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Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Tarkistus 18
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
175 artiklan 1 kohdan ja 95 artiklan tämän
asetuksen 7, 8 ja 9 artiklan osalta,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

Or. de

Perustelu

Esitetään uudelleen komission ehdottama ja parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
hyväksymä oikeusperusta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Tarkistus 19
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan ja 95 artiklan tämän 
asetuksen 7, 8 ja 9 artiklan osalta,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan osalta,

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi asetuksella tulisi olla yksi ainoa oikeusperusta. Asetus on 
perustettava 95 artiklaan, koska tuotteisiin suuntautunut asetus, joka perustuu 175 artiklaan, 
voisi haitata sisämarkkinoita. 95 artiklaan perustuvassa asetuksessa tulisi luonnollisesti ottaa 
huomioon tiukimmat mahdolliset ympäristönormit ja ympäristönsuojelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 20
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Fluoratut kasvihuonekaasut, joita 
valvotaan Kioton sopimuksella ja tällä 
asetuksella, ovat voimakkaita 
kasvihuonekaasuja, joista jotkut ovat jopa 
23 900 kertaa vahingollisempia kuin 
hiilidioksidi tai säilyvät ilmakehässä jopa 
50 000 vuoden ajan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 21
Johdanto-osan 5 kappale

5) Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena 
on vähentää Kioton pöytäkirjan piiriin 
kuuluvien fluorattujen kasvihuonekaasujen 
päästöjä ja siten suojella ympäristöä. Tämän 
vuoksi oikeusperustana olisi oltava 

5) Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena 
on estää ja vähentää Kioton pöytäkirjan 
piiriin kuuluvien fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja siten suojella 
ympäristöä. Tämän vuoksi oikeusperustana 
olisi oltava perustamissopimuksen 
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perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta. 175 artiklan 1 kohta.

Or. en

Perustelu

Sovellusten valtaosassa on jo olemassa teknisesti toteuttamiskelpoisia, kustannustehokkaita ja 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja fluorihiilivedyille, perfluorihiilivedyille ja 
rikkiheksafluoridille. Ilmastonmuutosta on käsiteltävä innovointien avulla ja siksi nopeaa 
siirtymistä ympäristöystävällisten vaihtoehtojen ja menetelmien käyttöön on kannustettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 22
Johdanto-osan 6 kappale

6) On kuitenkin aiheellista toteuttaa 
toimenpiteitä yhteisön tasolla 
perustamissopimuksen 95 artiklan 
perusteella fluorattujen kasvihuonekaasujen 
käyttöä ja fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien tuotteiden ja laitteiden 
kaupanpitämistä ja merkitsemistä koskevien 
vaatimusten yhdenmukaistamiseksi. 
Fluorattujen kasvihuonekaasujen tiettyjen 
sovellusten kaupanpitämistä ja käyttöä 
koskevia rajoituksia pidetään 
asianmukaisina, kun saatavilla on 
käyttökelpoisia vaihtoehtoja ja kun 
fluorattujen kaasujen vuotojen estämistä ja 
talteenottoa ei voida käytännössä parantaa. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
myös joidenkin teollisuudenalojen 
vapaaehtoiset aloitteet ja se, että
vaihtoehtojen kehittäminen on edelleen 
käynnissä.

6) On aiheellista toteuttaa toimenpiteitä 
yhteisön tasolla fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käyttöä ja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden kaupanpitämistä ja merkitsemistä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
yhdenmukaistamiseksi. Fluorattujen 
kasvihuonekaasujen tiettyjen sovellusten 
kaupanpitämistä ja käyttöä koskevia 
rajoituksia pidetään asianmukaisina, kun 
saatavilla on turvallisia ja 
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Uusien 
vaihtoehtojen kehittämistä ja siirtymistä 
olemassa olevien vaihtoehtojen käyttöön 
olisi edistettävä.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja koska asetuksen tavoite ja sisältö liittyvät selvästi 
ympäristönsuojeluun, koko asetuksen perustana tulee olla 175 artikla. Sovellusten 
valtaosassa on jo olemassa teknisesti toteuttamiskelpoisia, kustannustehokkaita ja 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja fluorihiilivedyille, perfluorihiilivedyille ja 
rikkiheksafluoridille. Markkinat ovat kuitenkin varsin jähmeät, mikä estää vaihtoehtojen 
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nopeamman käyttöönoton. Innovointia ja siirtymistä entistä ympäristöystävällisempiin 
vaihtoehtoihin on tuettava aktiivisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Tarkistus 23
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Tämän asetuksen ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä yllä tai ottamasta 
käyttöön vielä tiukempia suojatoimia. Erot, 
joita on jäsenvaltioiden vakiintuneissa 
käytännöissä liittyen tiettyjen fluorattujen 
kasvuhuonekaasujen 
rajoittamismenetelmiin, edellyttävät, että 
jäsenvaltioilla on mahdollisuus pitää yllä ja 
ottaa käyttöön vielä tiukempia toimia. 
Tämä on tarpeen perustamissopimuksen 
sellaisten määräysten noudattamiseksi, 
jotka edellyttävät ympäristönsuojelun 
korkeaa tasoa 174 artiklan 2 kohdassa ja 
95 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
Lisäksi tämä on tarpeen, jotta 
jäsenvaltioille voitaisiin taata mahdollisuus 
panna toimeen omia suunnitelmiaan 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseksi Kioton sopimuksen 
mukaisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Jos asetus toteutetaan ilman tällaista "ympäristötakuuta", joissakin jäsenvaltioissa toteutuva 
suojelu on nykyistä heikompi, ja jäsenvaltioiden on vaikea toteuttaa suunniteltuja fluorattujen 
kaasujen päästövähennyksiä Kioton pöytäkirjan mukaisella tavalla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 24
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Koska fluorihiilivedyille, 
perfluorihiilivedyille ja 
rikkiheksafluoridille on jo olemassa 
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vähemmän haitallisia vaihtoehtoja 
valtaosassa sovelluksia, on perusteltua 
rajoittaa niiden käyttö sekä näitä kaasuja 
sisältävien tuotteiden ja laitteiden 
markkinoille saattaminen sellaisiiin 
sovelluksiin, joissa käytettävissä ei ole 
turvallisia ja ympäristöystävällisempiä 
vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Sovellusten valtaosassa käytettävissä on jo teknisesti toteuttamiskelpoisia, 
kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja fluorihiilivedyille, 
perfluorihiilivedyille ja rikkiheksafluoridille. Markkinat ovat kuitenkin varsin jähmeät, mikä 
estää vaihtoehtojen nopeamman käyttöönoton. Tämä johtuu osittain voimakkaasta 
fluorihiilivetyjä valmistavasta teollisuudesta, jolle CFC- ja HCFC-yhdisteiden ja nyt 
fluorihiilivetyjen käytössä on edelleen selvästi kysymys omasta edusta. Samalla, kun muiden 
Kioton sopimukseen kuuluvien kaasujen, kuten CO2:n, metaanin ja N2O:n, päästötasot 
pysyvät ennallaan tai kasvavat hieman Euroopassa, erityisesti fluorihiilivetyjen päästöt 
kasvavat hyvin nopeasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 25
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Perustamissopimuksen 95 artiklan 
3 kohta edellyttää, että komissio perustaa 
ehdotuksensa ympäristönsuojelun 
korkeaan tasoon ottaen erityisesti 
huomioon kaiken tieteelliseen tietoon 
perustuvan uuden kehityksen. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 26
1 artiklan 1 kohta

Tämän asetuksen tavoitteena on vähentää 
Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvien 
fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä. 

Tämän asetuksen tavoitteena on estää ja 
vähentää Kioton pöytäkirjan piiriin 
kuuluvien fluorattujen kasvihuonekaasujen 
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Sitä sovelletaan mainitun pöytäkirjan 
liitteessä A lueteltuihin fluorattuihin 
kasvihuonekaasuihin. Asetuksen liite I 
sisältää luettelon tämän asetuksen 
soveltamisalaan tällä hetkellä kuuluvista 
fluoratuista kasvihuonekaasuista sekä niiden 
lämmitysvaikutuksista. Kioton pöytäkirjan 
5 artiklan 3 kohdan mukaisten ja yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden hyväksymien 
tarkistusten perusteella liitettä I voidaan 
tarkastella uudelleen ja tarvittaessa saattaa se 
ajan tasalle.

päästöjä. Sitä sovelletaan mainitun 
pöytäkirjan liitteessä A lueteltuihin 
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin. 
Asetuksen liite I sisältää luettelon tämän 
asetuksen soveltamisalaan tällä hetkellä 
kuuluvista fluoratuista kasvihuonekaasuista 
sekä niiden lämmitysvaikutuksista. Kioton 
pöytäkirjan 5 artiklan 3 kohdan mukaisten ja 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden hyväksymien 
tarkistusten perusteella liitettä I voidaan 
tarkastella uudelleen ja tarvittaessa saattaa se 
ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Sovellusten valtaosassa käytettävissä on jo teknisesti toteuttamiskelpoisia, 
kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja fluorihiilivedyille, 
perfluorihiilivedyille ja rikkiheksafluoridille. Tarkistuksella pyritään selventämään, että 
asetuksen tarkoituksena on paitsi hillitä näiden kasvihuonekaasujen käyttöä, myös korvata ne 
ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. Nopea siirtyminen tällaisten vaihtoehtojen 
käyttöön ei ainoastaan auttaisi käsittelemään ilmastonmuutosta, vaan samalla myös 
edistettäisiin teknistä innovointia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Tarkistus 27
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita 
jatkamasta tai ottamasta käyttöön 
tiukempia suojatoimia.

Or. en

Perustelu

Tämänhetkiset erot jäsenvaltioiden vakiintuneessa käytännössä liittyen tiettyjen fluorattujen
kasvihuonekaasujen rajoittamiseen edellyttävät, että jäsenvaltioiden on mahdollista jatkaa ja 
ottaa käyttöön tiukempia toimia. Tämä tehdään, jotta noudatettaisiin perustamissopimuksen 
määräyksiä korkeammasta ympäristönsuojelun tasosta 95 artiklan 3 kohdan ja 174 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. 

Lisäksi näin on tehtävä, jotta jäsenvaltioille taattaisiin mahdollisuus toteuttaa fluorattujen 
kaasujen päästöjen vähentämistä koskevat suunnitelmansa Kioton pöytäkirjan mukaisesti. Jos 
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asetus toteutetaan ilman tällaista "ympäristötakuuta", joissakin jäsenvaltioissa suojelun taso 
on tulevaisuudessa nykyistä heikompi, ja näiden jäsenvaltioiden on vaikea toteuttaa 
fluorattujen kaasujen suunnitellut vähennykset Kioton pöytäkirjan edellyttämällä tavalla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 28
1 artiklan 2 kohta

Tämä asetus koskee liitteessä I lueteltujen 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen 
estämistä, käyttöä, talteenottoa ja 
hävittämistä, kyseisiä kaasuja sisältävien 
tuotteiden ja laitteiden merkintöjä ja 
hävittämistä, kaasuja koskevien tietojen 
ilmoittamista, 8 artiklassa tarkoitettua 
käyttöä ja tuotteiden ja laitteiden 
9 artiklassa tarkoitettua markkinoille 
saattamista sekä tämän asetuksen mukaisiin 
toimiin osallistuvan henkilöstön koulutusta 
ja pätevöintiä.

Tämä asetus koskee liitteessä I lueteltujen 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen 
estämistä, käyttöä, talteenottoa ja 
hävittämistä, kyseisiä kaasuja sisältävien 
tuotteiden ja laitteiden merkintöjä ja 
hävittämistä, kaasuja koskevien tietojen 
ilmoittamista, 8 artiklassa tarkoitetun 
käytön valvontaa ja 9 artiklassa sekä 
liitteessä II tarkoitettujen tuotteiden ja 
laitteiden markkinoille saattamisen 
kieltämistä sekä tämän asetuksen mukaisiin 
toimiin osallistuvan henkilöstön koulutusta 
ja pätevöintiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään 8 ja 9 artiklan sekä liitteen II sisältöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 29
1 artiklan 2 kohta

Tämä asetus koskee liitteessä I lueteltujen 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen 
estämistä, käyttöä, talteenottoa ja 
hävittämistä, kyseisiä kaasuja sisältävien 
tuotteiden ja laitteiden merkintöjä ja 
hävittämistä, kaasuja koskevien tietojen 
ilmoittamista, 8 artiklassa tarkoitettua 
käyttöä ja tuotteiden ja laitteiden 9 artiklassa 
tarkoitettua markkinoille saattamista sekä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin 
osallistuvan henkilöstön koulutusta ja 

Tämä asetus koskee liitteessä I lueteltujen 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen 
estämistä, käyttöä, talteenottoa ja 
hävittämistä, kyseisiä kaasuja sisältävien 
tuotteiden ja laitteiden merkintöjä ja 
hävittämistä, kaasuja koskevien tietojen 
ilmoittamista, 8 artiklassa tarkoitettua 
käyttöä ja tuotteiden ja laitteiden 9 artiklassa 
tarkoitettua markkinoille saattamista sekä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin 
osallistuvan henkilöstön sekä yritysten 
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pätevöintiä. koulutusta ja pätevöintiä.

Or. en

Perustelu

Sanojen "sekä yritysten" lisääminen "henkilöstön" jälkeen on tarpeen, jotta säilytettäisiin 
yhdenmukaisuus 5 artiklan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 30
2 artiklan 7 kohta

'markkinoille saattamisella' sitä, että tuottaja
tai maahantuoja toimittaa ensimmäisen 
kerran Euroopan unionissa kolmansille 
henkilöille tai saattaa heidän saatavilleen 
vastiketta vastaan tai vastikkeetta tuotteita ja 
laitteita, jotka sisältävät fluorattuja 
kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta 
perustuu fluorattuihin kasvihuonekaasuihin;

'markkinoille saattamisella' sitä, että 
valmistaja, valmistajan hyväksytty edustaja 
yhteisössä tai maahantuoja toimittaa 
ensimmäisen kerran Euroopan unionissa 
kolmansille henkilöille tai saattaa heidän 
saatavilleen vastiketta vastaan tai 
vastikkeetta yhteisössä tapahtuvaa jakelua 
tai käyttöä varten tuotteita ja laitteita, jotka 
sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai 
joiden toiminta perustuu fluorattuihin 
kasvihuonekaasuihin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan "markkinoille saattamisen" määritelmä vastaamaan uuteen 
lähestymistapaan ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuvien direktiivien 
täytäntöönpano-opasta. Markkinoille saattamista ei katsota tapahtuvan, kun tuote 
valmistetaan jossakin jäsenvaltiossa kolmanteen maahan vientiä varten. Oppaan mukaan on 
parempi käyttää "valmistajaa tai valmistajan hyväksyttyä edustajaa" "tuottajan" asemesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 31
2 artiklan 11 kohta

11) 'ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä' 
järjestelmää, jossa kaikki kylmäainetta 
sisältävät osat on tiivistetty hitsaamalla, 
juottamalla tai samankaltaisella pysyvällä 

11) 'ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä' 
järjestelmää, jossa kaikki kylmäainetta 
sisältävät osat on tiivistetty hitsaamalla, 
juottamalla tai samankaltaisella pysyvällä 
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liitostavalla; liitostavalla ja jossa on suljetut tai suojatut 
käsittelykohdat asianmukaista korjaamista 
tai loppukäsittelyä varten;

Or. en

Perustelu

Myös suljetuissa järjestelmissä voidaan tarvita sopivat käsittelykohtia asianmukaista 
korjaamista tai loppukäsittelyä varten. Tarkistuksella helpotetaan kylmäaineen ottamista 
talteen järjestelmästä ympäristöystävällisellä tavalla 4 artiklan (talteenotto) mukaisesti.

Tällaisia käsittelykohtia ei ole juotettu tai hitsattu, vaan ne on suojattu epäasianmukaiselta 
käytöltä erityisin korkein, erityistyökalujen tarpeella tai sineteillä tms..

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 32
2 artiklan 17 a kohta (uusi)

17 a)'kiinteästi asennetulla' sovelluksella 
tai laitteella sovellusta tai laitetta, jota ei 
tavallisesti siirretä käytön aikana;

Or. en

Perustelu

Kiinteät järjestelmät eivät liiku. Niihin kuuluvat kiinteät asennukset, jotka kokoaja tai 
asentaja on koonnut tiettyyn paikkaan, mutta niihin kuuluvat myös kannettavat laitteet, joita 
loppukäyttäjä voi käyttää eri paikoissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels, Avril Doyle

Tarkistus 33
3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Kiinteästi asennettujen jäähdytys-, 
ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden ja 
palontorjuntalaitteistojen, jotka sisältävät 
liitteessä I lueteltuja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, haltijan on kaikin 
sellaisin toimin, jotka ovat teknisesti 
toteutettavissa ja joista ei koidu suhteettomia 

1. Kiinteästi asennettujen jäähdytys-, 
ilmastointi- ja lämpöpumppupiirien ja 
palontorjuntalaitteistojen, jotka sisältävät 
liitteessä I lueteltuja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, haltijan on kaikin 
sellaisin toimin, jotka ovat teknisesti 
toteutettavissa ja joista ei koidu suhteettomia 
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kustannuksia: kustannuksia:

Or. en

Perustelu

Laitteissa voi olla erilaisia piirejä. Sana "laite" on liian yleisluontoinen, ja se voidaan tulkita 
väärin tässä tilanteessa. "Piirit" kuvaavat asiaa yksiselitteisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels, Avril Doyle

Tarkistus 34
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) vähintään 3 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet ja 
laitteistot on tarkastettava vähintään kerran 
kahdessatoista kuukaudessa; tämä ei koske 
laitteita, joissa on ilmatiiviisti suljettu 
järjestelmä, jotka on tällaisiksi merkitty ja 
jotka sisältävät alle 
6 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja;

a) vähintään 3 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet ja 
laitteistot on tarkastettava vähintään kerran 
kahdessatoista kuukaudessa; tämä ei koske 
piirejä, joissa on ilmatiiviisti suljettu 
järjestelmä, jotka on tällaisiksi merkitty ja 
jotka sisältävät alle 
6 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja;

Or. en

Perustelu

Laitteissa voi olla erilaisia piirejä. Sana "laite" on liian yleisluontoinen, ja se voidaan tulkita 
väärin tässä tilanteessa. "Piirit" kuvaavat asiaa yksiselitteisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Avril Doyle

Tarkistus 35
3 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

Tässä kohdassa ilmaisulla "tarkastettava
vuodon varalta" tarkoitetaan, että laite tai 
laitteisto tarkastetaan ensisijaisesti vuodon 
varalta suorien tai epäsuorien 
mittausmenetelmien avulla ja keskittyen 
niihin laitteen tai laitteiston osiin, joissa 
vuotoja todennäköisimmin voisi esiintyä.

Tässä kohdassa ilmaisulla "kontrolloitava
vuodon varalta" tarkoitetaan, että laite tai 
laitteisto tarkastetaan vuodon varalta suorien 
mittausmenetelmien avulla ja keskittyen 
niihin laitteiston osiin, joissa vuotoja 
todennäköisesti voisi esiintyä, tai 
käyttämällä epäsuoria mittausmenetelmiä 
ja keskittyen laitteiston sisältämän 
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kylmäaineen määrään.

Or. en

Perustelu

3 artiklaa sovelletaan fluorattujen kaasujen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Siksi kaikkia aloja 
ja kaasuja on käsiteltävä samalla tavoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 36
3 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

Tässä kohdassa ilmaisulla "tarkastettava
vuodon varalta" tarkoitetaan, että laite tai 
laitteisto tarkastetaan ensisijaisesti vuodon 
varalta suorien tai epäsuorien 
mittausmenetelmien avulla ja keskittyen 
niihin laitteen tai laitteiston osiin, joissa 
vuotoja todennäköisimmin voisi esiintyä.

Tässä kohdassa ilmaisulla "kontrolloitava
vuodon varalta" tarkoitetaan, että laite tai 
laitteisto tarkastetaan vuodon varalta suorien 
mittausmenetelmien avulla ja keskittyen 
niihin laitteiston osiin, joissa vuotoja 
todennäköisesti voisi esiintyä, tai 
käyttämällä epäsuoria mittausmenetelmiä 
ja keskittyen laitteiston sisältämän 
kylmäaineen määrään.

Or. en

Perustelu

"Vuodon varalta kontrollointi" on määriteltävä tarkemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 37
3 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen, 
vähintään 300 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden ja 
laitteistojen haltijan on otettava käyttöön 
vuotojen havaitsemisjärjestelmä. Nämä 
vuotojen havaitsemisjärjestelmät on 
tarkastettava vähintään kerran kahdessatoista 
kuukaudessa niiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen, 
vähintään 300 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden ja 
laitteistojen haltijan on otettava käyttöön 
vuotojen havaitsemisjärjestelmä. Nämä 
vuotojen havaitsemisjärjestelmät on 
tarkastettava vähintään kerran kahdessatoista 
kuukaudessa niiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi. Näitä 
säännöksiä sovelletaan 
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palontorjuntalaitteistoihin vain, kun kyse 
on uusista tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen asennetuista laitteistoista.

Or. en

Perustelu

Palontorjuntalaitteistojen HCF-yhdisteitä sisältävissä sylintereissä on vuodot ilmaiseva 
painemittari. Hälyttimen jälkiasennus järjestelmään merkitsisi järjestelmän käytön 
keskeyttämistä, jolloin käyttäjällä ei olisi palontorjuntaa ja näin muodoin ei myöskään 
vakuutusta tänä aikana. Siksi vaadittava aika ja kustannukset sekä riski ja toiminnan 
keskeytys, jotka liittyvät hälyttimien jälkiasennukseen olemassa oleviin 
palontorjuntalaitteistoihin, eivät ole perusteltavissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 38
3 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen, 
vähintään 300 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden ja 
laitteistojen haltijan on otettava käyttöön 
vuotojen havaitsemisjärjestelmä. Nämä 
vuotojen havaitsemisjärjestelmät on 
tarkastettava vähintään kerran kahdessatoista 
kuukaudessa niiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen, 
vähintään 300 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden ja 
laitteistojen haltijan on otettava käyttöön 
vuotojen havaitsemisjärjestelmä. Nämä 
vuotojen havaitsemisjärjestelmät on 
tarkastettava vähintään kerran kahdessatoista 
kuukaudessa niiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi. Näitä 
säännöksiä sovelletaan 
palontorjuntalaitteistoihin vain, kun kyse 
on uusista tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen asennetuista laitteistoista.

Or. en

Perustelu

Palontorjuntalaitteistojen HCF-yhdisteitä sisältävissä sylintereissä on vuodot ilmaiseva 
painemittari. Hälyttimen jälkiasennus järjestelmään merkitsisi järjestelmän käytön 
keskeyttämistä, jolloin käyttäjällä ei olisi palontorjuntaa ja näin muodoin ei myöskään 
vakuutusta tänä aikana. Siksi vaadittava aika ja kustannukset sekä riski ja toiminnan 
keskeytys, jotka liittyvät hälyttimien jälkiasennukseen olemassa oleviin 
palontorjuntalaitteistoihin, eivät ole perusteltavissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 39
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on mahdollistettava 
talteenotettujen fluorattujen 
kasvihuonekaasujen rajat ylittävät 
kuljetukset tuhoamista tai regenerointia 
varten EU:ssa sallimalla kohdejäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus 
myöntää ennakkolupia laitoksille, jotka 
ottava talteen fluorattuja 
kasvihuonekaasuja. Ennakkolupia voidaan 
rajoittaa ajallisesti, ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa 
ne koska tahansa.

Or. en

Perustelu

Jotta fluorattujen kasvihuonekaasujen tuottajat voisivat käsitellä jätemateriaaleja ja -tuotteita 
ympäristön kannalta vastuullisella tavalla, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
talteenottoa tuetaan. Poistamalla hallinnolliset esteet jätteiden rajat ylittäviltä kuljetuksilta 
EU:ssa talteenotosta tehdään kiinnostavampaa ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista. Tämän 
jälkeen jätemateriaalit ja -tuotteet voidaan muuttaa tehokkaasti arvokkaiksi aineiksi, joita 
voidaan käyttää uudelleen ja joita ei hävitetä tarpeettomasti jätteenä.

Antamalla kohdejäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus myöntää 
ennakkolupia laitoksille, jotka ottavat fluorattuja kaasuja talteen, taataan tällaisten kaasujen 
käsittely ympäristön kannalta vastuullisella tavalla niiden käyttöiän päätyttyä. 
Ennakkolupajärjestelmää on jo sovellettu aiemmin jätteiden kuljetusta koskevan direktiivin 
mukaisesti (vuoden 1993 asetuksen täytäntöönpanosta lähtien). Ennakkolupa fluorattujen 
kaasujen regenerointia varten myönnettäisiin yksittäisille talteenottolaitoksille, se olisi 
ajallisesti rajoitettu, ja toimivaltaiset viranomaiset voisivat kumota sen koska tahansa. Jos 
jätteidenkäsittelyssä ilmenee ongelmia jonkin toimijan kohdalla, ennakkolupa voidaan ja se 
pitää peruuttaa. Sellaisten tuottajien ollessa kyseessä, jotka ovat keskittyneet talteenottoon, 
uudelleenkäyttämiseen ja kierrätykseen, tarvitaan kohdejäsenvaltioiden myöntämä 
ennakkolupa sen takaamiseksi, että fluorattujen kaasujen talteenotto tapahtuu 
kustannustehokkaasti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 40
5 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa viimeistään …*
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen perusteella ja asianomaisia 
aloja kuullen vähimmäisvaatimukset ja 
vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset 
3 ja 4 artiklassa säädettyihin toimiin 
osallistuvan asiaankuuluvan henkilöstön 
sekä yritysten ja niiden henkilöstön 
koulutusohjelmien ja pätevöinnin osalta.

1. Komissio vahvistaa viimeistään …*
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen perusteella ja asianomaisia 
aloja kuullen vähimmäisvaatimukset ja 
vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset
sekä 3 ja 4 artiklassa säädettyihin toimiin
osallistuvien yritysten että kaiken 
asianomaisen osallistuvan henkilöstön 
koulutusohjelmien ja pätevöinnin osalta.

Or. en

Perustelu

Tekstin selvennys. Jotta fluorattujen kaasujen rajoittamista koskevat tarkastukset ja valvonta 
olisivat kattavia, on pätevöitävä sekä asianomaiset yritykset että niiden henkilöstö 
riippumatta siitä, onko kyse itsenäisistä sopimuspuolista vai kyseisen yrityksen palveluksessa 
olevista henkilöistä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 41
5 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa viimeistään …*
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen perusteella ja asianomaisia 
aloja kuullen vähimmäisvaatimukset ja 
vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset 
3 ja 4 artiklassa säädettyihin toimiin 
osallistuvan asiaankuuluvan henkilöstön 
sekä yritysten ja niiden henkilöstön 
koulutusohjelmien ja pätevöinnin osalta.

1. Komissio vahvistaa viimeistään …*
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen perusteella ja asianomaisia 
aloja kuullen vähimmäisvaatimukset ja 
vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset
3 ja 4 artiklassa säädettyihin toimiin 
osallistuvien yritysten sekä niiden 
asianomaisen henkilöstön 
koulutusohjelmien ja pätevöinnin osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäistä käsittelyä. Tämän sanamuodon ansiosta koulutusohjelmat ja 
pätevöinti ovat pakollisia sekä yrityksille että niiden asianomaiselle henkilöstölle, joka 
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osallistuu asetuksen alaisten laitteiden asentamiseen, ylläpitoon, huoltoon ja valvontaa. Vain 
näin voidaan taata:

1. paremmat tulokset päästöjen vähentämisessä;

2. alan kaiken henkilöstön entistä vahvempi asema. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 42
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jokaisen fluorattujen kasvihuonekaasujen 
tuottajan, maahantuojan ja viejän on 
ilmoitettava, antamalla selvitys komissiolle 
ja lähettämällä samat tiedot asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, 
joka vuosi viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta ensimmäisestä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeisestä kalenterivuodesta 
alkaen seuraavat edellistä kalenterivuotta 
koskevat tiedot:

1. Jokaisen fluorattujen kasvihuonekaasujen 
tuottajan, maahantuojan, viejän ja omistajan
on ilmoitettava, antamalla selvitys 
komissiolle ja lähettämällä samat tiedot 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, joka vuosi viimeistään 
31 päivänä maaliskuuta ensimmäisestä 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeisestä 
kalenterivuodesta alkaen seuraavat edellistä 
kalenterivuotta koskevat tiedot:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön myös suurten fluorattuja kaasuja sisältävien laitteistojen 
omistajien ilmoitusvelvoite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 43
6 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) Kukin 3 artiklan 2 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kiinteästi 
asennettujen laitteiden omistaja saa 
kullekin asennetulle järjestelmälle 
rekisteröintinumeron asianomaiselta 
toimivaltaiselta viranomaiselta. 

Or. en
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Perustelu

Yhteisessä kannassa ei ole selvää yhteyttä rajoittamista ja ilmoittamista koskevien säännösten 
välillä. Suurien, aineita yli 30 kiloa sisältävien laitteistojen rekisteröintimenettely antaisi 
toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden tietää, mihin kyseiset järjestelmät on 
todellisuudessa asennettu, kuka käyttää niitä ja mitä loppujen lopuksi tapahtuu näiden 
järjestelmien sisältämille fluoratuille kasvihuonekaasuille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 44
6 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta yrityksiin, 
jotka valmistavat tuotteita tai laitteita, 
joiden toiminta perustuu
rikkiheksafluoridiin.

Or. en

Perustelu

Yritykset, jotka vievät tai tuovat rikkiheksafluoridia kytkinlaitteisssa ja uudelleentäytettävissä 
säiliöissä, joiden ainoa tarkoitus on täyttää kytkinlaitteita paikan päällä niiden toiminnan 
mahdollistamiseksi, tulisi myös sulkea 6 artiklan 1 kohdan velvoitteen ulkopuolelle. 

Selvennys saattaisi asetuksen vastaamaan olemassa olevia kansallisia määräyksiä, kuten 
äskettäin tarkistettua Saksan lakia ympäristötilastoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 45
7 artiklan 1 kohta

1. Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
2 kohdassa lueteltuja tuotteita ja laitteita ei 
saa saattaa markkinoille, ellei kyseisten 
fluorattujen kasvihuonekaasujen kemiallista 
nimeä ole yksilöity merkinnöin, käyttäen 
hyväksyttyä teollista nimikkeistöä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten 
aineiden ja valmisteiden merkinnöistä 
annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 

1. Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
2 kohdassa lueteltuja tuotteita ja laitteita ei 
saa saattaa markkinoille, ellei kyseisten 
fluorattujen kasvihuonekaasujen kemiallista 
nimeä ole yksilöity merkinnöin, käyttäen 
hyväksyttyä teollista nimikkeistöä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten 
aineiden ja valmisteiden merkinnöistä 
annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
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soveltamista. Merkinnän tulee sisältää selvä 
maininta siitä, että tuote tai laite sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, ja sen on 
oltava selkeästi ja pysyvästi merkitty 
kyseiseen tuotteeseen tai laitteeseen joko 
fluorattujen kasvihuonekaasujen täyttämis-
tai talteenottokohtien läheisyyteen tai 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävään 
tuotteen tai laitteen osaan. Ilmatiiviisti 
suljetut järjestelmät on tällaisiksi merkittävä.

soveltamista. Merkinnän tulee sisältää selvä 
maininta siitä, että tuote tai laite sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, siinä on 
mainittava näiden kaasujen potentiaalinen 
vaikutus maapallon lämpenemiseen, ja sen 
on oltava selkeästi ja pysyvästi merkitty 
kyseiseen tuotteeseen tai laitteeseen. 
Tällainen merkintä on sijoitettava 
sovelluksen tai laitteen etu- tai yläosan 
ulkopuolelle niin, että se on selvästi 
nähtävissä eikä peitossa. Jos merkintää ei 
ole sijoitettu joko fluorattujen 
kasvihuonekaasujen täyttämis- tai 
talteenottokohtien läheisyyteen tai 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävään 
tuotteen tai laitteen osaan, on sijoitettava 
toinen merkintä näiden kohtien tai tämän 
osan läheisyyteen. Ilmatiiviisti suljetut 
järjestelmät on tällaisiksi merkittävä.

Or. en

Perustelu

Monissa laitteissa huoltokohdat ja osat, jotka sisältävät fluorattuja kaasuja, eivät ole 
kuluttajien näkyvissä. Tarkistuksen ansioista kuluttajat ovat tietoisia siitä, että tuote sisältää 
kasvihuonekaasuja. Samalla he saavat selville myös kaasun vaikutuksen maapallon 
lämpenemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 46
7 artiklan 1 kohta

1. Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
2 kohdassa lueteltuja tuotteita ja laitteita ei 
saa saattaa markkinoille, ellei kyseisten 
fluorattujen kasvihuonekaasujen kemiallista 
nimeä ole yksilöity merkinnöin, käyttäen 
hyväksyttyä teollista nimikkeistöä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten 
aineiden ja valmisteiden merkinnöistä 
annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
soveltamista. Merkinnän tulee sisältää selvä 

1. Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
2 kohdassa lueteltuja tuotteita ja laitteita ei 
saa saattaa markkinoille, ellei kyseisten 
fluorattujen kasvihuonekaasujen kemiallista 
nimeä ole yksilöity merkinnöin, käyttäen 
hyväksyttyä teollista nimikkeistöä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten 
aineiden ja valmisteiden merkinnöistä 
annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
soveltamista. Merkinnän tulee sisältää selvä 
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maininta siitä, että tuote tai laite sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, ja sen on 
oltava selkeästi ja pysyvästi merkitty 
kyseiseen tuotteeseen tai laitteeseen joko 
fluorattujen kasvihuonekaasujen täyttämis-
tai talteenottokohtien läheisyyteen tai 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävään 
tuotteen tai laitteen osaan. Ilmatiiviisti 
suljetut järjestelmät on tällaisiksi merkittävä.

maininta siitä, että tuote tai laite sisältää 
fluorattuja kasvihuonekaasuja, siinä on 
mainittava näiden kaasujen potentiaalinen 
vaikutus maapallon lämpenemiseen, ja sen 
on oltava selkeästi ja pysyvästi merkitty 
kyseiseen tuotteeseen tai laitteeseen. 
Kuluttajatuotteiden tai -laitteiden 
tapauksessa tällainen merkintä on 
sijoitettava sovelluksen tai laitteen etu- tai 
yläosan ulkopuolelle niin, että se on 
selvästi nähtävissä eikä peitossa. Jos 
merkintää ei ole sijoitettu joko fluorattujen 
kasvihuonekaasujen täyttämis- tai 
talteenottokohtien läheisyyteen tai 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävään 
tuotteen tai laitteen osaan, on sijoitettava 
toinen merkintä näiden kohtien tai tämän 
osan läheisyyteen. Ilmatiiviisti suljetut 
järjestelmät on tällaisiksi merkittävä.

Or. en

Perustelu

Monissa laitteissa huoltokohdat ja osat, jotka sisältävät fluorattuja kaasuja, eivät ole 
kuluttajien näkyvissä. Tarkistuksen ansioista kuluttajat ovat tietoisia siitä, että tuote sisältää 
kasvihuonekaasuja. Samalla he saavat selville myös kaasun vaikutuksen maapallon 
lämpenemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 47
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Fluorattujen kasvihuonekaasujen 
käyttö on sallittua vain silloin, kun muita 
turvallisia, teknisesti toteuttamiskelpoisia ja 
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ei ole.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tunnustetaan, että a) innovointi ja siirtymä kohti ympäristöystävällisiä 
vaihtoehtoja ja pois fluoratuista kasvihuonekaasuista on toteutettava nopeasti ja että b) on 
olemassa jo merkittävä määrä varastoituja fluorattuja kasvihuonekaasuja (esim. vaahdoissa, 
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jäähdytinlaitteissa, ilmastointilaitteisssa ja paloturvajärjestelmissä), jotka voivat vaikuttaa 
ilmastoon, koska jokainen jo asennettu kilogramma voi mahdollisesti päätyä ilmakehään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 48
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. HCF-yhdisteiden käyttö on sallitua 
vain silloin, kun muita turvallisia, 
teknisesti toteuttamiskelpoisia, 
kustannustehokkaita ja 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja ei 
ole. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäistä käsittelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 49
10 artiklan 1 kohta

1. Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen sen perusteella, miten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vuotojen estäminen tai 
tällaisten kaasujen korvaaminen on edistynyt 
muihin kuin moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 
annetussa neuvoston direktiivissä 
70/156/ETY tarkoitettuihin 
moottoriajoneuvoihin asennetuissa 
ilmastointijärjestelmissä sekä 
liikennevälineiden jäähdytysjärjestelmissä, 
ja julkaisee kertomuksen viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2007. Komissio 
esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia, 
myös siltä osin kuin on kyse 3 artiklan 
säännösten soveltamisesta muihin kuin 
direktiivissä 70/156/ETY tarkoitettuihin 

1. Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen sen perusteella, miten fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vuotojen estäminen tai 
tällaisten kaasujen korvaaminen 
ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla
kaikissa tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa sovelluksissa on todellisuudessa 
edistynyt lukuun ottamatta muihin kuin 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen 
tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä 
helmikuuta 1970 annetussa neuvoston 
direktiivissä 70/156/ETY tarkoitettuihin 
moottoriajoneuvoihin asennettuja 
ilmastointijärjestelmiä, ja julkaisee 
kertomuksen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2007. 
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moottoriajoneuvoihin asennettuihin 
ilmastointijärjestelmiin sekä 
liikennevälineiden jäähdytysjärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Komission tarkasteluprosessin ja kertomuksen tulisi koskea kaikkia sovelluksia joidenkin 
tiettyjen erityissovellusten asemesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 50
10 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) arvioitava haltijoiden 3 artiklan 
mukaisesti suorittamien vuotojen 
estämistoimenpiteiden tehokkuus ja se, 
voidaanko järjestelmille vahvistaa 
enimmäisvuotonopeudet;

e) arvioitava haltijoiden 3 artiklan 
mukaisesti suorittamien vuotojen 
estämistoimenpiteiden tehokkuus ja se, 
voidaanko järjestelmille vahvistaa 
enimmäisvuotonopeudet, ottaen huomioon 
haltijoilta jäsenvaltioissa kerätyt edustavat 
tiedot;

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että komissio ottaa 6 artiklan mukaisesti tallennetut tiedot huomioon 
arvioinnissaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 51
10 artiklan 2 kohdan j alakohta

j) arvioitava, onko muiden fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden lisääminen liitteeseen II teknisesti 
toteutettavissa ja kustannustehokasta, sekä 
tarvittaessa tehtävä ehdotuksia liitteen II 
muuttamiseksi lisäämällä siihen tällaisia 
muita tuotteita ja laitteita; 

j) arvioitava, onko muiden fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden lisääminen liitteeseen II teknisesti 
toteutettavissa, energiatehokasta ja 
kustannustehokasta, sekä tarvittaessa tehtävä 
ehdotuksia liitteen II muuttamiseksi 
lisäämällä siihen tällaisia muita tuotteita ja 
laitteita; 
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Or. en

Perustelu

Kylmäaineen valinnalla ja laitteiden rakenteella voi olla hyvin suuri vaikutus 
energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen, ja se vaikuttaa laitteiden 
kokonaiskustannuksiin. Siksi kylmäaineen valinta voi vaikuttaa sellaisten energiankulutusta 
koskevien toimien kustannustehokkuuteen, jotka liittyvät pysyvästi asennettuihin 
jäähdytyslaitteisiin ja ilmastointilaitteisiin. On tärkeää varmistaa, että tällaiset tekijät otetaan
täysin huomioon, kun harkitaan lisätoimia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 52
10 artiklan 3 kohta

3. Komissio esittää tarvittaessa tämän 
asetuksen asiaankuuluvien säännösten 
tarkistamista koskevia aiheellisia ehdotuksia.

3. Komissio esittää tämän asetuksen ja sen 
liitteiden asiaankuuluvien säännösten 
tarkistamista koskevia aiheellisia ehdotuksia
31 päivään joulukuuta 2007 mennessä ja 
sen jälkeen kahden vuoden välein 
tarvittaessa.

Or. en

Perustelu
Lainsäädännön tarkistuksen tulisi vastata komission tarkastelukertomukseen liittyvän 
menettelyn aikataulua. Kertomus julkistetaan viimeistään 31. joulukuuta 2007. Mahdolliset 
tulevat tarkistukset on tehtävä säännöllisin välein.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 53
10 a artikla (uusi)

10 a artikla
Vaihtoehtojen tukeminen

1. Tämän estämättä, mitä 
perustamissopimuksessa ja erityisesti sen 
87 artiklassa määrätään, jäsenvaltioiden on 
pyrittävä tukemaan verotuksellisesti ja 
muiden kannustimien avulla sellaisten 
tuotteiden ja välineiden 
markkinoillesaattamista, joiden sisältämien 
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fluorattujen kasvihuonekaasujen 
lämmitysvaikutus on alle 50. 
2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan 
seuraavantyyppisiin tuotteisiin ja laitteisiin:
(a) jäähdytystuotteet ja -laitteet;
(b) ilmastointituotteet ja -laitteet 
(moottoriajoneuvojen sisältämiä tuotteita ja 
laitteita lukuun ottamatta);
(c) vaahdot.

Or. en

Perustelu

Monissa laitteissa huoltokohdat ja osat, jotka sisältävät fluorattuja kaasuja, eivät ole 
kuluttajien näkyvissä. Tarkistuksen ansioista kuluttajat ovat tietoisia siitä, että tuote sisältää 
kasvihuonekaasuja. Samalla he saavat selville myös kaasun vaikutuksen maapallon 
lämpenemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Tarkistus 54
Liite II, 3 a rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Palontorjuntalaitteistot ja 
palosammuttimet*

Kahden vuoden kuluttua 
asetuksen 

voimaantulopäivästä

* Lukuun ottamatta käyttöä sotilaallisissa laitteissa ja kriittisissä 
käyttötarkoituksissa (jotka 11 artiklassa tarkoitettu komitea määrittelee).

Or. en

Perustelu

Markkinoilla on saatavissa vaihtoehtoja, joissa kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 
merkittävästi pienemmät. Useimmat vaihtoehdot säästävät myös energiaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 55
Liite II, 3 a rivi (uusi)
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Fluorihiilivedyt Kiinteästi asennetut
palontorjuntalaitteistot ja 

sammuttimet (paitsi 
tietyissä kriittisissä 

käyttötarkoituksissa)

Asetuksen 
voimaantulopäivä

Or. en

Perustelu

Useimmille palontorjuntasovelluksille on jo yleisesti saatavissa vaihtoehtoja. Asetuksen 10
artiklan mukainen komitea voi määrittää poikkeuksia tiettyjä kriittisiä käyttötarkoituksia 
varten samalla tavoin kuin tällä hetkellä tehdään otsonikerrosta heikentävistä aineista
annetun asetuksen 2037/2000 mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Tarkistus 56
Liite II, 8 a rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Joustavan 
polyuretaanivaahdon 

valmistus

Kahden vuoden kuluttua 
asetuksen 

voimaantulopäivästä

Or. en

Perustelu

Markkinoilla on saatavissa vaihtoehtoja, joissa kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 
merkittävästi pienemmät. Useimmat vaihtoehdot säästävät myös energiaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 57
Liite II, 8 a rivi (uusi)

Fluoratut kasvihuonekaasut Muut kuin 
yksikomponenttiset 
vaahdot paitsi kun 

turvallisuusvaatimusten 
täyttäminen edellyttää 

toisin

1. tammikuuta 2009
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Or. en

Perustelu

Monet valmistajat ovat jo käyttäneet vaihtoehtoisia ponneaineita fluoratuille 
kasvihuonekaasuille vaahdoissa. Tällainen tarkistus edistäisi alan eurooppalaista innovointia 
aiheuttaen merkittävän seurannaisvaikutuksen maailmanlaajuisilla markkinoilla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 58
Liite II, 8 a rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt ja 
perfluorihiilivedyt

Muut kuin 
yksikomponenttiset 
vaahdot paitsi kun 

turvallisuusvaatimusten 
täyttäminen edellyttää 

toisin

1. tammikuuta 2009

Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa oikeusperustan muuttamista 95 artiklaksi, jotta teollisella suunnittelulla 
on koko Euroopan markkinoita koskeva varmuus. Ilmasto-ongelma on maailmanlaajuinen 
ongelma, ja sen vuoksi kansallisten toimien asemesta on toteutettava vähintään Euroopan 
tason toimia. Oikeusperustan muuttaminen merkitsee kuitenkin sitä, että jäsenvaltioiden on 
hyvin hankala soveltaa direktiiviä tiukempia vaatimuksia. Siksi vaatimusten on oltava 
tiukempia kuin yhteisessä kannassa. Vähittäinen fluorattujen kaasujen käytöstä luopuminen 
jääkaapeissa vaikuttaa perustellulta, koska vuosittain myydään 15 miljoonaa hiilivetyihin 
perustuvaa jääkaappia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 59
Liite II, 8 a rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Pehmeiden vaahtojen 
tuotanto

1. tammikuuta 2006

Or. en
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Perustelu

Pehmeiden vaahtojen tuotantoa varten on jo olemassa vaihtoehtoja, kuten hiilivetyjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Tarkistus 60
Liite II, 9 a rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Aerosolit **** Kahden vuoden kuluttua 
asetuksen 

voimaantulopäivästä

**** Paitsi lääketieteellisiin tarkoituksiin ja käytettäväksi rajoitetussa tilassa, jossa 
paloturvanormit estävät syttyvien ponnekaasujen käytön tai joissa sähköisten tai 
elektronisten osien huolto edelyttää niiden käyttöä.

Or. en

Perustelu

Markkinoilla on saatavissa vaihtoehtoja, joita käytettäessä kasvihuonekaasujen päästöt ovat 
merkittävästi pienempiä. Useimmat vaihtoehdot vähentävät myös energiankulutusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 61
Liite II, 9 a rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Aerosolit (paitsi 
annosinhalaattoreissa ja 

elektronisten 
komponenttien 

puhdistuksessa sekä 
turvamääräysten kieltäessä 

vaihtoehdot)

1. tammikuuta 2006

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoja on käytettävissä useimmille aerosoleille lukuun ottamatta annosinhalaattoreita 
ja tietynlaista elektronisten komponenttien puhdistusta. Siksi tällaisen käytön kohdalla on 
tehtävä poikkeus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 62
Liite II, 9 b rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Jäähdytysjärjestelmät, 
joissa kylmäainetta on 
vähemmän kuin 150 g

Neljän vuoden kuluttua 
asetuksen 

voimaantulopäivästä

Or. en

Perustelu

Periaatetta, jonka mukaan fluorihiilivetyjen käyttö pienessä mittakaavassa ja kotitalouksien 
jääkaapeissa lopetetaan, voidaan tukea, mutta tuotteitaan EU-maihin tuoville kehitysmaiden 
tuottajille on annettava lisäaikaa mukautumista varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 63
Liite II, 9 b rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Kotitalouksien 
jäähdytyslaitteet paitsi kun 

turvallisuusvaatimusten 
täyttäminen edellyttää 

toisin

Vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulopäivästä

Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa oikeusperustan muuttamista 95 artiklaksi, jotta teollisella suunnittelulla 
on koko Euroopan markkinoita koskeva varmuus. Ilmasto-ongelma on maailmanlaajuinen 
ongelma, ja sen vuoksi kansallisten toimien asemesta on toteutettava vähintään Euroopan 
tason toimia. Oikeusperustan muuttaminen merkitsee kuitenkin sitä, että jäsenvaltioiden on 
hyvin hankala soveltaa direktiiviä tiukempia vaatimuksia. Siksi vaatimusten on oltava 
tiukempia kuin yhteisessä kannassa. Vähittäinen fluorattujen kaasujen käytöstä luopuminen 
jääkaapeissa vaikuttaa perustellulta, koska vuosittain myydään 15 miljoonaa hiilivetyihin 
perustuvaa jääkaappia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 64
Liite II, 9 b rivi (uusi)

Fluoratut kasvihuonekaasut Yksittäiset liitettävät 
jäähdytyslaitteet, joissa 

kylmäainetta on 
vähemmän kuin 300 g

1. tammikuuta 2008

Or. en

Perustelu

Koska eri valmistajilla on ympäri Eurooppaa hyvin erilaisia malleja, joissa käytetään 
vaihtoehtoisia menetelmiä, ei ole perusteita sille, miksi fluorihiilivetyjen käyttöä ei 
rajoitettaisi kotitalouksien jäähdytyslaitteissa pian. Laitteissa, joissa fluorihiilivetyjä on 
vähemmän kuin 300 g (tämä vastaa 120–150 grammaa hiilivetyä), on olemassa hiilivetyä 
korvaavia aineita, mutta niiden käyttöä ei ole yhtä yleistä. Siksi tarvitaan lisää aikaa täyden 
ainevalikoiman markkinoille tuloa varten. Siksi tarkistuksessa ehdotetaan vasta vuotta 2008 
määräajaksi fluorattujen kaasujen vähittäiselle markkinoilta poistamiselle tällaisissa 
laitteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Tarkistus 65
Liite II, 9 c rivi (uusi)

Fluoratut kasvihuonekaasut Kiinteästi asennetut 
jäähdytyslaitteet, 

ilmastointilaitteet ja 
lämpöpumppulaitteet sekä 
kosteutta poistavat laitteet, 

joissa on kylmäainetta 
10 kg tai enemmän**

Kahden vuoden kuluttua 
asetuksen 

voimaantulopäivästä

** Lukuun ottamatta sellaisia käyttötarkoituksia, joissa turvamääräykset estävät 
vaihtoehtojen käyttämisen, tai jos se ei aiheuta suhteettomia kustannuksia teollisuudelle.

Or. en

Perustelu

Markkinoilla on saatavissa vaihtoehtoja, joiden käyttäminen vähentää kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöjä merkittävästi. Useimmat vaihtoehdot vähentävät myös energiankulutusta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 66
Liite II, 9 c rivi (uusi)

Fluoratut kasvihuonekaasut Kaupalliset ja teolliset 
jäähdytyslaitteet paitsi kun 

turvallisuusvaatimusten 
noudattaminen edellyttää 

toisin

1. tammikuuta 2010

Or. en

Perustelu

Monet valmistajat käyttävät jo fluoratuille kasvihuonekaasuille vaihtoehtoisia kylmäaineita 
kaupallisisissa jäähdytyslaitteissa. Tällainen tarkistus edistäisi Euroopan teknistä 
innovointia, ja sillä olisi merkittävä seurannaisvaikutus maailmanlaajuisilla markkinoilla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 67
Liite II, 9 c rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Kaupalliset ja teolliset 
jäähdytyslaitteet paitsi kun 

turvallisuusvaatimusten 
noudattaminen edellyttää 

toisin

1. tammikuuta 2010

Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa oikeusperustan muuttamista 95 artiklaksi, jotta teollisella suunnittelulla 
on koko Euroopan markkinoita koskeva varmuus. Ilmasto-ongelma on maailmanlaajuinen 
ongelma, ja sen vuoksi kansallisten toimien asemesta on toteutettava vähintään Euroopan 
tason toimia. Oikeusperustan muuttaminen merkitsee kuitenkin sitä, että jäsenvaltioiden on 
hyvin hankala soveltaa direktiiviä tiukempia vaatimuksia. Siksi vaatimusten on oltava 
tiukempia kuin yhteisessä kannassa. Vähittäinen fluorattujen kaasujen käytöstä luopuminen 
jääkaapeissa vaikuttaa perustellulta, koska vuosittain myydään 15 miljoonaa hiilivetyihin 
perustuvaa jääkaappia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 68
Liite II, 9 c rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Kaupalliset ja teolliset 
jäähdytyslaitteet paitsi kun 

turvallisuusvaatimusten 
noudattaminen edellyttää 

toisin

1. tammikuuta 2010

Or. en

Perustelu

Monet valmistajat käyttävät jo fluoratuille kasvihuonekaasuille vaihtoehtoisia kylmäaineita 
kaupallisisissa jäähdytyslaitteissa. Tällainen tarkistus edistäisi Euroopan teknistä 
innovointia, ja sillä olisi merkittävä seurannaisvaikutus maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 69
Liite II, 9 d rivi (uusi)

Fluoratut kasvihuonekaasut Kiinteästi asennetut 
ilmastointilaitteet paitsi 

kun 
turvallisuusvaatimusten 

noudattaminen edellyttää 
toisin

1. tammikuuta 2010

Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa oikeusperustan muuttamista 95 artiklaksi, jotta teollisella suunnittelulla 
on koko Euroopan markkinoita koskeva varmuus. Ilmasto-ongelma on maailmanlaajuinen 
ongelma, ja sen vuoksi kansallisten toimien asemesta on toteutettava vähintään Euroopan 
tason toimia. Oikeusperustan muuttaminen merkitsee kuitenkin sitä, että jäsenvaltioiden on 
hyvin hankala soveltaa direktiiviä tiukempia vaatimuksia. Siksi vaatimusten on oltava 
tiukempia kuin yhteisessä kannassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 70
Liite II, 9 d rivi (uusi)
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Fluoratut kasvihuonekaasut Kiinteästi asennetut 
ilmastointilaitteet paitsi 

kun 
turvallisuusvaatimusten 

noudattaminen edellyttää 
toisin

1. tammikuuta 2009

Or. en

Perustelu

Monet valmistajat käyttävät jo fluoratuille kasvihuonekaasuille vaihtoehtoisia kylmäaineita 
kaupallisisissa jäähdytyslaitteissa. Tällainen tarkistus edistäisi Euroopan teknistä 
innovointia, ja sillä olisi merkittävä seurannaisvaikutus maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Tarkistus 71
Liite II, 9 e rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Kaukolämmitysputket Kahden vuoden kuluttua 
asetuksen 

voimaantulopäivästä

Or. en

Perustelu

Markkinoilla on saatavissa vaihtoehtoja, joiden käyttäminen vähentää kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöjä merkittävästi. Useimmat vaihtoehdot vähentävät myös energiankulutusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 72
Liite II, 9 e rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Kaukolämmitysputket Asetuksen 
voimaantulopäivä

Or. en

Perustelu

Hiilivetyjen kaltaisia vaihtoehtoja on jo laajalti saatavissa kaukolämmitysputkien tuotantoa 
varten.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Tarkistus 73
Liite II, 9 f rivi (uusi)

Rikkiheksafluoridi Merkkikaasu *** Kahden vuoden kuluttua 
asetuksen 

voimaantulopäivästä

*** Laboratoriokäyttöä lukuun ottamatta.

Or. en

Perustelu

Markkinoilla on saatavissa vaihtoehtoja, joiden käyttäminen vähentää kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöjä merkittävästi. Useimmat vaihtoehdot vähentävät myös energiankulutusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 74
Liite II, 9 f rivi (uusi)

Rikkiheksafluoridi Merkkikaasu 
laboratoriokäyttöä lukuun 

ottamatta

1. tammikuuta 2006

Or. en

Perustelu

Hiilivetyjen kaltaisia vaihtoehtoja on käytettävissä rikkiheksafluoridin useimmille 
käyttötarkoituksille merkkikaasuna tietynlaista laboratoriokäyttöä lukuun ottamatta. Siksi 
tällaisten tapausten kohdalla tehdään poikkeus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 75
Liite II, 9 g rivi (uusi)

Rikkiheksafluoridi Kaikki sovellukset 
kytkinlaitteita lukuun 

ottamatta

1. tammikuuta 2008
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Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa oikeusperustan muuttamista 95 artiklaksi, jotta teollisella suunnittelulla 
olisi koko Euroopan markkinoita koskeva varmuus. Ilmasto-ongelma on maailmanlaajuinen 
ongelma, ja sen vuoksi kansallisten toimien asemesta on toteutettava vähintään Euroopan 
tason toimia. Oikeusperustan muuttaminen merkitsee kuitenkin sitä, että jäsenvaltioiden on 
hyvin hankala soveltaa direktiiviä tiukempia vaatimuksia. Siksi vaatimusten on oltava 
tiukempia kuin yhteisessä kannassa. Kytkinlaitteissa ei tällä hetkellä ole käytettävissä 
mielekkäitä vaihtoehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 76
Liite II, 9 g rivi (uusi)

Rikkiheksafluoridi Kaikki muut kuin edellä 
mainitut sovellukset 

kytkinlaitteita lukuun 
ottamatta

1. tammikuuta 2007

Or. en

Perustelu

Rikkiheksafluoridille on vaihtoehtoja kaikissa sovelluksissa joitakin kytkinlaitteita lukuun 
ottamatta.


