakohaste töötajate ning äriühingute ja 
nende töötajate koolitusprogrammide ja 
sertifitseerimise jaoks.

korras miinimumnõuded ja tingimused 
vastastikuseks tunnustamiseks nii artiklites 
3 ja 4 ettenähtud tegevustega seotud 
äriühingute kui ka kõigi asjakohaste 
töötajate koolitusprogrammide ja 
sertifitseerimise jaoks.

Or en

Justification

Clarifies the text. It is necessary, in order to ensure that f-gas containment inspections or 
controls are comprehensive, to certify both the companies and the personnel involved, 
whether they are independent contractors or working within that company. It should not be 
an option to certify one or the other.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 41
Artikli 5 lõige 1

1. 1. Võttes aluseks liikmesriikidelt saadud 
teabe ja asjaomastelt sektoritelt saadud 
ettepanekud, kehtestab komisjon 
hiljemalt…∗ artikli 11 lõikes 2 osutatud 
korras miinimumnõuded ja tingimused 
vastastikuseks tunnustamiseks artiklites 3 
ja 4 ettenähtud tegevustega seotud 
asjakohaste töötajate ning äriühingute ja 
nende töötajate koolitusprogrammide ja 
sertifitseerimise jaoks.

1. Võttes aluseks liikmesriikidelt saadud 
teabe ja asjaomastelt sektoritelt saadud 
ettepanekud, kehtestab komisjon 
hiljemalt…* artikli 11 lõikes 2 osutatud 
korras miinimumnõuded ja tingimused 
vastastikuseks tunnustamiseks nii artiklites 
3 ja 4 ettenähtud tegevustega seotud 
äriühingute kui nende asjakohaste 
töötajate koolitusprogrammide ja 
sertifitseerimise jaoks.

Or en

Justification

This amendment is in line with the first reading. With this wording training and certification 
programmes are obligatory for both the companies and their relevant personnel involved in 
installing, maintaining, servicing and controlling equipment concerned by the Regulation. 
Only by doing so can the Regulation guarantee:
1. better results in the area of emission reduction;
2. a stronger position for all personnel in the sector.



AM\580037ET.doc 15/33 PE 362.664v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 42
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Iga fluoritud kasvuhoonegaaside tootja, 
importija ja eksportija teatab komisjonile 
ning asjaomase liikmesriigi pädevale 
asutusele iga aasta 31. märtsiks alates 
käesoleva määruse jõustumisele järgnevast 
kalendriaastast järgmised andmed eelmise 
kalendriaasta kohta:

1. Iga fluoritud kasvuhoonegaaside tootja, 
importija, eksportija ja omanik teatab 
komisjonile ning asjaomase liikmesriigi 
pädevale asutusele iga aasta 31. märtsiks 
alates käesoleva määruse jõustumisele
järgnevast kalendriaastast järgmised 
andmed eelmise kalendriaasta kohta:

Or en

Justification

The amendment introduces an obligation for the owners of big f-gases installations to report 
as well.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 43
Artikli 6 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) Iga sellise paikse rakenduse omanik, 
millele on osutatud artikli 3 lõike 2 
punktides b ja c, hangib asjaomaselt 
pädevalt asutuselt iga paigaldatud 
süsteemi jaoks registreerimisnumbri. 

Or en

Justification

There is no clear link between the containment and reporting provisions in the common 
position. A registration process for big installations which contain at least 30+ kg would 
allow the competent authority to know where those systems are actually installed, who 
operates them and what ultimately happens to the fluorinated greenhouse gases contain in 
these systems.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 44
Artikli 6 lõige 4 a (uus)

4a. Lõiget 1 ei kohaldata ettevõtetele, mis 
valmistavad tooteid või seadmeid, mille 
toimimine sõltub 
väävelheksafluoriidigaaside sisaldusest. 

Or en

Justification

Those enterprises which export or import SF6 in switchgear and in refillable containers for the 
only purpose of filling switchgear at site for its functioning, should also be exempted from the 
obligation of Article 6 paragraph one.
This clarification would bring the Regulation in line with existing national provisions such as the 
recently revised German Law on Environmental Statistics.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 45
Artikli 7 lõige 1

1. Piiramata ohtlike ainete ja valmististe 
märgistamist käsitlevate nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ1 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ2

kohaldamist, ei viida turule lõikes 2 
loetletud tooteid ja seadmeid, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, kui 
fluoritud kasvuhoonegaasi keemilist 
nimetust ei ole kindlaks tehtud 
tööstuskaupade tunnustatud nomenklatuuri 
põhjal koos selge viitega sellele, et toode 
või seade sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaase, ja kui seda ei ole 
selgesti ja kustumatult märgitud tootele või 
seadmele või toote või seadme sellele 

1. 1. Piiramata ohtlike ainete ja valmististe 
märgistamist käsitlevate nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ1 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ2

kohaldamist, ei viida turule lõikes 2 
loetletud tooteid ja seadmeid, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, kui 
fluoritud kasvuhoonegaasi keemilist 
nimetust ei ole kindlaks tehtud 
tööstuskaupade tunnustatud nomenklatuuri 
põhjal koos selge viitega sellele, et toode 
või seade sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaase, ning märkele nende 
globaalset soojenemist põhjustava 
potentsiaali kohta ja kui seda ei ole 

  
1 Nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist
ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT P 196,
16.8.1967, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ (ELT L 152, 30.4.2004, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigusja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1). Direktiivi on viimati 
muudetud nõukogu direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).
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osale, mis sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaasi, või kui sellele ei ole 
selgesti osutatud fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete või 
seadmete täitmise või selliste gaaside 
kokkukogumise eest vastutavates 
teeninduspunktides. Hermeetiliselt suletud 
süsteemid peaks olema vastavalt 
märgistatud.

selgesti ja kustumatult märgitud tootele või 
seadmele. Viide paigaldatakse aparaadi 
või seadme väliskülje esi- või ülaosale 
selgelt nähtavalt ja varjamatult. Kui viide 
ei ole paigaldatud toote või seadme sellele 
osale, mis sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaasi, või kui sellele ei ole 
selgesti osutatud fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete või 
seadmete täitmise või selliste gaaside 
kokkukogumise eest vastutavates 
teeninduspunktides, paigaldatakse teine 
viide nendesse teeninduspunktidesse või 
sellele osale. Hermeetiliselt suletud 
süsteemid peaks olema vastavalt 
märgistatud.

Or en

Justification

In many appliances, the servicing points and parts that contain fluorinated gases are not 
visible to consumers. This amendment will ensure that consumers can be aware of the fact 
that a product contains greenhouse gases, as well as of the global warming potential of the 
gas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 46
Artikli 7 lõige 1

1. Piiramata ohtlike ainete ja valmististe 
märgistamist käsitlevate nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ3 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ4

kohaldamist, ei viida turule lõikes 2 
loetletud tooteid ja seadmeid, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, kui 
fluoritud kasvuhoonegaasi keemilist 

1. 1. Piiramata ohtlike ainete ja valmististe 
märgistamist käsitlevate nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ1 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ2

kohaldamist, ei viida turule lõikes 2 
loetletud tooteid ja seadmeid, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, kui 
fluoritud kasvuhoonegaasi keemilist 

  
3 Nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT P 196, 16.8.1967, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ (ELT L 
152, 30.4.2004, lk 1).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigusja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1). Direktiivi on viimati 
muudetud nõukogu direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).
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nimetust ei ole kindlaks tehtud 
tööstuskaupade tunnustatud nomenklatuuri 
põhjal koos selge viitega sellele, et toode 
või seade sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaase, ja kui seda ei ole 
selgesti ja kustumatult märgitud tootele või 
seadmele või toote või seadme sellele 
osale, mis sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaasi, või kui sellele ei ole 
selgesti osutatud fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete või 
seadmete täitmise või selliste gaaside 
kokkukogumise eest vastutavates 
teeninduspunktides. Hermeetiliselt suletud 
süsteemid peaks olema vastavalt 
märgistatud.

nimetust ei ole kindlaks tehtud 
tööstuskaupade tunnustatud nomenklatuuri 
põhjal koos selge viitega sellele, et toode 
või seade sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaase, ning märkele nende 
globaalse soojenemist põhjustava 
potentsiaali kohta ja kui seda ei ole 
selgesti ja kustumatult märgitud tootele või 
seadmele. Tarbekaupade või -seadmete 
puhul paigaldatakse viide aparaadi või 
seadme väliskülje esi- või ülaosale selgelt 
nähtavalt ja varjamatult. Kui viide ei ole 
paigaldatud toote või seadme sellele osale, 
mis sisaldab fluoritud kasvuhoonegaasi, 
või kui sellele ei ole selgesti osutatud 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
toodete või seadmete täitmise või selliste 
gaaside kokkukogumise eest vastutavates 
teeninduspunktides, paigaldatakse teine 
viide nendesse teeninduspunktidesse või 
sellele osale. Hermeetiliselt suletud 
süsteemid peaks olema vastavalt 
märgistatud.

Or en

Justification

In many appliances, the servicing points and parts that contain fluorinated gases are not 
visible to consumers. This amendment will ensure that consumers can be aware of the fact 
that a product contains greenhouse gases, as well as of the global warming potential of the 
gas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 47
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2a. Fluoritud kasvuhoonegaase 
kasutatakse ainult siis, kui muid ohutuid, 
tehniliselt teostatavaid ja keskkonnaalaselt 
aktsepteeritavaid alternatiive ei ole.

Or en
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Justification

This amendment recognizes a) that innovation and transition towards environmental 
alternatives away from fluorinated greenhouse gases must rapidly occur and b) that there is 
already a substantial amount of fluorinated greenhouse gases that are stocked (e.g. in foams, 
refrigeration, air-conditioning or in fire protection systems) which could affect our climate 
since every kg installed can eventually be emitted into the atmosphere.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 48
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2a. Fluorosüsivesinikke kasutatakse ainult 
siis, kui muid ohutuid, tehniliselt 
teostatavaid, kulutasuvaid ja 
keskkonnaalaselt aktsepteeritavaid 
alternatiive ei ole. 

Or en

Justification

Amendment in line with first reading.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 49
Artikli 10 lõige 1

1. Komisjon vaatab käesoleva määruse üle, 
võttes aluseks sõidukite kliimaseadmetes
(v.a nõukogu 6. veebruari 1970. aasta 
direktiivis 70/156/EMÜ liikmesriikide 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
tüübikinnitusega seotud õigusaktide 
ühtlustamise kohta osutatud 
mootorsõidukitele paigaldatud 
kliimaseadmed) ning jahutussüsteemides
kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste potentsiaalsel piiramisel või 
selliste gaaside asendamisel saavutatud 
edusammud, ning avaldab aruande 
hiljemalt 31. detsembriks 2007. Vajadusel 

1. Komisjon vaatab käesoleva määruse üle, 
võttes aluseks sõidukite kliimaseadmetes 
(v.a nõukogu 6. veebruari 1970. aasta 
direktiivis 70/156/EMÜ liikmesriikide 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
tüübikinnitusega seotud õigusaktide 
ühtlustamise kohta osutatud 
mootorsõidukitele paigaldatud 
kliimaseadmetes) kasutatavate fluoritud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tegelikul 
piiramisel või selliste gaaside asendamisel 
keskkonnahoidlike alternatiividega kõigis 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
rakendustes saavutatud edusammud, ning 
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esitab komisjon samuti seadusandlikud 
ettepanekud artikli 3 sätete 
rakendamiseks sõidukite kliimaseadmete 
(v.a direktiivis 70/156/EMÜ osutatud 
mootorsõidukitele paigaldatud 
kliimaseadmed) ning jahutussüsteemide 
suhtes.

avaldab aruande hiljemalt 31. detsembriks 
2007. 

Or en

Justification

The review process as well as the Commission's report should cover all applications and not 
only some specific applications.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 50
Artikli 10 lõike 2 punkt e

e) hinnatakse käitajate poolt artikli 3 
kohaselt võetud piiramismeetmete tõhusust 
ning seda, kas seadmete jaoks saab 
kehtestada maksimaalsed lekkekiirused;

e) hinnatakse käitajate poolt artikli 3 
kohaselt võetud piiramismeetmete tõhusust 
ning seda, kas seadmete jaoks saab 
kehtestada maksimaalsed lekkekiirused, 
võttes arvesse liikmesriikides käitaja 
dokumentidest kogutud representatiivseid 
andmeid; 

Or en

Justification

Ensures that data recorded under Article 6 are taken into account by the Commission in its 
assessment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 51
Artikli 10 lõike 2 punkt j

j) hinnatakse, kas uute fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja 
seadmete lisamine II lisasse on tehniliselt 

j) hinnatakse, kas uute fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja 
seadmete lisamine II lisasse on tehniliselt 
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teostatav ja kulutasuv, ning vajadusel 
tehakse ettepanekud II lisa muutmiseks, et 
lisada sinna kõnealused uued tooted ja 
seadmed;

teostatav, energiatõhus ja kulutasuv, ning 
vajadusel tehakse ettepanekud II lisa 
muutmiseks, et lisada sinna kõnealused 
uued tooted ja seadmed;

Or en

Justification

The choice of refrigerant and equipment design can have a major impact on energy efficiency 
and energy consumption, and will affect the overall equipment cost. Therefore the choice of 
refrigerant can influence the cost-effectiveness of energy consumption measures for 
stationary refrigeration and air-conditioning. It is important to ensure that such factors are 
fully taken into account when considering additional measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 52
Artikli 10 lõige 3

3. Vajadusel esitab komisjon vajalikud 
ettepanekud käesoleva määruse sätete 
ülevaatamiseks.

3. Komisjon esitab vajalikud ettepanekud 
käesoleva määruse sätete, sealhulgas selle 
lisade ülevaatamiseks hiljemalt 31. 
detsembriks 2007 ning pärast seda 
vajadusel iga kahe aasta järel.

Or en

Justification

The legislative review should be in line with the timeframe of the Commission review report 
process, which will be published by 31 December 2007. Future possible revision will have to 
be on a regular basis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 53
Artikkel 10 a (uus)

Artikkel 10 a
Asendusainete edendamine

1. Ilma et see piiraks asutamislepingu, 
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eelkõige selle artikli 87 kohaldamist, 
teevad liikmesriigid jõupingutusi selliste 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
toodete või seadmete turuleviimise 
edendamiseks maksu- või muude 
soodustuste kaudu, mille globaalse 
soojenemise potentsiaal on alla 50. 
2. Lõiget 1 kohaldatakse järgmist liiki 
toodetele ja seadmetele:
a) jahutustooted ja -seadmed;
b) kliimatooted ja -seadmed (v.a 
mootorsõidukitesse paigaldatud 
kliimatooted ja -seadmed);
c) vahud.

Or en

Justification

In many appliances, the servicing points and parts that contain fluorinated gases are not 
visible to consumers. This amendment will ensure that consumers can be aware of the fact 
that a product contains greenhouse gases, as well as of the global warming potential of the 
gas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 54
II lisa 3 a veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Tuletõrjesüsteemid ja 
tulekustutid *

Kaks aastat pärast 
jõustumise kuupäeva

* Välja arvatud kasutamisel sõjaväerajatistes ja kriitilistes olukordades (mille 
määratleb artiklis 11 osutatud komitee).

Or en

Justification

Alternatives are commercially available where the overall emissions of greenhouse gases are 
significantly lowered. Most alternatives even reduce the energy consumption.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 55
II lisa 3 a veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Paiksed tuletõrjesüsteemid 
ja tulekustutid (välja 

arvatud teatud kriitilistes 
olukordades)

Jõustumise kuupäev

Or en

Justification

Alternatives are readily available for most fire-fighting applications. Exemptions in certain 
critical uses may be defined by the committee foreseen under article 10 of the regulation 
similar to what is currently the case under regulation 2037/2000 on ozone depleting 
substances

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 56
II lisa 8 a veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Elastse polüuretaanvahu 
valmistamine

Kaks aastat pärast 
jõustumise kuupäeva

Or en

Justification

Alternatives are commercially available where the overall emissions of greenhouse gases are 
significantly lowered. Most alternatives even reduce the energy consumption.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 57
II lisa 8 a veerg (uus)

Fluoritud kasvuhoonegaasid Muud vahud peale 
ühekomponendiliste 

vahtude, välja arvatud siis, 

1. jaanuar 2009
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kui need peavad vastama 
ohutusnormidele

Or en

Justification

A number of manufactures have already been using alternative blowing agents to the 
fluorinated greenhouse gases in foams. Such an amendment would spur European 
technological innovation in this sector, causing a significant knock-on effect in the global 
market.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 58
II lisa 8 a veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud ja 
perfluorosüsivesinikud

Muud vahud peale 
ühekomponendiliste 

vahtude, välja arvatud siis, 
kui need peavad vastama 

ohutusnormidele

1. jaanuar 2009

Or en

Justification

Der Antragsteller tritt für die Änderung der Rechtsgrundlage auf Artikel 95 ein, damit die 
Industrieplanung Sicherheit für den gesamten europäischen Markt hat. Das Klimaproblem ist 
ein globales Problem und deswegen sollten nicht nationale Maßnahmen sondern mindestens 
europäische Maßnahmen ergriffen werden. Die Änderung der Rechtsgrundlage bedeutet 
allerdings, dass Mitgliedstatten nur unter großen Schwierigkeiten über die in der Richtlinie 
festgelegten Anforderungen hinausgehen können. Daher müssen die Anforderungen strenger 
sein, als im gemeinsamen Standpunkt vorgesehen. Ein Phasing-out von F-Gasen im Bereich 
Kühlschränke scheint gerechtfertigt, da pro Jahr bereits 15 Millionen Kühlschränke auf der 
Basis von Hydrokarbonen verkauft werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 59
II lisa 8 a veerg (uus)
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Fluorosüsivesinikud Pehmete vahtude 
valmistamine

1. jaanuar 2006

Or en

Justification

Alternatives such as hydrocarbons are readily available for production of soft foams.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 60
II lisa 9 a veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Aerosoolid **** Kaks aastat pärast 
jõustumise kuupäeva

**** Välja arvatud meditsiinilisel otstarbel või kasutamiseks väikeses ruumis, kus 
tuleohutusnormid välistavad tuleohtlike propellentide kasutamise või kui nende 
kasutamine on ette nähtud elektri- või elektrooniliste komponentide töökorras 
hoidmiseks.

Or en

Justification

Alternatives are commercially available where the overall emissions of greenhouse gases are 
significantly lowered. Most alternatives even reduce the energy consumption.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 61
II lisa 9 a veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Aerosoolid (välja arvatud 
dosaatorinhalaatorites ja 

elektrooniliste 
komponentide 

puhastamiseks ning 
juhtudel, kui 

1. jaanuar 2006
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ohutuseeskirjad keelavad 
asendusainete kasutamise)

Or en

Justification

Alternatives are available for most of aerosols except for metered dose inhalers and for 
certain cleaning of electronic components. Therefore an exemption is made for such uses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 62
II lisa 9 b veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Jahutussüsteemid, kus 
külmutusagensitäidist on 

alla 150 g

Neli aastat pärast 
jõustumise kuupäeva

Or en

Justification

The principle of ending the use of hydrofluorocarbons in small scale and domestic 
refrigerators can be supported, but producers in developing countries exporting their 
products to the EU should be given more time to make the adjustment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 63
II lisa 9 b veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Kodumajapidamistes 
kasutatavad 

jahutusseadmed, välja 
arvatud siis, kui need 

peavad vastama 
ohutusnormidele

Üks aasta pärast 
jõustumist

Or en
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Justification

Der Antragsteller tritt für die Änderung der Rechtsgrundlage auf Artikel 95 ein, damit die 
Industrieplanung Sicherheit für den gesamten europäischen Markt hat. Das Klimaproblem ist 
ein globales Problem und deswegen sollten nicht nationale Maßnahmen sondern mindestens 
europäische Maßnahmen ergriffen werden. Die Änderung der Rechtsgrundlage bedeutet 
allerdings, dass Mitgliedstatten nur unter großen Schwierigkeiten über die in der Richtlinie 
festgelegten Anforderungen hinausgehen können. Daher müssen die Anforderungen strenger 
sein, als im gemeinsamen Standpunkt vorgesehen. Ein Phasing-out von F-Gasen im Bereich 
Kühlschränke scheint gerechtfertigt, da pro Jahr bereits 15 Millionen Kühlschränke auf der 
Basis von Hydrokarbonen verkauft werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 64
II lisa 9 b veerg (uus)

Fluoritud kasvuhoonegaasid Pistikuga 
jahutusagregaadid, kus 

külmutusagensitäidist on 
alla 300 g

1. jaanuar 2008

Or en

Justification

Given the existing large variety of models by different manufacturers using alternative 
technologies around Europe, there is no justification for not restricting the use of HFCs in
domestic refrigeration equipment at an early date. For equipment with HFC charges under 
300g, (i.e. this is equivalent to a hydrocarbon charge of 120g-150g) there are hydrocarbon 
replacements, but they are not as widespread, and therefore little more time is needed in 
order to allow a full range of components to enter the market. This is why the amendment 
suggests the date of 2008 for phasing out the placing of the market of f-gases in these small 
appliances and not earlier.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 65
II lisa 9 c veerg (uus)

Fluoritud kasvuhoonegaasid Alalised jahutus-, 
kliimaseadmed ja 

Kaks aastat pärast 
jõustumise kuupäeva
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soojuspumbad ning 
õhukuivatid 10 kg või 
suurema täidisega**

** Välja arvatud sellises kasutuses, mille puhul ohutuseeskirjad keelavad 
asendusainete kasutamise või kui sellega ei kaasne tööstusele ebaproportsionaalset kulu.

Or en

Justification

Alternatives are commercially available where the overall emissions of greenhouse gases are 
significantly lowered. Most alternatives even reduce the energy consumption.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 66
II lisa 9 c veerg (uus)

Fluoritud kasvuhoonegaasid Kaubandus- ja 
tööstusjahutus, välja 

arvatud siis, kui seadmed 
peavad vastama 
ohutusnormidele

1. jaanuar 2010

Or en

Justification

A number of manufactures have already been using alternative refrigerants to the fluorinated 
greenhouse gases in commercial refrigeration. Such an amendment would spur European 
technological innovation in this sector, causing a significant knock-on effect in the global 
market.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 67
II lisa 9 c veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Kaubandus- ja 
tööstusjahutus, välja 

arvatud siis, kui seadmed 

1. jaanuar 2010
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peavad vastama 
ohutusnormidele

Or en

Justification

Der Antragsteller tritt für die Änderung der Rechtsgrundlage auf Artikel 95 ein, damit die 
Industrieplanung Sicherheit für den gesamten europäischen Markt hat. Das Klimaproblem ist 
ein globales Problem und deswegen sollten nicht nationale Maßnahmen sondern mindestens 
europäische Maßnahmen ergriffen werden. Die Änderung der Rechtsgrundlage bedeutet 
allerdings, dass Mitgliedstatten nur unter großen Schwierigkeiten über die in der Richtlinie 
festgelegten Anforderungen hinausgehen können. Daher müssen die Anforderungen strenger 
sein, als im gemeinsamen Standpunkt vorgesehen. Ein Phasing-out von F-Gasen im Bereich 
Kühlschränke scheint gerechtfertigt, da pro Jahr bereits 15 Millionen Kühlschränke auf der 
Basis von Hydrokarbonen verkauft werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 68
II lisa 9 c veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Kaubandus- ja 
tööstusjahutus, välja 

arvatud siis, kui seadmed 
peavad vastama 
ohutusnormidele

1. jaanuar 2010

Or en

Justification

A number of manufacturers have already been using alternative refrigerants to 
hydrofluorocarbons in commercial refrigeration. Such an amendment would spur European 
technological innovation in this sector, causing a significant knock-on effect in the global 
market. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 69
II lisa 9 d veerg (uus)

Fluoritud kasvuhoonegaasid Paiksed kliimaseadmed, 1. jaanuar 2010
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välja arvatud siis, kui need 
peavad vastama 
ohutusnormidele

Or en

Justification

Der Antragsteller tritt für die Änderung der Rechtsgrundlage auf Artikel 95 ein, damit die 
Industrieplanung Sicherheit für den gesamten europäischen Markt hat. Das Klimaproblem ist 
ein globales Problem und deswegen sollten nicht nationale Maßnahmen sondern mindestens 
europäische Maßnahmen ergriffen werden. Die Änderung der Rechtsgrundlage bedeutet 
allerdings, dass Mitgliedstatten nur unter großen Schwierigkeiten über die in der Richtlinie 
festgelegten Anforderungen, hinausgehen können. Daher müssen die Anforderungen strenger 
sein, als im gemeinsamen Standpunkt vorgesehen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 70
II lisa 9 d veerg (uus)

Fluoritud kasvuhoonegaasid Paiksed kliimaseadmed, 
välja arvatud siis, kui need 

peavad vastama 
ohutusnormidele

1. jaanuar 2009

Or en

Justification

A number of manufactures have already been using alternative gases to the fluorinated 
greenhouse gases. Such an amendment would spur European technological innovation in this 
sector, causing a significant knock-on effect in the global market.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 71
II lisa 9 e veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Kaugküttetorustikud Kaks aastat pärast 
jõustumise kuupäeva
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Justification

Alternatives are commercially available where the overall emissions of greenhouse gases are 
significantly lowered. Most alternatives even reduce the energy consumption.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 72
II lisa 9 e veerg (uus)

Fluorosüsivesinikud Kaugküttetorustikud Jõustumise kuupäev

Or en

Justification

Alternatives such as hydrocarbons are readily available for production of district heating 
pipes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 73
II lisa 9 f veerg (uus)

Väävelheksafluoriid Jääkgaas *** Kaks aastat pärast 
jõustumise kuupäeva

*** Välja arvatud laborites kasutamisel.

Or en

Justification

Alternatives are commercially available where the overall emissions of greenhouse gases are 
significantly lowered. Most alternatives even reduce the energy consumption.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 74
II lisa 9 f veerg (uus)

Väävelheksafluoriid Jääkgaas, välja arvatud 
laborites kasutamisel

1. jaanuar 2006

Or en

Justification

Alternatives such as hydrocarbons are available for most uses of SF6 as a trace gas except 
for certain laboratory uses. Therefore an exemption is made for such uses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 75
II lisa 9 g veerg (uus)

Väävelheksafluoriid Kõigis rakendustes, välja 
arvatud jaotusseadmetes

1. jaanuar 2008

Or en

Justification

Der Antragsteller tritt für die Änderung der Rechtsgrundlage auf Artikel 95 ein, damit die 
Industrieplanung Sicherheit für den gesamten europäischen Markt hat. Das Klimaproblem ist 
ein globales Problem und deswegen sollten nicht nationale Maßnahmen sondern mindestens 
europäische Maßnahmen ergriffen werden. Die Änderung der Rechtsgrundlage bedeutet 
allerdings, dass Mitgliedstatten nur unter großen Schwierigkeiten über die in der Richtlinie 
festgelegten Anforderungen hinausgehen können. Daher müssen die Anforderungen strenger 
sein, als im gemeinsamen Standpunkt vorgesehen. Bei Switchgears gibt es momentan keine 
sinnvolle Alternativen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 76
II lisa 9 g veerg (uus)

Väävelheksafluoriid Kõigis rakendustes peale 
eespool mainitute, välja 

1. jaanuar 2007
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arvatud jaotusseadmetes

Or en

Justification

Alternatives to SF6 do exist for all applications except from some switchgears.


