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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus osoonikihti 
kahandavate ainete kohta (uuestisõnastamine)
(KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0505)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 133 ning artikli 175 lõiget 
1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0297/2008);

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta2;

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 80 a lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni xxx 
2008. a kirja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 80 a ja 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
õiguskomisjoni arvamust(A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ja 
õiguskomisjoni poolt heaks kiidetud tehnilistele parandustele ning muudetud vastavalt 
alltoodud muudatusettepanekutele;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
2 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruse (EÜ) nr 2037/2000 alusel on 
klorofluorosüsivesinike, muude täielikult 
halogeenitud klorofluorosüsivesinike, 
haloonide, tetraklorometaani, 1,1,1-
trikloroetaani, osaliselt halogeenitud 
bromofluorosüsivesinike, 
bromoklorometaani ja bromometaani 
tootmine ning turuleviimine järk-järgult 
lõpetatud. 

(8) Määruse (EÜ) nr 2037/2000 alusel on 
klorofluorosüsivesinike, muude täielikult 
halogeenitud klorofluorosüsivesinike, 
haloonide, tetraklorometaani, 1,1,1-
trikloroetaani, osaliselt halogeenitud 
bromofluorosüsivesinike, 
bromoklorometaani ja bromometaani 
tootmine ning turuleviimine järk-järgult 
lõpetatud. Samuti on nüüd asjakohane 
järk-järgult keelata kõnealuste ainete 
ning neid aineid sisaldavate toodete ja 
seadmete kasutamine.

Or. en

Selgitus

Üks suurimaid ohte osoonikihile on osoonikihti kahandavad ained, mis on juba toodetud. 
Osoonikihi kahanemise (ja kasvuhooneefekti) piiramiseks on oluline, et niisuguste osoonikihti 
kahandavate ainete kasutamine oleks võimalikult piiratud. Vaja on stiimuleid, et vähendada 
sõltuvust eelkõige haloonist ja saavutada kemikaalide kogumist ning hävitamist. Seda 
vajadust mainiti juba määruse (EÜ) nr 2037/2000 sissejuhatavas osas ja seda tuleks korrata 
ka siin.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Bromometaani asendusainete 
kättesaadavus peaks kajastuma selle aine 
tootmise ja tarbimise protokollis 
ettenähtust olulisemas vähendamises.
Bromometaani olulise kasutusega seotud 
vabastuste andmine tuleks täielikult 
lõpetada, säilitades samas vabastuste 
andmise hädaolukordades, mis on seotud 
ootamatute kahjurirünnakute või 
haigusepuhangutega, kus selline 

(10) Pidades silmas komisjoni 18. 
septembri 2008. aasta otsust 
metüülbromiidi nõukogu direktiivi 
91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise 
kohta ning bromometaani asendusainete
kättesaadavust, tuleks selle aine tootmine 
ja tarbimine täielikult keelata.
Bromometaani olulise kasutusega seotud 
vabastuste andmine tuleks täielikult 
lõpetada.
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hädaolukorras kasutamine on lubatud 
nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiviga 
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta1 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
1998. aasta direktiiviga 98/8/EÜ, mis 
käsitleb biotsiidide turuleviimist². Sellistel 
juhtudel tuleks ette näha meetmed heite 
vähendamiseks, nagu praktiliselt 
läbilaskmatu kile kasutamine mulla 
fumigeerimisel.
_________
1EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud komisjoni direktiiviga 2007/52/EÜ 
(ELT L 214, 17.8.2007, lk 3).
2EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud komisjoni 29. novembri 2007. aasta 
direktiiviga 2007/70/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, 
lk 26).

Or. en

Selgitus

Vastavalt komisjoni 18. septembri 2008. aasta otsusele 2008/753/EÜ, metüülbromiidi 
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise kohta, lõpeb bromometaani 
tootmise ja kasutamise luba 18. märtsil 2009.a. Oleks loogiline, kui bromometaani 
kasutamine keelataks ka käesoleva direktiivi kontekstis.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks kontrollida ka bromometaani 
kasutamist karantiini ja transpordieelse 
käitluse tarbeks. Keskmist kasutamise taset 
ajavahemikul 2005–2008 ei tohiks ületada 
ning seda tuleks lõplikult vähendada ja 
see järk-järgult lõpetada aastaks 2015, 
kasutades vahepeal taastamismeetodeid.

(11) Niivõrd kui alternatiivsed ained on 
kättesaadavad, tuleks võimalikult peatselt 
keelata ka bromometaani kasutamine
karantiini ja transpordieelse käitluse 
tarbeks.

Or. en
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Selgitus

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Määruse kõigi sätete täitmise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid läbi viima 
inspektsioone, lähtudes ohtude suurusest ja 
keskendudes eelkõige sellisele tegevusele, 
kus kontrollitavate ainetega ebaseadusliku 
kauplemise või nende heite oht on kõige 
suurem. 

(22) Määruse kõigi sätete täitmise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid läbi viima 
inspektsioone, lähtudes ohtude suurusest ja 
keskendudes eelkõige sellisele tegevusele, 
kus kontrollitavate ainetega ebaseadusliku 
kauplemise või nende heite oht on kõige 
suurem. Liikmesriigid tagavad, et 
kontrollimised toimuvad kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 
2001. aasta soovitusega 2001/331/EÜ, 
milles sätestatakse liikmesriikides 
teostatava keskkonnajärelevalve 
miinimumnõuded¹.
_________
1 EÜT L 118, 4.4.2001, lk 41-46

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse edu sõltub suurel määral heast kontrollimisest. Seetõttu on vaja 
rakendada soovituse 2001/331/EÜ sätteid.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tuleks luua paindlik süsteem, mis 
tagaks, et protokolliga moodustatud 
teadusliku hindamise komisjoni poolt 
osoonikihti kahandavaks tunnistatud 
ainetest tuleks ette kanda, et oleks võimalik 
hinnata nende keskkonnamõju suurust, ja 
et uued ained, mille osoonikihti kahandav 
potentsiaal on märkimisväärne, allutataks 
kontrollimeetmetele.

(28) Tuleks luua paindlik süsteem, mis 
tagaks, et protokolliga moodustatud 
teadusliku hindamise komisjoni poolt 
osoonikihti kahandavaks tunnistatud 
ainetest tuleks ette kanda, et oleks võimalik 
hinnata nende keskkonnamõju suurust, ja 
et uued ained, mille osoonikihti kahandav 
potentsiaal on märkimisväärne, allutataks 
kontrollimeetmetele. Seoses sellega tuleks 
erilist tähelepanu pöörata väga 
ebapüsivatele ainetele, võttes arvesse ÜRO 
Keskkonnaprogrammi ja Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsiooni 
(UNEP/WMO) osoonihinnangut, kus 
järeldatakse, et nende ainete potentsiaalne 
osoonikihti kahandav mõju on suurem 
kui seni arvatud.

Or. en

Selgitus

UNEP/WMO 2006. aasta osoonihinnangus järeldatakse, et „väga ebapüsivate ainete mõju 
osoonikihi kahanemisel on olulisem kui varem arvatud“. Praegu ollakse seisukohal, et väga 
ebapüsivad halogeenitud ained, nagu 1-bromopropaan (n-PB), mis on peaaegu ainult 
inimtekkeline, annavad olulise osa stratosfääri sattuvast broomist ja seega kahjustavad 
stratosfääris asuvat osoonikihti. Komisjoni ettepanekus on n-PB II lisa B-osas (aruandluse 
alla kuuluvad ained), kuid nad tuleks kanda II lisa A-osasse (piiratud ained).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) turuleviimine — tasuta või tasu eest 
esmakordne ühenduse piires tarnimine või 
kättesaadavaks tegemine kolmandatele 
isikutele, see hõlmab vabasse ringlusse 
laskmist vastavalt määrusele (EÜ) nr 

(16) turuleviimine — tasuta või tasu eest 
ühenduse piires tarnimine või 
kättesaadavaks tegemine kolmandatele 
isikutele, see hõlmab vabasse ringlusse 
laskmist vastavalt määrusele (EÜ) nr 
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450/2008, 450/2008. Toodete ja seadmete puhul 
puudutab see ainult tarnimist või 
esmakordselt ühenduse piires
kättesaadavaks tegemist.

Or. en

Selgitus

Kuigi turuleviimise kohta esitatud definitsioon, mis piirab selle esimese tehinguga Euroopa 
Ühenduse piires, vastab Montreali protokolli sätetele ja antud mõiste määratlusele määruses 
(EÜ) 842/2006, mis käsitleb teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase, võib see takistada ainete 
kontrollimise meetmete tulemuslikku kohaldamist. Kontrollitud ainete ostmine Euroopa 
Ühenduses jääks edaspidi reguleerimata ja täitevasutused peaksid piirduma nende ainete 
kasutamise järelevalvega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) ringlussevõtt — kokkukogutud 
kontrollitava aine korduvkasutamine pärast 
selliseid põhilisi puhastusprotsesse nagu 
filtrimine ja kuivatamine,

(19) ringlussevõtt – kokkukogutud 
kontrollitava aine korduvkasutamine pärast 
põhilisi puhastusprotsesse,

Or. en

Selgitus

Esitatud määratlus erineb sellest, mida kasutatakse fluoritud gaaside määruses 842/2006. 
Ringlussevõtmisega tegelevad ettevõttes võtavad tavaliselt ringlusse klorofluorosüsivesinikud 
(HCFC), käesolevas määruses kontrollitavad ained, ja fluorosüsivesinikud (HFC), mida 
kontrollitakse fluoritud gaaside määruse kohaselt. On tähtis, et kahe määruse vahel säiliks 
ringlussevõtmise ja taastamise järjekindlus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) taastamine — kokkukogutud 
kontrollitava aine ümbertöötamine ja 
puhastamine selliste meetoditega nagu 

(20) taastamine – kokkukogutud 
kontrollitava aine ümbertöötamine, et see 
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filtrimine, kuivatamine, destilleerimine ja 
keemiline töötlemine, et ennistada aine 
omadused varem kasutamata materjali 
jaoks kehtestatud kvaliteedinõuetega 
samaväärse tasemeni,

vastaks kehtestatud toimimisnormidele,

Or. en

Selgitus

Esitatud määratlus muudab täielikult taastamise tähendust võrreldes sellega, mis on 
sätestatud määruses 2037/2000 ja Montreali protokollis. Taastamine teatava kvaliteedini, mis 
võrdub varem kasutamata ainega, seab taastamisele tarbetuid piiranguid, mis võivad 
vähendada olemasoleva taastatud aine kogust. Määruses 2037/2000 toodud määratlus ja 
Montreali protokolli määratlus eeldavad taastamist teatava toimivusnormini, mis tagab 
piisava kontrolli ilma asjatute piiranguteta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga tootja tagab järgmise: 2. Iga tootja tagab järgmise:
a) tema osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike toodangu arvutatud 
kogus ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini 2010 ja iga 12kuulise 
ajavahemiku jooksul pärast seda ei ületa 
35 % tema 1997. aasta osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinike 
toodangu arvutatud kogusest;

a) tema osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike toodangu arvutatud 
kogus ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini 2010 ja iga 12kuulise 
ajavahemiku jooksul pärast seda ei ületa 
35 % tema 1997. aasta osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinike 
toodangu arvutatud kogusest;

b) tema osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike toodangu 
arvutatud kogus ajavahemikus 1. 
jaanuarist kuni 31. detsembrini 2014 ja 
iga 12kuulise ajavahemiku jooksul pärast 
seda ei ületa 14 % tema 1997. aasta 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike toodangu 
arvutatud kogusest;
c) ta ei tooda osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke pärast 31. 
detsembrit 2019.

c) ta ei tooda osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke pärast 31. 
detsembrit 2014.

Or. en
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Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku, et HCFC Euroopas ekspordiks tootmise tähtaeg toodaks ettepoole 
(2025. aastalt 2020. aastale), vastavalt Montreali protokollile. Tehti ettepanek Milieu Ltd ja 
Ecosphere Lda uuringu teostamiseks 2015. aastal, kuid komisjon ei ole sellele ettepanekule 
reageerinud. Et olla püüdlikum, tuleks määrata varasem tähtaeg. Peale selle, arvestades 
artikli 11 lõikega 2 ja kooskõlas HCFC kasutamise suhtes tehtud erandiga, mis kehtib kuni 
2014. aastani, on loogiline, et vähemalt HCFC tootmine tuleks lõpetada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 - esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota, turule viia ja 
kasutada lähteainena.

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota, arvestamata 
artikli 4 lõikes 2 sätestatud 
toodangukogustega, turule viia ja kasutada 
lähteainena.

Or. en

Selgitus

See selgitus tuleks lisada, kindlustamaks, et tootmise mõiste muutmine artikli 3 lõikes 10 ei 
mõjuta artikli 4 lõikes 2 sätestatud toodangukontrolli. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 - esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota, turule viia ja 
kasutada töötlemise abiainetena.

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 tohib 
kontrollitavaid aineid toota, arvestamata 
artikli 4 lõikes 2 sätestatud 
toodangukogustega, turule viia ja kasutada 
lähteainena.

Or. en

Selgitus

See selgitus tuleks lisada, kindlustamaks, et tootmise mõiste muutmine artikli 3 lõikes 10 ei 
mõjuta artikli 4 lõikes 2 sätestatud toodangukontrolli. 
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib koostada artikli 25 lõikes 
2 nimetatud korra kohaselt loetelu 
ettevõtjatest, kellel on lubatud kasutada 
kontrollitavaid aineid tootmise abiainetena, 
ning määrata vajaduse korral iga asjaomase 
ettevõtja jaoks kindlaks heite ülemmäära.

4. Komisjon võib koostada artikli 25 lõikes 
2 nimetatud korra kohaselt loetelu 
ettevõtjatest, kellel on lubatud kasutada 
kontrollitavaid aineid tootmise abiainetena, 
ning määrata vajaduse korral iga asjaomase 
ettevõtja jaoks kindlaks 
maksimumkogused, mida võib kasutada 
koostisosadena või tarbimiseks (vastavalt 
Montreali protokolli määratlustele) ja 
heite ülemmäära.

Or. en

Selgitus

Tootmise abiainete määratlus Montreali protokolli otsuse nr X/14 järgi on lubatud 
„koostisest“ või „tarbimisest“ teatamine ja kontroll (võib-olla tuleb selguse huvides kasutada 
muid sõnu). See hoolikalt läbimõeldud sõnastus valiti selleks, et vältida „maksimaalse“ 
kasutuse määratlemist, kuna niisugune määratlus oli tarbetu töötlemise abiainete puhul, mis 
on lubatud üksnes väga väikeste heitkoguste korral. Maksimaalse kasutuse määratlemine 
takistaks tootmist ja ei tooks keskkonnale mingit kasu.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina artiklist 5 tohib taastatud 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikketurule viia ja 
kasutada olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete hooldamiseks ja 
remontimiseks kuni 31. detsembrini 2014 
tingimusel, et mahuti sildil on teade, et 
tegemist on taastatud ainega.

2. Erandina artiklist 5 tohib taastatud 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke turule viia ja 
kasutada olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete ning pööratavate 
kliimaseadme-/soojuspumbasüsteemide
hooldamiseks ja remontimiseks kuni 31. 
detsembrini 2014 tingimusel, et mahuti 
sildil on teade, et tegemist on taastatud 
ainega.
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Kuni 31. detsembrini 2014 tohib taas 
ringlusse võetud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke kasutada 
olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete hooldamiseks ja 
remontimiseks tingimusel, et need on 
asjaomase ettevõtja poolt sellistest 
seadmetest kokku kogutud.

Kuni 31. detsembrini 2014 tohib taas 
ringlusse võetud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke kasutada 
olemasolevate külmutus- ja 
kliimaseadmete ning pööratavate 
kliimaseadme-/soojuspumbasüsteemide
hooldamiseks ja remontimiseks tingimusel, 
et need on asjaomase ettevõtja poolt 
sellistest seadmetest kokku kogutud.

Or. en

Selgitus

Kuigi seadmed, mille puhul tohib taastatud osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
kasutada, on samad mis määruse 2037/2000 puhul, ei ole sõnastus enam kooskõlas artikliga 
22. Järjepidevuse huvides tuleks lisada pööratavad kliimaseadme/soojuspumbasüsteemid. 
Tähtis on selgelt välja öelda, et neid seadmeid võib hooldada taastatud 
klorofluorosüsivesinikega. Teiseks ei selgu ettepanekust, kas sildile märgitakse taastatud 
ja/või ringlussevõetud aine kogus/tüüp (mõlemad võivad olla lisatud) või tervikkogus.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui taastatud või ringlussevõetud 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke kasutatakse 
hooldamiseks ja remontimiseks, siis 
varustatakse vastavad külmutus- ja
kliimaseadmed sildiga, millele märgitakse 
aine tüüp ja kogus kõnealuses seadmes 
ning millel on direktiivi 67/548/EMÜ 
artikli 6 kohane ohutunnus ja ohumärk, mis 
osutab aine kasutamisega kaasnevatele 
ohtudele.

3. Kui taastatud või ringlussevõetud 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke kasutatakse 
hooldamiseks ja remontimiseks, siis 
varustatakse vastavad külmutus- ja
kliimaseadmed ning pööratavad 
kliimaseadme/soojuspumbasüsteemid
sildiga, millele märgitakse aine tüüp ja 
kogus kõnealuses seadmes ning millel on 
direktiivi 67/548/EMÜ artikli 6 kohane 
ohutunnus ja ohumärk, mis osutab aine 
kasutamisega kaasnevatele ohtudele.
Andmed lisatud aine koguse ja tüübi ning 
hoolduse ja remondi sooritanud firma või 
tehniku kohta kantakse registrisse.

Or. en
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Selgitus

Kuigi seadmed, mille puhul tohib taastatud osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
kasutada, on samad mis määruse 2037/2000 puhul, ei ole sõnastus enam kooskõlas artikliga 
22. Järjepidevuse huvides tuleks lisada pööratavad kliimaseadme/soojuspumbasüsteemid. 
Tähtis on selgelt välja öelda, et neid seadmeid võib hooldada taastatud 
klorofluorosüsivesinikega. Teiseks ei selgu ettepanekust, kas sildile märgitakse taastatud 
ja/või ringlussevõetud aine kogus/tüüp (mõlemad võivad olla lisatud) või tervikkogus.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peavad registrit 
ettevõtete kohta, kes taastatud osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
turule viivad. Ainult registrisse kantud 
ettevõtetel on lubatud taastatud osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
turule viia. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni 1. jaanuariks 2010 oma 
registreerimisprogrammidest. 
Liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu 
registritele, et taastatud osaliselt 
halogeenitud klorofluorosüsivesinikke 
saavatel ettevõtetel oleks võimalik ainete 
päritolu kontrollida. 
Ettevõtted, mis kasutavad taastatud 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke remondi- ja 
hooldustöödeks, peavad registrit neile 
taastatud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke tarninud 
taastajate kohta.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse peamisi eesmärke on takistada taastatud osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike ebaseaduslikku kasutamist ja ebaseaduslikku kauplemist nende 
ainetega. Eelkõige siis, kui taastatud osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikud on 
vastava kasutamata ainega võrdväärsed või sarnased, on raske taastatud ja kasutamata ainel 
vahet teha. Taastamisega tegelevatel ettevõtetel peab olema jäätmetöötlusluba ja nad peavad 
oma taastamistegevuse kohta registrit pidama. Juurdepääsetavate registrite kasutamine ning 
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nõue, et ettevõtted peaksid registreid, aitab ebaseaduslikku kauplemist takistada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud vabastust ei tohi 
lubada ajavahemikuks, mis kestab kauem 
kui 31. detsembrini 2019.

Esimeses lõigus osutatud vabastust ei tohi 
lubada ajavahemikuks, mis kestab kauem 
kui 31. detsembrini 2014.

Or. en

Selgitus

On tehtud ettepanek, et HCFC Euroopas ekspordiks tootmise tähtaeg toodaks ettepoole 
(2025. aastalt 2020. aastale), vastavalt Montreali protokollile. Tehti ettepanek Milieu Ltd ja 
Ecosphere Lda uuringu teostamiseks 2015. aastal, kuid komisjon ei ole sellele ettepanekule 
reageerinud. Et olla püüdlikum, tuleks määrata varasem tähtaeg. Peale selle, arvestades 
artikli 11 lõikega 2 ja vastavalt HCFC kasutamise suhtes tehtud erandile, mis kehtib kuni 
2014. aastani, on loogiline, et vähemalt HCFC tootmine tuleks lõpetada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 12 – välja jäetud

Bromometaani kasutamine karantiiniks ja 
transpordieelseks töötluseks ning 

hädaolukorras
1. Erandina artikli 5 lõikest 1 tohib 
bromometaani turule viia ja kasutada 
transpordieelseks töötluseks kuni 31. 
detsembrini 2014.
Bromometaani tohib kasutada ainult 
asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse 
kinnitatud töötlemiskohas ja tingimusel, 
et kaubasaadetisest eralduv bromometaan 
kogutakse kokku ning kogumise tõhusus 
on vähemalt [80 %].
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2. Importijate poolt turule viidava või 
omaenda tarbeks kasutatava 
bromometaani arvutatud kogus 
ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini 2010 ja iga 12kuulise 
ajavahemiku jooksul pärast seda kuni 31. 
detsembrini 2014 ei ületa 210 ODP-tonni.
Iga importija tagab, et see bromometaani 
arvutatud kogus, mille ta turule viib või 
kasutab omaenda tarbeks seoses 
karantiini ja transpordieelse käitlusega 
ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini 2010 ja iga 12kuulise 
ajavahemiku jooksul pärast seda kuni 31. 
detsembrini 2014, ei ületa 100 % 1996., 
1997. ja 1998. aastal turuleviidud või 
seoses karantiini ja transpordieelse 
käitlusega omaenda tarbeks kasutatud 
bromometaani keskmisest arvutatud 
kogusest. 
3. Karantiini ja transpordieelse käitluse 
jaoks turule viidud bromometaani tohib 
kasutada ainult nimetatud otstarveteks. 
4. Komisjon võtab meetmeid 
bromometaani arvutatud koguse 
vähendamiseks, mis importijatel on 
lubatud turule viia või kasutada omaenda 
tarbeks seoses karantiini ja 
transpordieelse käitlusega, pidades silmas 
asendusainete või tehnoloogia tehnilist ja 
majanduslikku teostatavust, eelkõige 
kohandades lõikes 2 viidatud koguseid.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks muu 
hulgas selle täiendamise teel võetakse 
vastu artikli 25 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
5. Komisjon võib hädaolukorras, mille on 
põhjustanud taimekahjurite või haiguste 
ootamatu levik, liikmesriigi pädeva 
asutuse taotluse korral anda 
bromometaani ajutise tootmise, 
turuleviimise ja kasutamise loa. 
Nimetatud luba kehtib kuni 120 päeva 
ning kuni 20 tonni suuruse koguse suhtes 
ning loas täpsustatakse meetmed heite 
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vähendamiseks kasutamise ajal.

Or. en

Selgitus

Vastavalt komisjoni 18. septembri 2008. aasta otsusele 2008/753/EÜ, metüülbromiidi 
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise kohta, lõpeb bromometaani 
tootmise ja kasutamise luba 18. märtsil 2009.a. Oleks loogiline, kui bromometaani 
kasutamine keelataks ka käesoleva määruse kontekstis. Ka karantiini ja transpordieelse 
käitluse suhtes on alternatiivid olemas, nagu näitas Montreali protokolli 2004. aasta uuring 
ja bromometaani tehniliste võimaluste komitee uuring.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib üle vaadata VI lisas 
loetletud kriitilised kasutused ning võtta
vastu muudatused ja järkjärgulise käibelt 
kõrvaldamise ajalised piirid, määrates 
lõpptähtajad; seejuures arvestab komisjon 
keskkonnakaitse ja tervishoiu seisukohalt 
vastuvõetava tehniliselt ja majanduslikult 
kõlbliku asendusaine või tehnoloogia
olemasolu.

2. Komisjon vaatab igal aastal üle VI lisas 
loetletud kriitilised kasutused ning võtab
vastu muudatused ja järkjärgulise käibelt 
kõrvaldamise ajalised piirid, määrates 
lõpptähtajad; seejuures arvestab komisjon 
keskkonnakaitse ja tervishoiu seisukohalt 
vastuvõetava tehniliselt ja majanduslikult 
kõlbliku asendusaine või tehnoloogia 
olemasolu.

Or. en

Selgitus

Haloonid on kõige suurema osoonikihi kahandamise potentsiaaliga (ja ühtlasi väga suure 
kasvuhooneefekti tekitamise potentsiaaliga) gaasid. Seetõttu tuleks haloonide kasutamist 
võimalikult piirata, nagu nähti ette juba olemasolevas määruses. Kuid VI lisa ei ole siiani 
muudetud.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 - esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keelatud on importida kontrollitavaid 
aineid, mis ei ole muus tootes kui aine 

1. Keelatud on importida kontrollitavaid 
aineid, samuti tooteid ja seadmeid, välja 
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transportimiseks või ladustamiseks 
kasutatud mahuti, samuti tooteid ja 
seadmeid, välja arvatud isiklikud 
tarbeesemed, mis sisaldavad kõnealuseid 
aineid või põhinevad neil ainetel.

arvatud isiklikud tarbeesemed, mis 
sisaldavad kõnealuseid aineid või 
põhinevad neil ainetel.

Or. en

Selgitus

Arusaamatuste vältimiseks on sõnastust lihtsustatud, et oleks selge, et artiklis peetakse silmas 
nii toodet kui eraldi aineid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) bromometaan, mis on ette nähtud 
kasutamiseks hädaolukorras, nagu on 
osutatud artikli 12 lõikes 5, või 
kasutamiseks kuni 31. detsembrini 2014 
karantiini ja transpordieelse käitluse 
jaoks, nagu on osutatud artikli 12 lõikes 
1,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pärast artikkel 12 väljajätmist tuleks välja jätta ka see osa. Vastavalt komisjoni 18. septembri 
2008. aasta otsusele 2008/753/EÜ, metüülbromiidi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse 
kandmata jätmise kohta, lõpeb bromometaani tootmise ja kasutamise luba 18. märtsil 2009.a. 
Oleks loogiline, kui bromometaani kasutamine keelataks ka käesoleva määruse kontekstis. Ka 
karantiini ja transpordieelse käitluse suhtes on alternatiivid olemas, nagu näitas Montreali 
protokolli 2004. aasta uuring ja bromometaani tehniliste võimaluste komitee uuring.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühendusest keelatakse eksportida 
kontrollitavaid aineid, mis ei ole muus 

1. Ühendusest keelatakse eksportida 
kontrollitavaid aineid ning muuks kui 
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tootes kui aine transportimiseks või 
ladustamiseks kasutatud mahuti, ning 
muuks kui isiklikuks tarbeks kasutatavaid 
tooteid ja seadmeid, mis sisaldavad 
kõnealuseid aineid või põhinevad nendel. 

isiklikuks tarbeks kasutatavaid tooteid ja 
seadmeid, mis sisaldavad kõnealuseid 
aineid või põhinevad nendel. 

2. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
järgmiste toodete ekspordi suhtes:

2. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
järgmiste toodete ekspordi suhtes:

(a) kontrollitavad ained, mis rahuldavad 
protokolliosaliste oluliste kasutuste 
vajadust, millele on viidatud artikli 10 
lõikes 2;

(a) kontrollitavad ained, mis rahuldavad 
protokolliosaliste oluliste kasutuste 
vajadust, millele on viidatud artikli 10 
lõikes 2;

b) kontrollitavad ained, mis rahuldavad 
protokolliosaliste kriitiliste kasutuste 
vajadust, millele on viidatud artikli 13 
lõikes 1; 
c) kontrollitavad ained, mida kasutatakse 
lähteainena;
d) kontrollitavad ained, mida kasutatakse 
töötlemise abiainena;
e) tooted ja seadmed, mis sisaldavad 
kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
vastavalt artikli 10 lõikele 7 või imporditud 
artikli 15 lõike 2 punktide d ja e alusel, või 
mis põhinevad nimetatud ainetel;

e) tooted ja seadmed, mis sisaldavad 
kontrollitavaid aineid, mis on toodetud 
vastavalt artikli 10 lõikele 7 või imporditud 
artikli 15 lõike 2 punktide d ja e alusel, või 
mis põhinevad nimetatud ainetel;

f) halooni sisaldavad või sellel põhinevad
tooted ning seadmed, et rahuldada VI 
lisas loetletud kriitiliste kasutustega 
seotud vajadusi. 
g) varem kasutamata või taastatud 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikud muuks 
kasutuseks kui hävitamine. 
3. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel ja 
vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud 
korrale lubada osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikke sisaldavate 
toodete ja seadmete eksporti, kui 
tõendatakse, et konkreetse toote 
majanduslikku väärtust ja eeldatavat 
allesjäänud kasutusiga arvestades paneks 
ekspordi keelamine eksportijale liiga 
suure majandusliku koorma.
4. Lõike 2 punktides a–d osutatud kaupade 4. Lõikes 2 osutatud kaupade 
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eksportimiseks on tarvis litsentsi. 
Komisjon annab ettevõtjatele 
ekspordilitsentsi pärast seda, kui ta on 
kontrollinud artikli 20 nõuete täitmist.

eksportimiseks on tarvis litsentsi. 
Komisjon annab ettevõtjatele 
ekspordilitsentsi pärast seda, kui ta on 
kontrollinud artikli 20 nõuete täitmist. 

5. Lõike 2 punktides e–g ja lõikes 3 
osutatud kaupade eksportimiseks on tarvis 
litsentsi, välja arvatud eksportimine 
edasiseks transiidiks või ajutiseks 
ladustamiseks ilma muud tollikäitlusviisi 
määramata, nagu on osutatud määruses 
(EÜ) nr 450/2008. Kõnealuse 
ekspordilitsentsi annab komisjon 
eksportijale pärast seda, kui ta on
kontrollinud artikli 20 nõuete täitmist. 

Or. en

Selgitus

Eetilistel ja keskkonnakaitselistel põhjustel tuleks osoonikihti kahandavate ainete, eriti 
haloonide ja klorofluorosüsivesinike eksporti piirata niipalju kui võimalik. Oht, et need suure 
osoonikihi kahandamise (ja kasvuhooneefekti tekitamise) potentsiaaliga ained võivad 
atmosfääri sattuda, on liiga suur.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Konkreetsetel juhtudel võib komisjon 
avaldada esitatud andmeid vajaduse korral 
asjaomaste protokolliosaliste pädevatele 
asutustele ning võib teha ühte järgnevast:

6. Konkreetsetel juhtudel võib komisjon 
avaldada esitatud andmeid vajaduse korral 
asjaomaste protokolliosaliste pädevatele 
asutustele ning teeb 30 tööpäeva jooksul 
pärast taotluse saamist ühte järgnevast:

-a) kiita heaks impordi- või 
ekspordilitsentsi taotluse,

Or. en

Selgitus

Keeruka eelneva teavitatud nõusoleku süsteemi kehtestamine, nagu käesolevas artiklis ette 
nähakse, võiks põhjustada transportimisel viivitusi ja sellest tulenevalt tellimuste tühistamist. 
Soovitatav on määratleda määruses ajalised piirid, et tagada kaubavahetuse jätkumine ilma 
asjatute viivitusteta. 
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II lisa A osasse kantud uute ainete 
tootmine, importimine, turuleviimine, 
kasutamine ja eksportimine on keelatud. 
Nimetatud keeld ei kehti uute ainete kohta 
juhul, kui neid kasutatakse lähteainena, 
laboris ja analüüside tegemiseks, 
imporditakse ajutiseks ladustamiseks, 
kaasa arvatud ümberlaadimine, 
eksporditakse pärast transiiti või ajutist 
ladustamist ilma muud tollikäitlusviisi või 
kasutust määramata, nagu on osutatud 
määruses(EÜ) nr 450/2008.

1. II lisa A osasse kantud uute ainete 
tootmine, importimine, turuleviimine, 
kasutamine ja eksportimine on keelatud. 
Nimetatud keeld ei kehti uute ainete kohta 
juhul, kui neid kasutatakse lähteainena, 
laboris ja analüüside tegemiseks, 
imporditakse ajutiseks ladustamiseks, 
kaasa arvatud ümberlaadimine, 
eksporditakse pärast transiiti või ajutist 
ladustamist ilma muud tollikäitlusviisi või 
kasutust määramata, nagu on osutatud 
määruses(EÜ) nr 450/2008.

2. Komisjon võib kanda II lisa A osasse
aineid, mis ei ole kontrollitavad ained, kuid 
mis protokolli alusel loodud teadusliku 
hindamise komisjoni arvamuse kohaselt on 
märkimisväärse osoonikihi kahandamise 
potentsiaaliga, ning kindlaks määrata
võimalikud erandid lõikest 1. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Komisjon võib teha vajaduse korral 
ettepanekuid kanda II lisa A osasse aineid, 
mis ei ole kontrollitavad ained, kuid mis 
protokolli alusel loodud teadusliku 
hindamise komisjoni arvamuse kohaselt on 
märkimisväärse osoonikihi kahandamise 
potentsiaaliga või mida laialdaselt 
toodetakse, kasutatakse ja õhku 
paisatakse, ning kindlaks määrata 
võimalikud erandid lõikest 1. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Asjakohase teadusliku teabe alusel võib 
komisjon kanda II lisa B osasse iga aine, 
mis ei ole kontrollitav aine, kuid millel on
kindlaks tehtud osoonikihi kahandamise 
potentsiaal. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 25 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

3. Asjakohase teadusliku teabe alusel võib 
komisjon kanda II lisa B osasse iga aine, 
mis ei ole kontrollitav aine, kuid millel on 
kindlaks tehtud osoonikihi kahandamise 
potentsiaal 0,001 või rohkem ja eluiga 
atmosfääris rohkem kui 120 päeva. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 25 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Selgitus

See lõik võimaldab komisjonil kanda II lisasse uue aine üksnes selle osoonikihi kahandamise 
potentsiaali põhjal. Lisamine peab olema põhjendatud ka teiste näitajatega, mis osoonikihti 
mõjutavad, näiteks toote kasutamine ja selle heited. Lühiealisi halogeenitud aineid, millel 
teoreetiliselt on osoonikihi kahandamise potentsiaal, leidub palju. On tõestatud, et lühiealised 
ained, mille eluiga atmosfääris ei ületa 120 päeva, ei jõua stratosfääri nii suurtes kogustes, et
neil oleks osoonikihile märkimisväärne pikaajaline mõju.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid tagavad, et 
kontrollimised toimuvad kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 
2001. aasta soovitusega 2001/331/EÜ, 
milles sätestatakse liikmesriikides 
teostatava keskkonnajärelevalve 
miinimumnõuded¹.

1. Liikmesriigid inspekteerivad ettevõtjaid, 
et jälgida käesoleva määruse täitmist, 
kasutades rikkumisohu suurust arvestavat 
dokumenteeritud lähenemisviisi, sealhulgas 
inspekteerivad nad kontrollitavate ainete 
importi ja eksporti ning samuti tooteid ja 
seadeldisi, mis sisaldavad kõnealuseid 
aineid või põhinevad nendel. 
Liikmesriikide pädevad asutused 
korraldavad uurimised, mida komisjon 
käesoleva määruse alusel vajalikuks peab.

1. Liikmesriigid inspekteerivad ettevõtjaid, 
et jälgida käesoleva määruse täitmist, 
kasutades rikkumisohu suurust arvestavat 
dokumenteeritud lähenemisviisi, sealhulgas 
inspekteerivad nad kontrollitavate ainete 
importi ja eksporti ning samuti tooteid ja 
seadeldisi, mis sisaldavad kõnealuseid 
aineid või põhinevad nendel. 
Liikmesriikide pädevad asutused 
korraldavad uurimised, mida komisjon 
käesoleva määruse alusel vajalikuks peab.

1 a. Olenemata lõikest 2 võivad 
liikmesriigid korraldada ka kontrollitavate 
ainete impordi ja ekspordi pistelist 
kontrolli.

2. Vastavalt kokkuleppele komisjoni ja 
pädeva asutuse vahel selles liikmesriigis, 
mille territooriumil uurimisi tuleb teha, 
abistavad komisjoni ametnikud selle 
asutuse ametnikke nende kohustuste 
täitmisel.

2. Vastavalt kokkuleppele komisjoni ja 
pädeva asutuse vahel selles liikmesriigis, 
mille territooriumil uurimisi tuleb teha, 
abistavad komisjoni ametnikud selle 
asutuse ametnikke nende kohustuste 
täitmisel.

3. Käesoleva määrusega talle pandud 
ülesannete täitmiseks võib komisjon saada 
vajaliku teabe liikmesriikide valitsustelt ja 

3. Käesoleva määrusega talle pandud 
ülesannete täitmiseks võib komisjon saada 
vajaliku teabe liikmesriikide valitsustelt ja 
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pädevatelt asutustelt ning ettevõtjatelt.
Ettevõtjalt teabe taotlemisel saadab 
komisjon ühtlasi taotluse koopia pädevale 
asutusele selles liikmesriigis, mille 
territooriumil on ettevõtja asukoht.

pädevatelt asutustelt ning ettevõtjatelt.
Ettevõtjalt teabe taotlemisel saadab 
komisjon ühtlasi taotluse koopia pädevale 
asutusele selles liikmesriigis, mille 
territooriumil on ettevõtja asukoht.

4. Komisjon võtab asjakohased meetmed 
küllaldase teabevahetuse ja koostöö 
soodustamiseks riigiasutuste vahel ning 
riigiasutuste ja komisjoni vahel. 

4. Komisjon võtab asjakohased meetmed 
küllaldase teabevahetuse ja koostöö 
soodustamiseks riigiasutuste vahel ning 
riigiasutuste ja komisjoni vahel. 

Komisjon võtab asjakohased meetmed, et 
kaitsta vastavalt käesolevale artiklile 
saadud teabe konfidentsiaalsust.

Komisjon võtab asjakohased meetmed, et 
kaitsta vastavalt käesolevale artiklile 
saadud teabe konfidentsiaalsust.

4 a. Teise liikmesriigi taotluse korral võib 
liikmesriik rakendada jõustamismeetmeid 
isikute suhtes, keda kahtlustatakse 
seotuses ebaseaduslike jäätmesaadetistega 
ja kes viibivad antud liikmesriigi 
territooriumil.
_______

1 EÜT L 118, 4.4.2001, lk 41–46.

Or. en

Selgitus

Seoses kontrollimisega on oluline järgida soovitust 2001/331/EÜ. Liikmesriigid peaksid 
tegema koostööd ja kasutama ka pistelist kontrolli. Tõhus kontroll on vajalik, et käesoleva 
määruse abil tegelikku edu saavutada.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Annex II – table

Komisjoni ettepanek

A osa. Artikli 24 lõike 1 kohaselt piiratud ained

Aine Osoonikihi 
kahandamise 
potentsiaal

CBr2F2 dibromodifluorometaan (haloon-1202) 1,25

B osa. Artikli 26 kohaselt aruandluse alla kuuluvad ained
Aine Osoonikihi 
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kahandamise 
potentsiaal

C3H7Br 1-bromopropaan (n-propüülbromiid) 0,02 – 0,10
C2H5Br bromoetaan (etüülbromiid) 0,1 – 0,2
CF3I trifluorojodometaan (trifluorometüüljodiid) 0,01 – 0,02

Muudatusettepanek

A osa. Artikli 24 lõike 1 kohaselt piiratud ained

Aine Osoonikihi 
kahandamise 
potentsiaal

CBr2F2 dibromodifluorometaan (haloon-1202) 1,25

C3H7Br 1-bromopropaan (n-propüülbromiid) 0,02 – 0,10

B osa. Artikli 26 kohaselt aruandluse alla kuuluvad ained
Aine Osoonikihi 

kahandamise 
potentsiaal

C2H5Br bromoetaan (etüülbromiid) 0,1 – 0,2
CF3I trifluorojodometaan (trifluorometüüljodiid) 0,01 – 0,02

Or. en

Selgitus

UNEP/WMO 2006. aasta osoonihinnangus järeldatakse, et „väga ebapüsivate ainete mõju 
osoonikihi kahanemisel on olulisem kui varem arvatud“. Praegu ollakse seisukohal, et väga 
ebapüsivad halogeenitud ained, nagu 1-bromopropaan (n-PB), mis on peaaegu ainult 
inimtekkeline, annavad, kuna neid toodetakse suurtes kogustes, olulise osa stratosfääri 
sattuvast broomist ja seega kahjustavad stratosfääris asuvat osoonikihti. Komisjoni 
ettepanekus on n-PB II lisa B-osas (aruandluse alla kuuluvad ained), kuid nad tuleks kanda II 
lisa A-osasse (piiratud ained).
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Maa atmosfäär koosneb kahest erinevast kaitsvast kihist. Atmosfääri madalamal asuv osa, 
troposfäär, sisaldab süsinikdioksiidi, mis on tähtis, sest aitab hoida päikesesoojust (kuid liiga 
suur CO2 kontsentratsioon tugevdab kasvuhooneefekti, mille tagajärjeks võib olla 
kliimamuutus). Kõrgemal asub stratosfääriline osoonikiht, mis kaitseb elu Maal päikese 
ultraviolettkiirguse eest. Käesolevas määruses käsitletakse peamiselt stratosfääri osoonikihi 
kaitsmist, kuid sellega välditakse ühtlasi kliimamuutust, sest keelatud ainetel on lisaks 
osoonikihti kahandavale mõjule ka kliima soojenemist soodustav mõju.

Teadlased märkasid 1980. aastate alguses stratosfääri osoonikihi olulist vähenemist 
Antarktika kohal; see nähtus sai laialdaselt tuntuks „osooniaugu” nime all. Selle nähtuse 
tippajal – kevadeti 1990. aastate lõpus – oli osoonikihi kahanemine kõige märgatavam 
pooluste ümbruses, kuid osoonisisaldus oli vähenenud ka mujal. Tugevam ultraviolettkiirgus 
mõjub kahjulikult inimeste tervisele, suurendades näiteks nahavähi ja kae esinemissagedust, 
samuti kahjustab see ökosüsteeme.

Juba 1987. aastal sõlmisid valitsused osoonikihti kahandavate ainete kohta Montreali 
protokolli, millega kõigis protokolliga ühinenud riikides algas järkjärguline osoonikihti 
kahandavate ainete käibelt kõrvaldamine vastavalt kehtestatud ajakavale. Peamised 
osoonikihti kahandavad ained on klorofluorosüsivesinikud, haloonid, osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinikud ja bromometaan. Protokolliosalised (sealhulgas Euroopa Ühendus) 
tähistasid 2007. aastal kahekümne aasta möödumist Montreali protokolli sõlmimisest, 
nimetades seda üheks kõige edukamaks rahvusvaheliseks keskkonnaalaseks kokkuleppeks. 
Selleks ajaks olid 191 protokolliosalist saavutanud 95 % osoonikihti kahandavate ainete 
kasutamise vähendamiseks seatud eesmärgist. Kõige enam oli kasutamine vähenenud 
tööstusriikides (99,2 %), mõnevõrra vähem arengumaades (80 %).

Montreali protokolliga moodustatud teadusliku hindamise komisjoni viimases, 2007. aastal 
avaldatud aruandes kinnitati, et osoonikiht on tänu protokolliga kehtestatud 
kontrollimeetmetele aeglaselt taastumas, kuigi see toimub 10–15 aastat hiljem kui 2002. aasta 
aruandes prognoositud. Praeguste prognooside kohaselt peaks keskmine osoonisisaldus ja 
Arktika piirkonna osoonikiht taastuma 2050. aastaks ja Antarktika osooniauk peaks kaduma 
2060. ja 2075. aasta vahel.

ÜRO Keskkonnaprogrammi kohaselt aitavad Montreali protokolliga kehtestatud 
kontrollimeetmed maailmas ära hoida miljoneid surmaga lõppevaid ja kümneid miljoneid 
muid nahavähi ja läätsekae juhtumeid. Lisaks aitavad kõnealused kontrollimeetmed aastatel 
1990–2010 vältida rohkem kui 100 miljardi tonni CO2 mahus kasvuhoonegaaside heiteid.

Osoonikihti kahandavate ainete heited moodustavad 2010. aastaks vähem kui 5 % 
ülemaailmsest prognoositavast CO2 heitest, samas kui 1990. aastal moodustasid need sellest 
ligi 50 %. Teadusliku hindamise komisjon hoiatas protokolliga liitunud riike oma 2007. aasta 
aruandes, rõhutades, et edusammudele vaatamata on osoonikihi taastumise uuest prognoositud 
ajakavast kinnipidamiseks vaja säilitada valvsus ja võtta arvesse ka seni veel ebaselgeid 
asjaolusid, eelkõige seoses kliimamuutuse mõjuga. 
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Komisjoni ettepanek

Määrus (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta (edaspidi „määrus”) on 
Euroopa Ühenduse peamine vahend Montreali protokolli rakendamiseks. Uuesti sõnastatud 
ettepanekus säilitatakse olemasoleva määruse üldine ulatus. Esitatud määrus kehtiks I ja II 
lisas loetletud ainete kohta. II lisa võimaldab paindlikkust teatavate järelevalvemeetmete 
kehtestamiseks ainete puhul, millel leitakse osoonikihi kahandamise potentsiaal, või 
kontrollimeetmete kehtestamiseks, kui on tegemist olulise potentsiaaliga.

Ettepanekus on järgitud määruse (EÜ) nr 2037/2000 struktuuri, kuid sellesse on lisatud uus 
peatükk tootmise, turuleviimise ja kasutamise keelust tehtavate erandite kohta, mis olid varem 
laiali erinevates sätetes, kus käsitleti kontrollitavate ainete ja toodete järkjärgulise käibelt 
kõrvaldamise ajakava. Tänu sellele muudatusele on tekst muutunud loetavamaks ja see 
kergendab õigusakti kohaldamist.

Käesoleva läbivaatamise peamised eesmärgid on järgmised: (1) lihtsustada määrust (EÜ) 
nr 2037/2000 ja see uuesti sõnastada, kõrvaldades samal ajal tarbetu halduskoormuse, 
vastavalt komisjoni võetud kohustusele tagada parem õigusloome; (2) tagada 2007. aastal 
muudetud Montreali protokolli nõuete täitmine ja (3) tagada peamiste tulevikuprobleemidega 
tegelemine, et kindlustada osoonikihi õigeaegne taastumine ning vältida kahjulikku mõju 
inimeste tervisele ja ökosüsteemidele.

Peamised probleemid on järgmised:

1. Osoonikihti kahandavate ainete kogumite / kasvuhoonegaaside heidete eraldumine 
atmosfääri – kuna protokollis keskendutakse osoonikihti kahandavate ainete tootmise 
keelustamisele, on tähelepanuta jäänud toodetes ja seadmetes (nt isolatsioonivahtplastides, 
külmutus- ja kliimaseadmetes) säilinud märkimisväärsed osoonikihti kahandavate ainete 
varud. Arvutuste kohaselt lisavad need varud 2015. aastaks kuni 2 miljonit osoonikihi 
kahandamise potentsiaali tonni (ODP-tonni) ehk 13,4 miljardit tonni CO2-ekvivalenti ning 
seepärast on vaja võtta lisameetmeid. Osoonikihti kahandavate ainete kogumid ELis 
võivad 2010. aastal moodustada ligikaudu 700 000 ODP-tonni ehk 5 miljardit CO2-tonni, 
kuigi praegused arvutused ei ole piisavalt usaldusväärsed. Komisjoni ettepaneku artiklis 22 
nähakse ette kontrollitavate ainete hävitamise õiguslik raamistik. Tuleb leida viis, kuidas 
muuta need sätted siduvaks ja praktikas tulemuslikuks.

2. Osoonikihti kahandavate ainete erakorraline kasutamine – protokolliga nähakse ette 
teatav paindlikkus kontrollitavate osoonikihti kahandavate ainete kasutamisel, nt tehniliselt 
või majanduslikult otstarbekate alternatiivide puudumisel või teatavateks rakendusteks, 
nagu bromometaani kasutamine karantiiniks ja transpordieelseks käitluseks või 
lähteainena. Vastavalt komisjoni hiljutisele otsusele 2008/753/EÜ metüülbromiidi nõukogu 
direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise (ja kõnealust toimeainet sisaldavate 
taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta) tuleks bromometaani kasutamine otseselt 
keelata. Haloonid põhjustavad veelgi suuremat muret, sest on kõige suurema osoonikihi 
kahandamise potentsiaaliga (ja ühtlasi väga suure kasvuhooneefekti tekitamise 
potentsiaaliga) gaasid. Seetõttu tuleks haloonide kasutamist võimalikult piirata, nagu nähti 
ette juba olemasolevas määruses. Samas ei ole VI lisa siiani muudetud. Väga tähtis on teha 
seda lähemas tulevikus (vt komisjoni ettepaneku artiklit 13). Kuna haloonide asendamiseks 
tuleohutusrakendustes on nüüd olemas alternatiive, võib praeguste rakenduste jaoks 
kehtestada lõpetamise tähtajad. Artiklis 11 tehakse ettepanek, et osaliselt halogeenitud 
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klorofluorosüsivesinike Euroopas ekspordiks tootmise tähtaeg toodaks ettepoole (2025. 
aastalt 2020. aastale), vastavalt Montreali protokollile. Tehti ettepanek Milieu Ltd ja 
Ecosphere Lda uuringu teostamiseks 2015. aastal, kuid komisjon ei ole seda ettepanekut 
heaks kiitnud. Et olla püüdlikum, tuleks määrata varasem tähtaeg.

3. Uued osoonikihti kahandavad ained – uued teaduslikud avastused on näidanud, et
teatavatel keemilistel ainetel, mille kasutamist protokoll ei reguleeri, on osoonikihti 
kahandav mõju seniarvatust oluliselt suurem, kõnealuste ainete turustamine aga kasvab 
kiiresti. UNEP/WMO 2006. aasta osoonihinnangus järeldatakse, et „väga ebapüsivate
ainete mõju osoonikihi kahanemisel on olulisem kui varem arvatud“. Praegu ollakse 
seisukohal, et väga ebapüsivad halogeenitud ained, nagu 1-bromopropaan (n-PB), mis on 
peaaegu ainult inimtekkeline, annavad olulise osa stratosfääri sattuvast broomist ja seega 
kahjustavad stratosfääris asuvat osoonikihti. Komisjoni ettepanekus on n-PB toodud II lisa 
B-osas (aruandluse alla kuuluvad ained), kuid see tuleks kanda II lisa A-osasse (piiratud 
ained).

Probleemne on ka artiklis 17 sätestatud ekspordikeeld. On väga tähtis, et ekspordikeelust 
tehtaks võimalikult vähe erandeid. Paljusid erandeid on raske kontrollida ja praktikas 
säilitada. Eetilistel ja keskkonnakaitselistel põhjustel tuleks osoonikihti kahandavate ainete, 
eriti haloonide ja osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike eksporti piirata niipalju kui 
võimalik. Oht, et need suure osoonikihi kahandamise (ja kasvuhooneefekti tekitamise) 
potentsiaaliga ained võivad atmosfääri sattuda, on liiga suur.

Inspekteerimise valdkonnas on selleks, et saavutada osoonikihti kahandavate ainete tõeline 
vähenemine ja osoonikihi paksenemine, vaja tugevamat struktuuri, nagu on öeldud ka 
keskkonnainspektsioone käsitlevas soovituses. 

Raportis toodud muudatuste eesmärk on täiendada määrust vastavalt eelnimetatud 
ülesannetele. Nii on ELil võimalik iseenda huvides aktiivsemalt tegutseda ja maailmas juhtiv 
roll omandada. See kaitseb meid veelgi paremini liiga suure ultraviolettkiirguse hävitava mõju 
eest ning vähendab kasvuhooneefekti ja kliimamuutust.



PE415.331v01-00 28/29 PR\753508ET.doc

ET

LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI
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