
  

 
EUROOPAN PARLAMENTTI 

2004 2009 

Istuntoasiakirja 

C6-0221/2005 
2003/0189A(COD) 

FI 
07/07/2005 

 

YHTEINEN KANTA 

Neuvoston 21. kesäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 

 

 

 

   Asiak 16056/5/2004 
   Lausumat 
   09209/2005  
   COM(2005)0296 

FI FI 





 
16056/5/04 REV 5  RR/jk  
 DG I   FI 

 

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Luxemburg, 21. kesäkuuta 2005 
(OR. en) 

Toimielinten välinen asia: 
2003/0189A (COD)  

16056/5/04 
REV 5 
 
 
 

  

ENV 688 
ENT 159 
CODEC 1341 
OC 472 

 
 
SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET 
Asia: Neuvoston 21. kesäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen antamiseksi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 
 
 

 

 



 

 
16056/5/04 REV 5  RR/jk 1 
 DG I   FI 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o …/2005, 

annettu , 

 

tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

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 komission ehdotuksen, 

 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2, 

 

                                                 
1 EUVL C 108, 30.4.2004, s. 62. 
2 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 31. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
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sekä katsovat seuraavaa: 

 

1) Kuudennessa ympäristöä koskevassa Euroopan yhteisön toimintaohjelmassa1 ilmastonmuutos 

määritetään yhdeksi painopistealueeksi, jolla olisi toteutettava toimia. Ohjelmassa todetaan, 

että yhteisö on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä kahdeksalla prosentilla 

vuosina 2008–2012 vuoden 1990 tasoihin verrattuna ja että pidemmällä aikavälillä 

kasvihuonekaasupäästöjen määrää on vähennettävä maailmanlaajuisesti noin 70 prosentilla 

vuoden 1990 tasoihin verrattuna. 

 

2) Ilmastonmuutosta koskevalla Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksella (UNFCCC), 

joka hyväksyttiin ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen 

tekemisestä 15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/69/EY2, pyritään 

perimmiltään vakauttamaan ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet sellaiselle tasolle, jolla 

estetään ihmisen toiminnasta aiheutuvat vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään. 

 

3) Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 

pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä 

yhteisesti 25 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/358/EY3 mukaan 

yhteisö ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat vähentämään ihmisen toiminnan aiheuttamia, Kioton 

pöytäkirjan liitteessä A lueteltujen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä vuosina 2008–2012 

kahdeksalla prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna. 

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 

2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (EYVL L 242, 
10.9.2002, s. 1). 

2 EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11. 
3 EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1. 
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4) Olisi säädettävä fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen ehkäisemisestä ja minimoimisesta, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta seuraavien direktiivien soveltamista: jätteistä 15 päivänä 

heinäkuuta 1975 annettu neuvoston direktiivi 75/442/ETY1, ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annettu 

neuvoston direktiivi 96/61/EY2, romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY3 sekä sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2002/96/EY4. 

 

5) Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena on vähentää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvien 

fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä ja siten suojella ympäristöä. Tämän vuoksi 

oikeusperustana olisi oltava perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta. 

 

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. 

                                                 
1 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s.1). 
2 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 

asetuksella (EY) N:o 1882/2003. 
3 EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission 

päätöksellä 2002/525/EY (EYVL L 170, 29.6.2002, s. 81). 
4 EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 

2003/108/EY (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 106). 
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7) Liitteessä II lueteltuja fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden 

markkinoille saattaminen on ilmastonmuutosta koskevien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 

tavoitteiden ja sitoumusten kannalta haitallista, ja siksi on tarpeen rajoittaa kyseisten 

tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattamista. Samoin voisi olla asia myös fluorattuja 

kaasuja sisältävien muiden tuotteiden markkinoille saattamisen osalta, ja siksi tarvetta 

laajentaa liitettä II olisi arvioitava uudelleen ottaen huomioon ympäristöedut, tekninen 

toteutettavuus ja kustannustehokkuus. 

 

8) Jotta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen, Kioton 

pöytäkirjan ja päätöksen 2002/358/EY mukaiset yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sitoumukset 

voitaisiin täyttää, direktiivi 2005/…/EY* ja tämä asetus, joilla kummallakin edistetään 

fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen ehkäisemistä ja minimointia, olisi annettava ja 

julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä samanaikaisesti. 

 

9) Olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten seurannasta, arvioinnista ja 

uudelleentarkastelusta. 

 

10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen 

rikkomiseen, ja varmistettava kyseisten sääntöjen noudattaminen. Seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

 

                                                 
* Huomautus EUVL:lle: lisää viite samanaikaisesti julkaistavaan tähän asetukseen liittyvään 

direktiiviin. 
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11) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

 

12) Koska tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen 

vuotojen estäminen ja näitä kaasuja koskevien tietojen ilmoittaminen sekä tiettyjä fluorattuja 

kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden käytön ja markkinoille saattamisen 

valvonta, ei voida ympäristön suojelemiseksi ja sisämarkkinoiden säilyttämiseksi riittävällä 

tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan tämän asetuksen laajuuden ja 

vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 

perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä 

artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 

mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

13) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti, 

 

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

                                                 
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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1 artikla 

 

Soveltamisala 

 

Tämän asetuksen tavoitteena on vähentää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvien fluorattujen 

kasvihuonekaasujen 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. 

 

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. 

 

Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta direktiivien 75/442/ETY, 96/61/EY, 2000/53/EY ja 

2002/96/EY soveltamista. 
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2 artikla 

 

Määritelmät 

 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

 

1) 'fluoratuilla kasvihuonekaasuilla' liitteessä I lueteltuja fluorihiilivetyjä (HFC), 

perfluorihiilivetyjä (PFC) ja rikkiheksafluoridia (SF6) sekä kyseisiä aineita sisältäviä 

valmisteita, ei kuitenkaan otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/20001 nojalla 

valvottuja aineita; 

 

2) 'fluorihiilivedyllä' orgaanista yhdistettä, joka koostuu hiilestä, vedystä ja fluorista ja jossa 

molekyyliin sisältyy enintään kuusi hiiliatomia; 

 

3) 'perfluorihiilivedyllä' orgaanista yhdistettä, joka koostuu ainoastaan hiilestä ja fluorista ja 

jossa molekyyliin sisältyy enintään kuusi hiiliatomia; 

 

4) 'lämmitysvaikutuksella' fluoratun kasvihuonekaasun vaikutusta ilmaston lämpenemiseen 

verrattuna hiilidioksidin vaikutukseen. Lämmitysvaikutus (GWP) saadaan laskemalla yhden 

kilogramman kaasumäärän lämmitysvaikutus suhteessa yhden kilogramman 

hiilidioksidimäärän (CO2) lämmitysvaikutukseen 100 vuoden ajanjaksolla. Liitteessä I 

luetellut GWP-arvot ovat samat kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 

hyväksymässä kolmannessa arviointikertomuksessa julkistetut ("IPCC:n vuoden 2001 GWP-

arvot")2; 

 

                                                 
1 EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 

asetuksella (EY) N:o 2077/2004 (EUVL L 359, 4.12.2004, s. 28). 
2 IPCC Third Assessment Climate Change 2001. Ilmastonmuutosta koskeva IPCC:n kertomus 

(http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
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5) 'valmisteella' tämän asetuksen velvoitteissa, hävittämistä lukuun ottamatta, seosta, joka 

koostuu kahdesta tai useammasta aineesta, joista vähintään yksi on fluorattu kasvihuonekaasu, 

paitsi jos valmisteen kokonaislämmitysvaikutus on vähemmän kuin 150. Valmisteen 

kokonaislämmitysvaikutus1 määritetään liitteen I 2 osan mukaisesti; 

 

6) 'haltijalla' luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

laitteiden ja järjestelmien teknistä toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet. Jäsenvaltio voi 

määritellyissä erityistilanteissa määrätä omistajan vastaamaan haltijan velvoitteista; 

 

7) '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; 

 

8) 'käytöllä' fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden ja laitteiden tuotannossa, uudelleentäytössä, huollossa tai kunnossapidossa; 

 

9) 'lämpöpumpulla' laitetta tai järjestelmää, joka ottaa lämpöä alhaisessa lämpötilassa ilmasta, 

vedestä tai maaperästä ja toimittaa lämpöä; 

 

10) 'vuotojen havaitsemisjärjestelmällä' kalibroitua mekaanista, sähköistä tai elektronista laitetta, 

joka on tarkoitettu fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen havaitsemiseen ja joka antaa 

havaitusta vuodosta hälytyksen haltijalle; 

 

                                                 
1 Valmisteissa olevien muiden kuin fluorattujen kasvihuonekaasujen GWP-arvojen laskennassa 

sovelletaan IPCC:n ensimmäisessä arviointikertomuksessa julkaistuja arvoja, katso: Climate 
Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), 
Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990. 
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11) 'ilmatiiviisti suljetulla järjestelmällä' järjestelmää, jossa kaikki kylmäainetta sisältävät osat on 

tiivistetty hitsaamalla, juottamalla tai samankaltaisella pysyvällä liitostavalla; 

 

12) 'säiliöllä' pääasiallisesti fluorattujen kasvihuonekaasujen kuljettamiseen tai varastoimiseen 

tarkoitettua tuotetta; 

 

13) 'kertaalleen täytettävällä säiliöllä' säiliötä, jota ei ole tarkoitettu uudelleen täytettäväksi ja jota 

käytetään jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteiden, palontorjuntalaitteistojen tai 

suurjännitekytkinlaitteiden huollossa, kunnossapidossa tai täyttämisessä tai fluorattuihin 

kasvihuonekaasuihin pohjautuvien liuottimien varastoimisessa tai kuljettamisessa; 

 

14) 'talteenotolla' esimerkiksi koneista, laitteista ja säiliöistä peräisin olevien fluorattujen 

kasvihuonekaasujen keräämistä ja varastoimista; 

 

15) 'kierrätyksellä' talteenotettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen uudelleenkäyttöä 

peruspuhdistuksen jälkeen; 

 

16) 'regeneroinnilla' talteenotettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen käsittelyä erityisiä 

toiminnallisia ominaisuuksia vastaaviksi; 

 

17) 'hävittämisellä' prosessia, jolla fluorattu kasvihuonekaasu kokonaisuudessaan tai suurimmalta 

osaltaan muutetaan tai hajotetaan pysyvästi yhdeksi tai useammaksi kiinteäksi aineeksi, joka 

tai joista mikään ei ole fluorattu kasvihuonekaasu; 
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18) 'pilailu- ja koristeluaerosoleilla' direktiivin 94/48/EY1 liitteessä lueteltuja kaupan pidettyjä ja 

viihde- ja koristelutarkoituksiin yleisesti myytäviä aerosoleja. 

 

3 artikla 

 

Vuotojen estäminen 

 

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 

kustannuksia: 

 

a) ehkäistävä näiden kaasujen vuodot ja 

 

b) korjattava mahdollisimman nopeasti kaikki havaitut vuodot. 

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ja laitteistojen haltijan on varmistettava, että  

5 artiklan vaatimusten mukainen pätevöity henkilöstö suorittaa vuotojen varalta kyseisten laitteiden 

ja laitteistojen tarkastuksen seuraavasti: 

 

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; 

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/48/EY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1994, 

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kolmannentoista kerran (EYVL L 331, 
21.12.1994, s. 7). 
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b) vähintään 30 kilogrammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet ja laitteistot on 

tarkastettava vähintään kerran kuudessa kuukaudessa; 

 
c) vähintään 300 kilogrammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet ja laitteistot on 

tarkastettava vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. 

 
Laitteet ja laitteistot on tarkastettava vuodon varalta yhden kuukauden kuluessa vuodon 

korjaamisesta sen varmistamiseksi, että korjaus on onnistunut. 

 
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.  

 
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. 

 
4. Kun moitteettomasti toimiva ja asianmukainen vuotojen havaitsemisjärjestelmä on otettu 

käyttöön, 2 kohdan b ja c alakohdassa vaadittu tarkastustiheys puolitetaan. 

 
5. Kun palontorjuntalaitteistojen osalta on käytössä ISO 14520 -standardin mukainen 

tarkastusjärjestelmä, tällaisten tarkastusten voidaan myös katsoa täyttävän tämän asetuksen 

vaatimukset edellyttäen, että tarkastuksia tehdään vähintään yhtä usein. 
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6. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen, vähintään 3 kilogrammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja 

sisältävien laitteiden ja laitteistojen haltijan on pidettävä kirjaa laitteessa käytettävän fluoratun 

kasvihuonekaasun määrästä ja tyypistä, mahdollisesti lisätyn kasvihuonekaasun määrästä ja 

huollon, kunnossapidon ja lopullisen hävittämisen aikana talteenotetun kasvihuonekaasun määrästä. 

Haltijan on pidettävä kirjaa myös muista asiaankuuluvista tiedoista, mukaan lukien huollon tai 

kunnossapidon suorittaneen yrityksen tai teknikon tunniste, sekä 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti 

suoritettujen tarkastusten ajankohdista ja tuloksista. Kirjanpito on pyynnöstä saatettava 

toimivaltaisen viranomaisen ja komission saataville. 

 

7. Komissio vahvistaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viimeistään …* 

standardoidut tarkastusvaatimukset kullekin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle laitteelle ja 

laitteistolle. 

 

4 artikla 

 

Talteenotto 

 

1. Seuraavantyyppisten kiinteiden laitteiden haltijan on vastattava siitä, että käytössä on 

järjestely, jossa 5 artiklan vaatimusten mukainen pätevöity henkilöstö ottaa fluoratut 

kasvihuonekaasut asianmukaisesti talteen varmistaakseen niiden kierrätyksen, regeneroinnin tai 

hävittämisen: 

 

a) jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden jäähdytyspiirit, 

                                                 
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
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b) fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävät laitteet, 

 

c) palontorjuntalaitteistot ja palosammuttimet ja 

 

d) suurjännitekytkinlaitteet. 

 

2. Kun uudelleen täytettävä tai kertaalleen täytettävä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävä 

säiliö on käytetty loppuun, säiliötä kuljetukseen tai varastointiin käyttävän henkilön on vastattava 

siitä, että käytössä on järjestely, jossa kaikki säiliön sisältämät jäljellä olevat kaasut otetaan 

asianmukaisesti talteen niiden kierrätyksen, regeneroinnin tai hävittämisen varmistamiseksi. 

 

3. Muissa tuotteissa ja laitteissa, mukaan lukien liikkuvat laitteet, paitsi jos näitä käytetään 

sotilasoperaatioissa, olevat fluoratut kasvihuonekaasut on asianmukaisesti pätevän henkilöstön 

otettava talteen siltä osin, kuin se on teknisesti toteutettavissa ja siitä ei koidu suhteettomia 

kustannuksia, niiden kierrätyksen, regeneroinnin tai hävittämisen varmistamiseksi. 

 

4. Fluorattujen kasvihuonekaasujen 1–3 kohdan mukainen talteenotto niiden kierrätystä, 

regenerointia tai hävittämistä varten on suoritettava ennen näiden laitteiden lopullista hävittämistä 

ja tarvittaessa niiden huollon ja kunnossapidon aikana. 
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5 artikla 

 

Koulutus ja pätevöinti 

 

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. 

 

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään …** perustettava tai mukautettava omat koulutus- ja 

pätevöintivaatimuksensa 1 kohdassa tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten perusteella. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle koulutus- ja pätevöintiohjelmansa. Jäsenvaltioiden on 

tunnustettava toisissa jäsenvaltioissa annetut pätevyystodistukset, eivätkä ne saa rajoittaa palvelujen 

tarjoamisen vapautta tai sijoittautumisvapautta toisissa jäsenvaltioissa annettuihin 

pätevyystodistuksiin liittyvistä syistä. 

 

3. Asianomaisen laitteen tai laitteiston haltijan on varmistettava, että asianomainen henkilöstö on 

saanut 2 kohdassa tarkoitetun tarvittavan pätevöinnin, jonka perusteella se tuntee riittävän hyvin 

sovellettavat säännökset ja vaatimukset, ja että sillä on fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen 

ehkäisyyn ja talteenottoon sekä asianomaisen tyypin ja kokoluokan laitteen turvalliseen käsittelyyn 

tarvittava pätevyys. 

 

                                                 
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
** Yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
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4. Jäsenvaltioiden on varmistettava viimeistään …*, että 3 ja 4 artiklassa edellytettyjen toimien 

toteuttamiseen osallistuvat yritykset vastaanottavat fluorattujen kasvihuonekaasujen toimituksia 

vain, jos niiden asianomaisella henkilöstöllä on tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu pätevyys. 

 

5. Komissio päättää viimeistään …** 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 

millaisessa muodossa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on annettava. 

 

6 artikla 

 

Tietojen ilmoittaminen 

 

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: 

 

a) Jokaisen tuottajan, jonka fluorattujen kasvihuonekaasujen vuosituotanto ylittää yhden tonnin, 

on ilmoitettava: 

 

– kunkin fluoratun kasvihuonekaasun kokonaistuotantonsa yhteisössä ja mainittava 

tärkeimmät käyttösovellusluokat (esimerkiksi ajoneuvojen ilmastointi, jäähdytys, 

ilmastointi, solumuovit, aerosolit, sähkölaitteet, puolijohteiden valmistus), joissa 

kyseistä ainetta todennäköisesti käytetään; 

                                                 
* Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
** Tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
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– kunkin yhteisössä markkinoille saattamansa fluoratun kasvihuonekaasun määrät; 

 

– kunkin fluoratun kasvihuonekaasun kierrätetyt, regeneroidut ja hävitetyt määrät. 

 

b) Jokaisen maahantuojan, jonka fluorattujen kasvihuonekaasujen vuosituonti ylittää yhden 

tonnin, mukaan luettuna tuottajat, jotka toimivat myös maahantuojina, on ilmoitettava: 

 

– kunkin yhteisöön tuomansa tai siellä markkinoille saattamansa fluoratun 

kasvihuonekaasun määrät ja mainittava erikseen tärkeimmät käyttösovellusluokat 

(esimerkiksi ajoneuvojen ilmastointi, jäähdytys, ilmastointi, solumuovit, aerosolit, 

sähkölaitteet, puolijohteiden valmistus), joissa kyseistä ainetta todennäköisesti 

käytetään; 

 

– kunkin kierrätystä, regenerointia tai hävittämistä varten tuomansa käytetyn fluoratun 

kasvihuonekaasun määrät. 

 

c) Jokaisen viejän, jonka fluorattujen kasvihuonekaasujen vuosivienti ylittää yhden tonnin, 

mukaan luettuna tuottajat, jotka toimivat myös viejinä, on ilmoitettava: 

 

– kunkin yhteisöstä viemänsä fluoratun kasvihuonekaasun määrät; 

 

– kunkin kierrätystä, regenerointia tai hävittämistä varten viemänsä käytetyn fluoratun 

kasvihuonekaasun määrät. 
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2. Komissio päättää viimeistään …∗ 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 

millaisessa muodossa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut selvitykset on annettava. 

 

3. Komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sille toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden 

suojaamiseksi. 

 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tässä asetuksessa tarkoitettuja asianomaisia aloja varten 

tietojen ilmoittamista koskevat järjestelmät, tavoitteenaan päästötietojen saaminen siinä määrin kuin 

se on mahdollista. 

 

7 artikla 

 

Merkitseminen 

 

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/ETY1 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY2 säännösten 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. 

 

                                                 
∗  Tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
1 Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden 

luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä (EYVL P 196, 16.8.1967, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/73/EY (EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 
1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1), 
direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2004/66/EY 
(EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35). 
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2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan seuraavantyyppisiin tuotteisiin ja laitteisiin: 

 

a) perfluorihiilivetyjä tai perfluorihiilivetyjä sisältäviä valmisteita sisältävät jäähdytystuotteet ja 

-laitteet; 

 

b) jäähdytys- ja ilmastointituotteet ja -laitteet (muut kuin moottoriajoneuvoissa olevat), 

lämpöpumput, palontorjuntalaitteistot ja palosammuttimet, jos tällainen tuote tai laite sisältää 

fluorihiilivetyjä tai fluorihiilivetyjä sisältäviä valmisteita; 

 

c) kytkinlaitteet, jotka sisältävät rikkiheksafluoridia tai rikkiheksafluoridia sisältäviä valmisteita; 

ja 

 

d) kaikki fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät säiliöt. 

 

3. Komissio vahvistaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen käytettävän 

merkinnän muodon. 

 

8 artikla 

 

Käytön valvonta 

 

1. Rikkiheksafluoridin tai siitä tehtyjen valmisteiden käyttö magnesiumin painevalussa 

kielletään 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen lukuun ottamatta valua, jossa rikkiheksafluoridia 

käytetään alle 850 kilogrammaa vuodessa. 
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2. Rikkiheksafluoridin tai siitä tehtyjen valmisteiden käyttö ajoneuvojen renkaiden täyttämiseen 

kielletään …* alkaen. 

 

9 artikla 

 

Markkinoille saattaminen 

 

1. Liitteessä II lueteltujen tuotteiden ja laitteiden, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja 

tai joiden toiminta perustuu fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, markkinoille saattaminen kielletään 

kyseisen liitteen mukaisesti. 

 

2. Tuotteisiin ja laitteisiin, joiden osoitetaan olevan valmistettu ennen vastaavaa markkinoille 

saattamista koskevaa kieltoa, ei sovelleta 1 kohtaa. 

 

10 artikla 

 

Uudelleentarkastelu 

 

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/ETY1 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 

moottoriajoneuvoihin asennettuihin ilmastointijärjestelmiin sekä liikennevälineiden 

jäähdytysjärjestelmiin. 

 

                                                 
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
1 EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 

direktiivillä 2004/104/EY (EUVL L 337, 13.11.2004, s. 13). 
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2. Komissio julkaisee viimeistään …* kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta saaduista 

kokemuksista. Kertomuksessa on erityisesti: 

 

a) arvioitava asiaankuuluvien säännösten vaikutuksia fluorattujen kasvihuonekaasujen todellisiin 

ja arvioituihin päästöihin ja tarkasteltava kyseisten säännösten kustannustehokkuutta; 

 

b) arvioitava IPCC:n tulevien arviointikertomusten pohjalta, olisiko liitteeseen I syytä lisätä 

muita fluorattuja kasvihuonekaasuja; 

 

c) arvioitava jäsenvaltioiden 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustamia koulutus- ja 

pätevöintiohjelmia; 

 

d) arvioitava, onko tarpeen määrittää Euroopan yhteisön normeja, jotka liittyvät eri tuotteista ja 

laitteista lähtöisin olevien fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen valvontaan, erityisesti 

solumuovin osalta, mukaan luettuina tuotteiden ja laitteiden suunnittelua koskevat tekniset 

vaatimukset; 

 

e) arvioitava haltijoiden 3 artiklan mukaisesti suorittamien vuotojen estämistoimenpiteiden 

tehokkuus ja se, voidaanko järjestelmille vahvistaa enimmäisvuotonopeudet; 

 

f) arvioitava ja, jos se on tarpeen, ehdotettava muutettavaksi 6 artiklan 1 kohdassa esitettyjä 

tietojen ilmoittamista koskevia vaatimuksia, erityisesti yhden tonnin määrällistä rajaa, tietojen 

ilmoittamista koskevien kyseisten vaatimusten käytännön sovellettavuuden parantamiseksi; 

                                                 
* Neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
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g) arvioitava, onko tarpeen laatia ja levittää tiedotteita parhaista käytettävissä olevista 

tekniikoista ja parhaista ympäristöä koskevista toimintatavoista, jotka koskevat fluorattujen 

kasvihuonekaasujen päästöjen ehkäisemistä ja minimointia; 

 

h) oltava myös tiivistelmä tekniikan kehityksestä sekä yhteisössä että kansainvälisesti erityisesti 

solumuovien osalta saaduista kokemuksista, ympäristövaatimuksista ja mahdollisista 

vaikutuksista sisämarkkinoiden toimintaan; 

 

i) arvioitava, onko rikkiheksafluoridin korvaaminen hiekkavalussa, kestomuottivalussa ja 

korkeapainevalussa teknisesti toteutettavissa ja kustannustehokasta, ja tarvittaessa ehdotettava 

8 artiklan 1 kohdan tarkistamista 1 päivään tammikuuta 2009 mennessä; siinä on myös 

tarkasteltava uudelleen 8 artiklan 1 kohdassa olevaa poikkeusta 1 päivään tammikuuta 2010 

mennessä käytettävissä olevien vaihtoehtojen lisätarkastelun pohjalta; 

 

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;  

 

k) arvioitava, olisiko fluorattujen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta koskevia yhteisön 

säännöksiä muutettava; mahdollisissa muutoksissa olisi otettava huomioon tekninen ja 

tieteellinen kehitys sekä tarve noudattaa teollisuuden tuotesuunnittelun aikatauluja.  

 

3. Komissio esittää tarvittaessa tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten tarkistamista 

koskevia aiheellisia ehdotuksia. 
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11 artikla 

 

Komitea 

 

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2037/2000 18 artiklalla perustettu komitea. 

 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. 

 

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi 

kuukaudeksi. 

 

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 

 

12 artikla 

 

Seuraamukset 

 

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavia 

seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden 

täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

 

2. Jäsenvaltioiden on annettava seuraamuksia koskevat säännöt komissiolle tiedoksi viimeistään 

…*, minkä lisäksi niiden on viipymättä annettava sille tiedoksi kaikki kyseisiin sääntöihin 

vaikuttavat myöhemmät muutokset. 

                                                 
* Yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
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13 artikla 

 

Voimaantulo 

 

Tämä asetus tulee voimaan kaksitoista kuukautta sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä. 

 

 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

Tehty Brysselissä […] 

 

 

 Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

 Puhemies Puheenjohtaja 

 

 

________________________ 
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LIITE I 

1 osa 

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut fluoratut kasvihuonekaasut 

Fluorattu kasvihuonekaasu Kemiallinen kaava GWP-arvo 

Rikkiheksafluoridi SF6 22200 

Fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet) 

HFC-23 CHF3 12000 

HFC-32 CH2F2 550 

HFC-41 CH3F 97 

HFC-43-10mee C5H2F10 1500 

HFC-125 C2HF5 3400 

HFC-134 C2H2F4 1100 

HFC-134a CH2FCF3 1300 

HFC-152a C2H4F2 120 

HFC-143 C2H3F3 330 

HFC-143a C2H3F3 4300 

HFC-227ea C3HF7 3500 

HFC-236cb CH2FCF2CF3 1300 

HFC-236ea CHF2CHFCF3 1200 

HFC-236fa C3H2F6 9400 

HFC-245ca C3H3F5 640 

HFC-245fa CHF2CH2CF3 950 

HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3 890 

Perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) 

Perfluorimetaani CF4 5700 

Perfluorietaani C2F6 11900 

Perfluoripropaani C3F8 8600 

Perfluoributaani C4F10 8600 

Perfluoripentaani C5F12 8900 

Perfluoriheksaani C6F14 9000 

Perfluorisyklobutaani c-C4F8 10000 
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2 osa 

 

Valmisteen kokonaislämmitysvaikutuksen (GWP) laskentakaava 

 

Valmisteen GWP on painotettu keskiarvo, joka saadaan kertomalla eri aineiden painon osuus niiden 

GWP-arvoilla. 

 

Σ (aine X % x GWP) + (aine Y % x GWP) + …..(aine N % x GWP) 

 

jossa % on painon osuus, jossa sallitaan +/- 1 prosentin poikkeama. 

 

Esimerkki: Kaavaa sovelletaan teoreettiseen kaasuseokseen, joka koostuu seuraavista aineista: 23 % 

HFC-32, 25 % HFC-125 ja 52 % HFC-134a; 

Σ (23 % x 550) + (25 % x 3400) + (52 % x 1300) 

 

 

⇒ Kokonaislämmitysvaikutus = 1652,5 

 

 

________________________ 
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LIITE II 

 

Markkinoille saattaminen kielletään 9 artiklan mukaisesti 

 

 

 

Fluoratut kasvihuonekaasut Tuotteet ja laitteet Käytön kieltämispäivä 

Fluoratut kasvihuonekaasut Kertaalleen täytettävät säiliöt Asetuksen voimaantulopäivä 
Fluorihiilivedyt ja 
perfluorihiilivedyt 

Kylmäaineita sisältävät  
ei-suljetut 

suorahaihdutusjärjestelmät 

Asetuksen voimaantulopäivä 

Perfluorihiilivedyt Palontorjuntalaitteistot ja 
palosammuttimet 

Asetuksen voimaantulopäivä 

Fluoratut kasvihuonekaasut Kotitalouskäyttöön 
tarkoitetut ikkunalasit 

Asetuksen voimaantulopäivä 

Fluoratut kasvihuonekaasut Muut ikkunat Vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulopäivästä 

Fluoratut kasvihuonekaasut Jalkineet 1. heinäkuuta 2006 
Fluoratut kasvihuonekaasut Renkaat Asetuksen voimaantulopäivä 
Fluoratut kasvihuonekaasut Yksikomponenttiset 

saumaeristeet, paitsi jos 
näiden aineiden on täytettävä 

kansalliset 
turvallisuusvaatimukset 

Vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulopäivästä 

Fluorihiilivedyt Pilailu- ja koristeluaerosolit Kahden vuoden kuluttua 
asetuksen 

voimaantulopäivästä 
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I JOHDANTO 

 

1. Komissio esitti neuvostolle 11.8.2003 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista. 

 

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 31.3.2004 (ensimmäinen käsittely). 

 

 Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 28.1.2004. 

 

3. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 21. kesäkuuta 2005 perustamissopimuksen 

251 artiklan mukaisesti. 

 

II TAVOITE 

 

Komission ehdotuksen tavoitteina oli: 

 

– edistää merkittävästi EY:lle Kioton pöytäkirjassa asetetun tavoitteen savuttamista ja 

myöhemmässä vaiheessa vielä suurempia vähennyksiä ottamalla käyttöön 

kustannustehokkaita valvonta- ja päästönvähentämistoimia ja kannustamalla 

vastuullisempaan fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöön yleensä ja erityisesti 

ympäristön kannalta haitallisimpien kaasujen (niiden, joilla on suuri lämmitysvaikutus) 

osalta sekä  

– estää sisämarkkinoiden vääristyminen, johon erilaiset käytössä olevat tai suunnitellut 

kansalliset toimenpiteet voisivat johtaa, kun jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan EY:n 

taakanjakosopimuksen1 mukaisten velvoitteiden täyttämisen EY:lle Kioton 

pöytäkirjassa asetetun vähennystavoitteen saavuttamiseksi. Ehdotuksessa kielletään 

kaasujen tietyt käyttötavat sekä eräiden näitä kaasuja sisältävien käyttösovellusten 

markkinoille saattaminen. 

 

                                                 
1  Neuvoston päätös, tehty 25 huhtikuuta 2002, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön 
puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti (2002/358/EY). 
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY 

 

1. Yleistä 

 

Yhteisessä kannassa on otettu huomioon noin kaksi kolmasosaa Euroopan parlamentin 

ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamista tarkistuksista. Neuvosto katsoo, että yhteinen 

kanta on komission alkuperäisen ehdotuksen tavoitteiden mukainen, vaikka ehdotetusta 

lähestymistavasta onkin poikettu (ks. 3 kohta), ja panee merkille, että myös komissio 

kannattaa yhteistä kantaa sen nykyisessä muodossa. 

 

2. Euroopan parlamentin tarkistukset 

 

Täysistuntoäänestyksessä 31.3.2004 EP hyväksyi ehdotukseen 81 tarkistusta. 

 

a) 54 näistä on otettu huomioon neuvoston yhteisessä kannassa joko sanatarkasti, 

osittain tai niiden sisällön osalta, 44 asetuksessa ja 10 direktiivissä ja 

b) 27:ää tarkistusta ei ole otettu huomioon. 

 

Hyväksytyt tarkistukset on lueteltu siinä järjestyksessä, jossa ne on otettu huomioon 

yhteisen kannan kahdessa osassa, ensin asetuksessa ja sitten direktiivissä: 

 

Asetus: 

Tarkistus 3: Hyväksytty johdanto-osan 4 kappaleessa; tämä sanan "kasvihuone-" 

lisääminen on hyväksytty koko tekstissä. 

Tarkistus 8: Hyväksytty sisällön osalta. 1 artiklan alkuperäinen ensimmäinen kohta on 

muotoiltu uudestaan kahdeksi kohdaksi, jotka nyt sisältävät tämän tarkistuksen sisällön. 

Tarkistus 10: Hyväksytty valtaosin 2 artiklan g alakohdassa; yhteiseen kantaan ei 

sisällytetty itse kaasujen markkinoille saattamista; ajoneuvoihin liittyvää osaa ei 

sisällytetty, koska neuvosto ehdottaa tämän osan käsittelemistä erillisessä ajoneuvojen 

tyyppihyväksyntää koskevassa direktiivissä. 
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Tarkistus 12: Hyväksytty osittain 2 artiklan n alakohdassa; neuvosto ei pitänyt 

tarpeellisena tarkennusta "huollon tai käytöstä poistamisen aikana" vaan piti ajankohdan 

avoimena. 

Tarkistus 13: Neuvosto oli samaa mieltä siitä, että hävittäminen olisi määriteltävä, 

mutta se ei käyttänyt EP:n ehdottamaa tekstiä; sen sijaan yhteiseen kantaan sisällytettiin 

sama hävittämisen vakiomääritelmä, jota on käytetty otsonikerrosta koskevissa 

raporteissa, ks. 2 artiklan q alakohta. 

Tarkistukset 15, 16 ja 17: Hyväksytty osittain 2 artiklan b, c ja a alakohdissa; neuvosto 

ei pitänyt viimeistä lausetta tarpeellisena, joten se jätettiin yhteisessä kannassa kaikista 

kohdista pois. 

Tarkistus 18: Hyväksytty sisällön osalta 2 artiklan d alakohdassa. 

Tarkistus 23: Hyväksytty sisällön osalta 3 artiklan 1 kohdassa; sen jälkeen kun oli 

pitkään keskustelu sanoista "käyttäjä" ja "omistaja", neuvosto päätti käyttää sanaa 

"haltija", mutta on syytä huomata, että 2 artiklan f alakohdan mukaisen määritelmän 

rajoissa jäsenvaltio voi määritellyissä tapauksissa määrätä omistajan vastaamaan 

haltijan roolista. 

Tarkistus 107: Hyväksytty osittain; tämän tarkistuksen sisältö on otettu huomioon 

3 artiklan 2 kohdassa, lukuun ottamatta laitteiston tarkastamista asentamisen jälkeen, ks. 

hylätty tarkistus 24. 

Tarkistukset 26, 27 ja 28: Hyväksytty 3 artiklan 2 kohdassa, lukuun ottamatta 

tarkistuksen 26 alkuosaa, jota ei pidetty tarpeellisena. 

Tarkistus 29: Hyväksytty 3 artiklan 2 kohdassa; tätä tarkistusta on sovellettu myös 

yhteisen kannan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin käyttösovelluksiin. 

Tarkistus 30: Hyväksytty osittain 3 artiklan 4 kohdassa; tarkastustiheys voidaan 

puolittaa vuotojen havaitsemisjärjestelmän käyttöönottamisen perusteella. 

Tarkistus 31: Hyväksytty 3 artiklan 5 kohdassa. 

Tarkistukset 110 ja 32: Hyväksytty osittain 3 artiklan 4 kohdassa, ks. tarkistus 30. 

Tarkistus 33: Hyväksytty osittain 3 artiklan 3 kohdassa; "yhtä piiriä" koskeva osa 

hylättiin (ks. tarkistus 26) ja loppuosa hylättiin, koska yhteisessä kannassa käytetään 

ilmaisua "asianmukainen" vuotojen havaitsemisjärjestelmä. 

Tarkistus 34: Hyväksytty 3 artiklan 6 kohdassa (ks. tarkistus 23). 

Tarkistus 35: Hyväksytty 3 artiklan 1 kohdassa. 
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Tarkistus 39: Hyväksytty 4 artiklan 4 kohdassa; neuvosto oli kuitenkin sitä mieltä, että 

käytännössä on parempi sanoa "ennen" lopullista käytöstä poistamista kuin lopullisen 

käytöstä poistamisen "aikana". 

Tarkistukset 41 ja 42 sekä 43 ja 44 osittain: 5 artiklaan on muutettu merkittävästi: 

1, 2 ja 3 kohtaan on sisällytetty tarkistusten 41 ja 42 sisältö pääosin sekä osia 

tarkistuksista 43 ja 44.  

Tarkistukset 46, 47, 48 osittain ja 50: Hyväksytty 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa. 

Tarkistukset 52, 53 osittain, 54 sisällön osalta ja 55: Hyväksytty 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa. 

Tarkistukset 59 ja 60: Hyväksytty 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. 

Tarkistukset 62 ja 63: Hyväksytty sisällön osalta 6 artiklan 4 kohdassa. 

Tarkistus 78: Hyväksytty sisällön osalta yhteisen kannan uudessa 6 b artiklassa 

"Merkitseminen". 

Tarkistus 65: Hyväksytty 7 artiklassa. 

Tarkistus 67: Hyväksytty melkein sanatarkasti 8 artiklan 1 kohdassa. 

Tarkistus 79: Hyväksytty osittain; 9 artiklan 1 kohta sisältää sanan "kasvihuone-" 

mutta siitä ei ole poistettu sanaa "liikennevälineiden". 

Tarkistus 105: Hyväksytty poisto 11 artiklassa. 

 

Direktiivi: 

Tarkistus 6: Hyväksytty sisältö johdanto-osan 4 kappaleessa. 

Tarkistukset 85 ja 96: Hyväksytty. 

Tarkistus 111: Hyväksytty sisällön osalta 5 artiklan 2 kohdassa; kuitenkin niin, että 

päivämäärä on liitetty vuodon havaitsemiseen käytetyn yhdenmukaistetun testin 

hyväksymispäivään ja raja-arvot on määritelty yhteisessä kannassa.  

Tarkistus 71: Hyväksytty 7 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa. 

Tarkistus 112: Hyväksytty osittain 5 artiklan 4 kohdassa; kuitenkin niin, että yhteisessä 

kannassa käytetty GWP-arvo on 150 eikä 50. 

Tarkistus 73: Hyväksytty osittain 5 artiklan 5 kohdassa; kuitenkin niin, että yhteisessä 

kannassa päivämäärä on 1.1.2017 eikä 1.1.2014 ja GWP-arvo 150 eikä 50. 

Tarkistus 76: Hyväksytty kiintiöjärjestelmän poisto. 
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Tarkistus 86: Hyväksytty sisällön osalta; 8 artiklan 1 kohdan mukaisessa 

kertomuksessa, joka annetaan viiden eikä kahden vuoden kuluttua voimaantulosta, on 

arvioitava sitä, onko säännöksiä muutettava ottaen huomioon tekninen ja tieteellinen 

kehitys sekä tarve noudattaa teollisuuden tuotesuunnittelun aikatauluja. 

Tarkistus 82: Otettu pääosin huomioon 8 artiklassa. 

 

Hylätyt 27 artiklaa on lueteltu siinä järjestyksessä, jossa ne liittyvät komission 

ehdotukseen; lisäksi on esitetty hylkäämisen perusteet. 

 

Tarkistus 2: Eräät yhteisessä kannassa säädetyistä toimenpiteistä on tehtävä 95 artiklan 

perusteella, minkä vuoksi jäsenvaltiot eivät voi pitää voimassa tiettyjä kansallisia 

toimenpiteitä. 

Tarkistus 4: Näiden kaasujen käyttöä on rajoitettu 7 artiklassa säädettyjen kieltojen 

mukaisesti komission toteuttaman yksityiskohtaisen kuulemisen perusteella; 

käyttökieltoja arvioidaan uudelleen 9 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla vuonna 2009 

ja 2010, ja markkinoille saattamista koskevien kieltojen mahdollista jatkamista 

arvioidaan 9 artiklan 2 kohdan j alakohdan nojalla toteutettavan yleisen 

uudelleentarkastelun yhteydessä. 

Tarkistukset 5 ja 7: Komission ehdottamaa johdanto-osan 7 kappaletta ja EP:n 

ehdottamaa johdanto-osan 9 a kappaletta ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan, koska 

neuvosto ei pitänyt tarpeellisena selittää näitä vaatimuksia; sen sijaan mukaan on otettu 

yleisempiä johdanto-osan kappaleita, joissa selitetään, mitkä asetuksen osat perustuvat 

175 artiklaan ja mitkä 95 artiklaan. 

Tarkistus 9: Neuvosto ei pitänyt tarpeellisena määritellä tuottajaa. 

Tarkistus 11: Neuvosto halusi säilyttää sanan "säiliö" eikä muuttanut sitä 

"kuljetusastiaksi", mutta lisäsi komission ehdottamaan määritelmään sanan 

"pääasiallisesti". 

Tarkistus 108: Neuvoston mielestä ei ole tarpeen lisätä määritelmään GWP-arvoa 50, 

koska se käy ilmi artikloista. 

Tarkistus 20: Sen jälkeen kun asiasta oli keskusteltu pitkään, neuvosto päätti säilyttää 

komission ehdotuksen mukaisesti "uudenlaiset aerosolit", koska sen mielestä muista 

aerosoleista ei ole riittävästi tutkimus- ja kuulemisaineistoa. 
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Tarkistus 21: Neuvoston mielestä ei ollut tarpeen sisällyttää tekstiin pieniä tuottajia 

koskevia erityissäännöksiä. 

Tarkistus 22: Neuvoston mielestä tämä oli liian yleistä; sisältö on otettu huomioon 

3 artiklan 1 kohdassa. 

Tarkistus 24: Neuvosto katsoi, että tämä on jo normaali menettely; tämän artiklan 

tarkoituksena on varmistaa, ettei vuotoja ilmene siinä vaiheessa, kun laitteisto on jo 

käytössä.  

Tarkistus 25: Keskusteltuaan asiasta yksityiskohtaisesti neuvosto katsoi, ettei ole 

tarkoituksenmukaista laajentaa tätä velvoitetta koskemaan liikkuvia laitteita tässä 

vaiheessa; asiaa tarkastellaan kuitenkin uudelleen 31.12.2007 mennessä (ks. 9 artiklan 

1 kohta). 

Tarkistus 36: Neuvosto ei pitänyt tätä rekisteröintivaatimusta tarpeellisena. 

Tarkistus 40: Neuvosto ei pitänyt tätä rekisteröintivaatimusta tarpeellisena. 

Tarkistus 49: Otettu huomioon 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. 

Tarkistukset 57 ja 61: Neuvosto ei usko, että näitä vaatimuksia voitaisiin käytännössä 

täyttää. 

Tarkistus 64: Yhteisessä kannassa säädetään 1 kohdan käyttökieltoa koskevasta 

poikkeuksesta; asiaa on kuitenkin tarkoitus tarkastella uudelleen 1.1.2010 mennessä (ks. 

9 artiklan 2 kohdan i alakohta). 

Tarkistukset 69, 74, 75 ja 77: Neuvosto ei halunnut sisällyttää yhteisen kannan tekstiin 

verokannustimia. 

Tarkistus 80: Neuvosto piti tätä liian laaja-alaisena; uudelleentarkastelua koskevaan 

9 artiklaan lisättiin kuitenkin i ja j alakohta, joissa käsitellään osa tämän tarkistuksen 

aiheista. 

Tarkistus 81: Neuvoston mielestä tämä asia on jo otettu huomioon yleistä 

uudelleentarkastelua koskevissa kohdissa, ks. 9 artiklan 2 kohdan a, g ja h alakohta. 

Tarkistus 104: Keskusteltuaan asiasta pitkään neuvosto sopi, että käytetään 

otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen mukaista komiteaa; kuitenkin 

niin, että noudatetaan sääntelymenettelyä eikä hallintomenettelyä, ks. 10 artikla. 

Tarkistus 83: Erillistä komiteaa ei pidetty tarpeellisena. 

Tarkistus 84: Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmää koskeva uusi 

tyyppihyväksyntädirektiivi tarkoittaa sitä, ettei tämä teksti enää ole yhteisen kannan 

liitteessä II; aerosolien osalta neuvosto päätti säilyttää komission ehdotuksen mukaisesti 

"uudenlaiset aerosolit", ks. tarkistus 20. 
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3. Tärkeimmät neuvoston tekemät uudistukset 

 

– Ajoneuvojen ilmastointilaitteet: 

 

1. Kiintiöjärjestelmä 

Neuvosto hyväksyi EP:n tarkistukset, koska se katsoi, ettei ehdotettu kiintiöjärjestelmä 

olisi ollut kaikkein käytännöllisin keino vähentää näiden järjestelmien päästöjä, ja 

päätti, että uusissa järjestelmissä jäähdytysaine on korvattava ympäristön kannalta 

vähemmän haitallisella aineella (eli kaasulla, jonka GWP-arvo on huomattavasti 

pienempi). Näin ollen kiintiöjärjestelmä on poistettu. 

 

2. Tyyppihyväksyntädirektiivi 

Neuvosto pani merkille, että EP kaavaili etenkin tarkistuksissa 82 ja 112 direktiivin 

70/156/ETY mukaisen EY:n tyyppihyväksyntäjärjestelmän käyttämistä sen 

valvomiseksi, että ajoneuvoissa olisi ympäristöystävälliset ilmastointijärjestelmät. 

Neuvosto on samaa mieltä EP:n tavoitteesta, minkä vuoksi se on laatinut ajoneuvojen 

tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin kantadirektiivin 70/156/ETY pohjalta. 

 

– Asetuksen oikeusperusta 

Päätettyään siirtää ajoneuvojen ilmastointijärjestelmää koskevan osuuden erilliseen 

direktiiviin neuvosto pohti tarkkaan asetuksen loppuosuuden oikeaa oikeusperustaa, ja – 

kuten yhteisestä kannasta käy ilmi – päätti, että kaksi oikeusperustaa olisi 

tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Tämä tarkoittaa sitä, että asetus perustuu 175 artiklan 

1 kohtaan. Käyttökieltoja, markkinoille saattamista koskevia kieltoja ja merkitsemistä 

koskevat artiklat perustuvat kuitenkin perustamissopimuksen 95 artiklaan. Fluorattuja 

kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden erityismerkintää koskeva artikla on neuvoston 

tekemä lisäys, ja se näyttäisi jossain määrin vastaavan kuluttajille tiedottamista 

koskevaa EP:n tarkistusta. 
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III PÄÄTELMÄT 

 

Vaikka neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia Euroopan parlamentin tekemiä tarkistuksia, se 

katsoo, että yhteinen kanta vastaa suurelta osin Euroopan parlamentin ilmaisemia 

huolenaiheita. 

 

Ajoneuvojen ilmastointilaitteita koskevien näkökohtien osalta yhteisen kannan muotoilu on 

uusi. Kuitenkin sekä Euroopan parlamentin että neuvoston tavoitteena oli löytää ehdotettua 

kiintiöjärjestelmää toimivampi ratkaisu tyyppihyväksyntälainsäädännön pohjalta. On syytä 

korostaa, että vaikka yhteinen kanta koostuu kahdesta osasta – asetuksesta ja direktiivistä – 

neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että edelleen on olemassa vain yksi ehdotus. 

 

 

________________________ 
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Itävallan lausuma 

 

Itävalta palauttaa mieleen, että kesäkuussa 1998 neuvosto kehotti kaikkia jäsenvaltioita 

perustamaan ohjelmia fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseksi ja/tai 

vähentämiseksi. Samanaikaisesti neuvosto vetosi komissioon, "jotta se jatkaisi ympäristön kannalta 

turvallisten vaihtoehtojen kehittämistä näille kaasuille" ja kehotti komissiota "laatimaan sellaiset … 

puitteet, joita jäsenvaltiot voisivat edelleen kehittää."1 

 

                                                 
1  Neuvoston päätelmät 16.–17.6.1998, johdanto-osan 13 kappale (asiak. 9702/98). 
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Tämän vuoksi Itävalta vahvisti vuonna 2002 kansallisen lainsäädännön, joka vastasi silloista 

tietämystä eri soveltamisaloilla, täyttääkseen Kioton pöytäkirjan mukaiset kansainväliset 

velvoitteensa sekä EU:n taakanjakosopimuksesta (päätös 2002/358/EY) johtuvat velvoitteensa. 

 

Itävalta on vakuuttunut siitä, että taakanjakosopimuksesta johtuvat jäsenvaltioiden velvoitteet, jotka 

poikkeavat huomattavasti toisistaan, edellyttävät tapauskohtaisia kansallisia politiikkoja ja 

toimenpiteitä. Lisäksi Itävalta on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 

kansainvälisen oikeuden mukainen alkuperäinen ja itsenäinen vastuu- ja korvausvelvollisuus ja että 

yksittäiset jäsenvaltiot ovat vastuussa omien vähentämistavoitteidensa saavuttamisesta riippumatta 

siitä, onnistuuko EU täyttämään sille määrätyn vähentämiskiintiön yhteisten toimien avulla vai ei. 

 

Itävalta on pahoillaan siitä, että tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen osalta yhteinen kanta 

perustuu ilmiselvään kunnianhimon puutteeseen suhtautumisessa nykyisten ekotehokkaiden 

teknologioiden antamiin mahdollisuuksiin. Itävalta panee merkille, että neuvostossa on merkittäviä 

suojelutasoon liittyviä näkemyseroja ja ettei tällä alalla johtoaseman ottaneiden jäsenvaltioiden 

laajaa kokemusta ole otettu riittävästi huomioon. Tähän liittyen se toistaa, että 

perustamissopimuksen 95 artiklan soveltamisen edellytyksenä on korkea suojelun taso. Itävalta on 

vakuuttunut siitä, ettei tätä tavoitetta saavuteta tämän asetuksen avulla. 

 

Itävalta on edelleen vakaasti sitä mieltä, että perustamissopimuksen 175 artikla on asianmukainen 

oikeusperusta fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevalle asetukselle (eli paketin A-osalle). 

Valitettavasti valtuuskuntien enemmistö on päättänyt toisin. 

 

Ottaen huomioon, ettei Euroopan komissio ole vielä esittänyt lopullista kantaansa Itävallan 

normeihin, Itävalta on sitä mieltä, että kahden eri perustan käyttäminen suhteessa saavutettuun 

tekniseen tasoon tulee käytännössä vaikeuttamaan EU:n ilmastonmuutospolitiikan tavoitteiden 

saavuttamista. Se tulee vaikeuttamaan Itävallan vakiintuneiden normien säilyttämistä ja 

samankaltaisten normien vakiinnuttamista nopeasti muissa jäsenvaltioissa, jos jokin jäsenvaltio 

haluaisi tehdä niin. 
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Tämä suhtautumistapa saattaa hankaloittaa jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä 

tai jopa vaarantaa sen. Itävalta haluaa korostaa, ettei EU:n taakanjakosopimus sisällä 15 

jäsenvaltiota koskevaa yhdenmukaista toimintamallia ja että myös päästökauppadirektiivin 

2003/67/EY 24 artiklan mukaiset päästökauppamahdollisuudet saattavat vaikeutua 

lähitulevaisuudessa. 

 

Kompromissin hengessä Itävalta oli valmis hyväksymään väliaikaisen poikkeuksen, jonka ansiosta 

jäsenvaltiot olisivat voineet säilyttää asetuksessa säädettyjä säännöksiä tiukemmat kansalliset 

säännökset sinä aikana, joka Kioton velvoitteiden täyttämiseen on jäljellä. Itävalta on sitä mieltä, 

että perustamissopimus olisi tarjonnut tähän tarkoitukseen useita toteuttamiskelpoisia ja 

oikeudellisia mahdollisuuksia. 

 

Koska tämä viimeinenkin yritys epäonnistui, Itävallan oli äänestettävä tätä yhteistä kantaa vastaan. 

 

Itävalta varaa itselleen oikeuden toteuttaa tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä kansainvälisen 

sopimuksen mukaisesti toteutetun ympäristönsuojelunsa korkean tason säilyttämiseksi. Samalla se 

pyytää tulevia puheenjohtajavaltioita, Euroopan komissiota ja Euroopan parlamenttia pyrkimään 

ratkaisuihin, joissa kootaan yhteen kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät toimet. 

 

Tanskan lausuma 

 

Tanska tunnustaa, että yhteinen kanta johtaisi fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön 

vähentymiseen Euroopan unionissa.  

 

Tanska ei voi kuitenkaan hyväksyä, että yhteisessä kannassa ei sallita sitä, että jäsenvaltiot voisivat 

päätöksen 2002/358/EY mukaisten velvoitteidensa noudattamiseksi pitää voimassa tiukempia 

kansallisia säännöksiä kuin asetuksen liitteessä II esitetyt säännökset. 

 

Tanska varaa itselleen perustamissopimuksen mukaisen oikeuden toteuttaa kaikki asianmukaiset 

toimenpiteet ympäristönsuojelunsa korkean tason säilyttämiseksi. 
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Belgian, Portugalin ja Ruotsin yhteinen lausuma 

 

Tämän lausuman tarkoituksena on ilmaista pettymys siihen, että asetus sallii fluorattujen kaasujen 

käytön ja markkinoille saattamisen aloilla, joilla on olemassa edullisia vaihtoehtoja. Tämän vuoksi 

Belgia, Portugali ja Ruotsi vaativat asetuksen kunnianhimoista ja pikaista tarkistamista. 

Tarkistuksen olisi perustuttava käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin ja fluorattujen kaasujen käytön 

rajoittamisesta saatuihin jäsenvaltioiden kokemuksiin. 

 

Ne ovat pahoillaan siitä, ettei asetuksen oikeusperusta osoita, että tässä tapauksessa ensisijaisena 

tavoitteena on ympäristönsuojelu.  

 

Lisäksi ne olisivat toivoneet 95 artiklaan perustuvien säännösten osalta laajempia ja tehokkaampia 

rajoituksia fluorattujen kaasujen päästöjen vähentämiseksi. 

 

Fluoratuilla kaasuilla on erittäin voimakas kasvihuonevaikutus ja ne säilyvät ilmakehässä erittäin 

pitkään. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää rajoittaa fluorattujen kaasujen päästöjä, jotta Kioton 

pöytäkirjan mukaiset velvoitteet ja ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen lopullinen tavoite 

voitaisiin saavuttaa. 

 

Belgia, Portugali ja Ruotsi pyrkivät toisessa käsittelyssä vaikuttamaan rakentavasti siihen, että 

asetusta saataisiin parannettua. 

 

Komission lausuma  

10 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetusta uudelleentarkastelusta 

 

Komissio katsoo, että 10 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetussa uudelleentarkastelussa 

mahdollisia liitteen II osalta tarkasteltavia aloja voisivat olla: 

– aerosolialan sovellukset 

– jäähdytys-, ilmastointi- (muu kuin moottoriajoneuvoissa tapahtuva käyttö) ja 

lämpöpumppualan sovellukset 

– sekä kovat että joustavat solumuovit 

– palontorjuntalaitteistot ja sammuttimet. 

 
________________________ 
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2003/0198 A (COD) 
2003/0198 B (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi moottoriajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 

1. MENETTELY 

Ehdotus [KOM(2003)492 lopullinen, 11. elokuuta 2003] toimitettiin neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille 12. elokuuta 2003 EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 
1 kohdassa määrätyn yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 28. tammikuuta 20041. 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 
2004 pitämässään istunnossa. 

Euroopan parlamentin lausunnon jälkeen neuvosto saavutti määräenemmistöllä 
poliittisen yhteisymmärryksen yhteisestä kannasta 14. lokakuuta 2004 EY:n 
perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa virallisesti 20. kesäkuuta 2005. 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS 

Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on edistää merkittävästi Euroopan yhteisölle Kioton 
pöytäkirjassa asetetun tavoitteen saavuttamista ottamalla käyttöön 
kustannustehokkaita toimenpiteitä fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämiseksi. Näiden fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen 
(hiilidioksidiekvivalenttina) arvioidaan kasvavan noin 50 prosenttia vuosina 
1995-2010, jos tilanne jatkuu nykyisellään. Koska Kioton pöytäkirja tuli voimaan 
16. helmikuuta 2005, on entistäkin tärkeämpää, että EU antaa ja panee nopeasti 
täytäntöön lainsäädäntöä kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi. 

Toisena tavoitteena on estää sisämarkkinoiden vääristyminen, joka voi olla 
seurauksena, jos jäsenvaltiot käyttävät tai suunnittelevat toisistaan poikkeavia 
toimenpiteitä omien Kioton pöytäkirjasta johtuvien tavoitteidensa saavuttamiseksi. 
Tämä edellyttää yhdenmukaistettuja säännöksiä, joilla rajoitetaan fluorattujen 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
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kaasujen kaupanpitämistä ja käyttöä sellaisissa sovelluksissa, joissa kyseisiä kaasuja 
on vaikea eristää tai joissa niiden käyttöä ei pidetä tarkoituksenmukaisena ja ne 
voidaan korvata muilla vaihtoehdoilla. Keskeinen tekijä on tiettyjen fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vuotojen rajoittaminen ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä ja 
HCF-134a:n käytön kieltäminen näissä järjestelmissä tiettyyn määräaikaan 
mennessä. 

Ehdotetun asetuksen odotetaan vähentävän fluorattujen kaasujen ennustettuja 
päästöjä noin 23 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla vuoteen 2010 
mennessä. Tämän jälkeen odotetaan vieläkin suurempia vähennyksiä, koska eräillä 
säännöksillä, erityisesti HFC-134a:n käytön kieltämisellä ajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmissä, on merkittävää vaikutusta vasta vuoden 2010 jälkeen. 

Yhteinen kanta rakentuu komission ehdotuksen pohjalle ja koostuu kahdesta 
säädöksestä. Näiden säädösten avulla voidaan osaltaan varmistaa, että EU voi täyttää 
kustannustehokkaalla tavalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat 
oikeudelliset sitoumukset, joista on sovittu Kioton pöytäkirjassa, jonka Euroopan 
yhteisö ja sen jäsenvaltiot ratifioivat 31. toukokuuta 2002. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT KOMISSION HUOMAUTUKSET 

3.1. Yleiset huomautukset 

Euroopan parlamentin ehdottamista 81:sta tarkistuksesta 54 on sisällytetty yhteiseen 
kantaan joko kokonaisuudessaan, osittain tai periaatteessa. Komissio hyväksyy 27 
parlamentin ehdottamaa tarkistusta, jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan. 

Komissio katsoo, että yhteisessä kannassa, joka koostuu tiettyjä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja koskevasta asetuksesta ja moottoriajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmien päästöjä koskevasta direktiivistä, ei muuteta komission 
ehdotuksen lähestymistapaa eikä tavoitteita. Ehdotuksen muodon muuttaminen 
vastaa myös parlamentin toivetta, jonka mukaan ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä 
olisi käsiteltävä tyyppihyväksyntää koskevassa lainsäädännössä. Komissio hyväksyy 
tämän muotoa koskevan muutoksen siltä pohjalta, että näitä kahta osaa käsitellään 
yhtenä kokonaisuutena, jonka avulla taataan alkuperäisen ehdotuksen 
ympäristötavoitteiden saavuttaminen. Myös neuvosto hyväksyi tämän, ja se käy ilmi 
yhteisen kannan johdanto-osan kappaleista. 

Komissio antoi asetuksen 10 artiklaa koskevan lausuman (ks. liite). 

3.2. Yksityiskohtaiset huomautukset 

3.2.1. Komission hyväksymät parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty yhteiseen 
kantaan kokonaan, osittain tai periaatteessa 

Tarkistuksissa 3, 34 ja 79 ilmaus ”fluorattu kaasu” korvataan ilmauksella ”fluorattu 
kasvihuonekaasu” (tätä ilmausta käytetään kaikkialla tekstissä). 

Tarkistuksessa 8 tarkennetaan asetuksen soveltamisalaa sen 1 artiklan 2 kohdassa. 

Tarkistuksessa 12 parannetaan ”talteenoton” määritelmää. 
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Tarkistuksessa 13 annetaan ”hävittämisen” määritelmä. 

Tarkistuksissa 15, 16 ja 17 selvennetään asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
aineiden määritelmiä. 

Tarkistuksessa 18 luodaan oikeudellista selkeyttä ja varmuutta 
”lämmitysvaikutuksen” määritelmään. 

Tarkistuksessa 29 varmistetaan, että vuotojen esiintyessä korjaukset tehdään 
asianmukaisesti. 

Tarkistuksessa 30 harvennetaan tarkastusten tiheyttä, jos vuotoja ei havaita. 

Tarkistuksissa 31 ja 107 sallitaan palontorjuntalaitteistojen tarkastaminen ISO 14520 
–standardin mukaisesti. 

Tarkistuksissa 32 ja 33 edellytetään vuotojen havaitsemisjärjestelmän käyttöönottoa 
todennäköisissä vuotokohdissa. 

Tarkistuksen 35 mukaan vuodot on korjattava mahdollisimman nopeasti. 

Tarkistuksen 41 mukaan jäsenvaltioiden on mukautettava koulutusjärjestelmänsä. 

Tarkistuksissa 46, 50, 52 ja 63 selvennetään tekstiä tietojen ilmoittamisen osalta. 

Tarkistuksen 78 mukaan fluorattuja kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden 
merkinnöissä olisi annettava tietoja niiden lämmitysvaikutuksesta. 

Tarkistuksessa 82 käsitellään asetuksen uudelleentarkastelua sen selvittämiseksi, 
onko sitä syytä tarkistaa. Direktiivissä tästä säädetään 8 artiklassa. Tarkistuksessa 
111 edellytetään, 31. joulukuuta 2006 alkaen kaikkien uusien ajoneuvotyyppien on 
täytettävä standardoidulla testimenettelyllä määriteltyä vuotonopeutta koskevat 
vaatimukset. 

3.2.2. Komission hyväksymät parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen 
kantaan 

Johdanto-osan kappaleet: Tarkistus 7 koskee koulutusta ja sertifiointia. Neuvosto on 
päättänyt olla käsittelemättä yksityiskohtaisesti jokaista säännöstä. Komissio voi 
hyväksyä tämän, koska koulutusta ja sertifiointia koskevia asetuksen säännöksiä on 
lujitettu. 

Määritelmät: Käsitteiden määrittely yhteisön lainsäädännön pohjalta, mikäli 
mahdollista, voi parantaa selkeyttä ja varmuutta, kuten tarkistuksissa 9 ja 11. 
Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty parlamentin ehdottamia ”kuljetusastian” ja 
”tuottajan” määritelmiä, mutta komissio katsoo, ettei tämä heikennä komission 
ehdotusta. 

Standardoidut testit ennen markkinoille saattamista: Tarkistuksessa 24 edellytetään, 
että jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujärjestelmille on tehtävä standardoidut 
testit ennen niiden markkinoille saattamista. Näiden standardien tulisi perustua 
voimassa olevaan lainsäädäntöön eikä komitean määrittelemiin testeihin. Neuvoston 
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mielestä tämä on normaali menettely, jota ei siten tarvitse toistaa yhteisessä 
kannassa. 

Sertifioidun henkilöstön ja yritysten sähköinen rekisteri: Tarkistuksessa 40 esitetty 
sähköinen rekisteri olisi voinut olla hyödyllinen väline, joka olisi auttanut laitteiden 
haltijoita käyttämään pätevää henkilöstöä. Tätä säännöstä ei ole sisällytetty yhteiseen 
kantaan. Komissio voi hyväksyä tämän, koska säännös ei ole olennainen eristämistä 
koskevien säännösten kannalta. 

Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmät, joiden lämpövaikutus on alle 100, ja 
verokannustimet: Tarkistuksen 77 mukaan jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
verokannustimilla sellaisten laitteiden (ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien) 
markkinoille saattamista, joiden lämpövaikutus on alle 100. Komissio hyväksyy 
tämän periaatteessa, mutta katsoo, ettei sen pitäisi olla pakollista. Tätä tarkistusta ei 
ole sisällytetty yhteiseen kantaan. 

Talteenottotavoitteiden ja talteenoton oikeudellisen kehyksen tarkistamistarpeen 
tarkastelu: Tarkistuksessa 81 pyritään vahvistamaan uudelleentarkastelua koskevia 
säännöksiä talteenoton osalta. Komissio katsoo, että uudelleentarkastelua koskeviin 
säännöksiin voisi olla hyödyllistä sisällyttää talteenottoa koskevien säännösten 
uudelleentarkastelu. Tätä ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan, mutta komissio katsoo, 
että vaatimus arvioida ”säännösten vaikutuksia” kattaa tämän näkökohdan. 

3.2.3. Parlamentin tarkistukset, joita komissio ei hyväksy, mutta jotka on sisällytetty 
yhteiseen kantaan 

Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmät: Tarkistuksessa 6 poistetaan johdanto-osan 
kappale, jossa viitataan siirrettäviin kiintiöihin. Tarkistus liittyy tarkistukseen 105, 
jota komissio ei myöskään voinut alun perin hyväksyä. Neuvosto on omaksunut 
ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöjen vähentämiseen käytettävän säädöksen 
suhteen samanlaisen lähestymistavan kuin parlamentti. Yhteisessä kannassa 
komission ehdottamat säännökset on muotoiltu tyyppihyväksyntää koskevaksi 
direktiiviksi, jolla muutetaan direktiiviä 1970/156/EY. 

Markkinoille saattamisen määritelmä: Tarkistus 10 sisältää myös itse fluorattujen 
kaasujen markkinoille saattamisen näitä kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden 
lisäksi. Tarkistuksessa poistetaan myös komission ehdotukseen sisältyvä viittaus 
”käyttämättömiin” tuotteisiin ja laitteisiin. Komissio voi tukea uutta määritelmää, 
koska siitä on jätetty pois fluorattujen kaasujen markkinoille saattaminen. 

”Omistajan” ja ”käyttäjän” käsitteet: Tarkistuksissa 23 ja 34 korvataan komission 
ehdotuksessa käytetty ilmaus ”omistajat” ilmauksella ”omistajat ja käyttäjät”. 
Komissio katsoo, että olisi määriteltävä selkeästi, kuka on vastuussa eristämisestä, ja 
että vakiintunut käytäntö tätä varten olisi käyttää käsitettä ”omistaja”. Yhteisen 
kannan 2 artiklan f alakohdassa tämä käsite on korvattu käsitteellä ”haltija”, jonka 
määritelmään sisältyy mahdollisuus, että ”omistaja” nimetään vastaamaan 
eristämisestä ja talteenotosta. 

Käsitteet ”akkreditoidut yritykset” ja ”sertifioitu henkilöstö”: Tarkistuksissa 26, 27 ja 
28 otetaan käyttöön käsite ”akkreditoidut yritykset” käsitteen ”sertifioitu henkilöstö” 
rinnalla. Komissio katsoo, että eristämistä koskevien säännösten keskeinen tekijä on 
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pätevän henkilöstön tarve. Ilmauksen ”sertifioitu” käyttäminen ”pätevän” sijasta 
henkilöstön yhteydessä voidaan hyväksyä samoin kuin yritysten sisällyttäminen 
3 artiklan 2 kohtaan, sillä tarkastusjärjestelmää on vahvistettu kirjanpitovaatimusten 
osalta. 

Fluorattujen kaasujen talteenotto: Tarkistuksessa 39 edellytetään talteenottoa laitteen 
huollon ja sen lopullisen käytöstä poistamisen aikana. Yhteisessä kannassa tämä on 
korvattu ilmaisulla ”ja ennen näiden laitteiden hävittämistä”. Komissio voi tukea tätä 
muotoilua. 

Tarkastustiheyden vähentäminen, jos vuotoja ei havaita: Tarkistuksen 110 osalta 
komissio pitäisi parempana, että tarkastustiheyden vähentämisestä päättäisi 
toimivaltainen viranomainen, sillä se pystyy parhaiten arvioimaan tilanteen. Yhteisen 
kannan mukaan tarkastustiheys puolitetaan, jos käyttöön on otettu asianmukainen 
vuotojen havaitsemisjärjestelmä. 

Koulutus ja sertifiointi: Komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 42, 43 ja 44, joiden 
mukaan olemassa olevat järjestelmät olisi saatettava asetuksen vaatimusten 
mukaisiksi. Komission mielestä nämä tarkistukset ovat liian normatiivisia. Joitain 
näissä tarkistuksissa esitettyjä käsitteitä on sisällytetty yhteiseen kantaan (5 artikla), 
joka on tältä osin muotoiltu suurelta osin uudelleen. Artiklan keskeiset osat, jotka 
koskevat koulutuksen vähimmäisvaatimusten vahvistamisessa ja vastavuoroisessa 
tunnustamisessa sovellettavaa aikataulua ja menettelyä, ovat kuitenkin pysyneet 
muuttumattomina. 

Tietojen ilmoittaminen: Komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 47, 48, 54, 55, 57, 59, 
60 ja 62, joissa poistetaan tuottajien velvollisuus arvioida loppukäyttäjien päästöt, 
otetaan käyttöön kunkin kaasun elinkaaren aikaisten päästöjen käsite sekä 
velvoitetaan jäsenvaltiot tarkastelemaan edustavaa otantaa rekistereistä ja 
ilmoittamaan komissiolle arvioidut päästömäärät. Komissio ei voi hyväksyä näitä 
tarkistuksia, koska ne yhdessä vaarantaisivat ilmoitussäännösten tasapainon. 
Yhteisessä kannassa on kuitenkin löydetty kompromissi, jonka komissio voi 
hyväksyä. 

Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmät: Tarkistuksissa 65, 71, 73, 76, 105, 108, 111 ja 
112 korvataan siirrettäviä kiintiötä koskevat säännökset tyyppihyväksyntää 
koskevilla säännöksillä. Komissio hyväksyi nämä tarkistukset sen jälkeen kun kävi 
selväksi, että neuvosto suosi käytettävän säädöksen muodon osalta samanlaista 
ratkaisua kuin parlamentti. Eri toimielimet ovat kuitenkin erimielisiä siitä, milloin 
näiden säännösten pitäisi tulla voimaan. Parlamentti ehdottaa vuotta 2011 uusien 
ajoneuvotyyppien osalta ja vuotta 2014 kaikkien uusien ajoneuvojen osalta. 
Komissio katsoo, että määräaika ei saisi olla myöhempi kuin 2010 ja 2016, jotta 
uudelleen muotoiltu säädös vastaisi komission ehdotusta. Komissio pitää tätä 
tärkeänä, jotta voidaan edistää Kioton pöytäkirjassa asetettujen EU:n tavoitteiden 
saavuttamista. Yhteisessä kannassa komission ehdottamat säännökset annetaan 
tyyppihyväksyntää koskevana direktiivinä, jolla muutetaan direktiiviä 1970/156/EY 
ja jonka mukaan HFC-134a poistetaan käytöstä vuonna 2011 uusissa 
ajoneuvotyypeissä ja vuonna 2017 uusissa ajoneuvoissa. 

Ajoneuvojen parannetut ilmastointijärjestelmät: Tarkistuksissa 85 ja 96 poistetaan 
ajoneuvojen parannettujen ilmastointijärjestelmien määritelmä kiintiöjärjestelmän 
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poistamisen seurauksena. Komissio katsoo, että tämä määritelmä pitäisi säilyttää. 
Siirrettäviä kiintiöitä koskevat säännökset on kuitenkin korvattu tyyppihyväksyntää 
koskevilla säännöksillä, joten parannetut ilmastointijärjestelmät eivät ole enää 
tarpeellisia ja ne on poistettu yhteisessä kannassa. 

Kertomus ympäristöystävällisten ilmastointilaitteiden kehityksessä tapahtuneesta 
edistyksestä: Tarkistuksen 86 mukaan komission olisi annettava kahden vuoden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta kertomus ympäristöystävällisten 
ilmastointilaitteiden kehityksestä. Yhteiseen kantaan sisältyvän 
tyyppihyväksyntädirektiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaan komission on arvioitava, 
onko fluorattujen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta koskevia yhteisön 
säännöksiä syytä muuttaa. 

3.2.4. Parlamentin tarkistukset, joita komissio ei hyväksy ja joita ei ole sisällytetty 
yhteiseen kantaan 

Johdanto-osan kappaleet: Tarkistuksessa 2 lisätään uusi johdanto-osan kappale, jossa 
viitataan Kioton pöytäkirjaan perustuviin kunkin jäsenvaltion yksittäisiin 
päästötavoitteisiin ja tästä johtuvaan yksilöllisten toimien tarpeeseen. Siinä ei 
kuitenkaan mainita, että joissain tapauksissa tarvitaan yhdenmukaistettuja toimia. 
Lisäksi koska osa ehdotetun asetuksen toimista kuuluu perustamissopimuksen 
95 artiklan soveltamisalaan, on mahdollista, että jäsenvaltiot eivät voi täysin 
itsenäisesti päättää kansallisista toimenpiteistään. 

Johdanto-osan kappaleet: Tarkistuksessa 4 lisätään uusi johdanto-osan kappale, jossa 
todetaan, että fluoratuille kaasuille on olemassa vaihtoehtoja useimmissa 
sovelluksissa ja että tämän vuoksi olisi tärkeää rajoittaa niiden käyttö sovelluksiin, 
joissa vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Ehdotetussa asetuksessa kielletään useita 
fluorattujen kaasujen käyttötarkoituksia ja tällaisia kaasuja sisältäviä tuotteita. 
Uudelleentarkastelua koskevan artiklan mukaan komission on arvioitava muita 
fluorattuja kaasuja sisältäviä sovelluksia. 

Johdanto-osan kappaleet: Tarkistuksessa 5 todetaan, että jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisista ilmoitusvelvoitteista yhteisön velvoitteiden lisäksi. Komissio ei hyväksy 
tätä, koska se katsoo, että tämän kysymyksen tulisi kuulua valvontamekanismin 
piiriin. Yhteiseen kantaan sisältyy kuitenkin yleisluonteinen johdanto-osan kappale, 
jossa viitataan kansalliseen raportointiin; komissio voi hyväksyä tämän. 

”Uudenlaisten aerosolien” määritelmä: Tarkistuksessa 20 komission ehdottama 
määritelmä olisi korvattu uudella ”teknisten aerosolien” määritelmällä. Komission 
mielestä tätä muutosta ei ole arvioitu loppuun saakka ja se tukee yhteisessä kannassa 
annettua määritelmä, joka vastaa komission ehdotusta. 

Uusi määritelmä ”pienet tuottajat”: Komissio ei hyväksy tarkistusta 21, koska 
määritelmä ei ole yhdenmukainen tyyppihyväksyntäjärjestelmän kanssa. Yleinen 
velvoite ehkäistä ja minimoida päästöjä: Tarkistuksen 22 osalta komissio katsoo, että 
3 artikla kattaa jo tämän näkökohdan. Komissio tukee yhteistä kantaa. 

Liikkuvien laitteistojen tarkastaminen: Komissio hylkää tarkistuksen 25, koska 
tarvittavia teknisiä ja taloudellisia arviointeja ei ole vielä tehty, ja tukee yhteistä 
kantaa. 
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Palontorjuntalaitteistoja tarkastavien yksiköiden rekisteröinti: Komissio ei hyväksy 
tarkistusta 36, koska se katsoo, että tämä loisi teollisuudelle ylimääräisen taakan 
ilman selkeitä hyötyjä. Tarkistusta ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan. 

Tietojen ilmoittaminen: Komissio hylkää tarkistukset 49, 57 ja 61, koska niissä 
laajennetaan tietojen ilmoittamista koskevien säännösten soveltamisalaa eikä ole 
selvää, mitä lisähyötyjä saataisiin fluorattujen kaasujen päästöjen arvioinnista 
EU:ssa. Tämä kanta on vahvistettu myös yhteisessä kannassa. 

Rikkiheksafluoridin käyttö magnesiumin painevalussa: Komissio hylkää tarkistuksen 
64, jossa poistetaan poikkeus, jonka mukaan kielto ei koske valua, jossa 
rikkiheksafluoridia käytetään alle 500 kiloa vuodessa. Tätä rajaa ei ole myöskään 
yhteisessä kannassa, mutta poikkeusta on tarkasteltava uudelleen 1. tammikuuta 2010 
mennessä. 

Jäähdytys- ja ilmastointilaitteistojen markkinoille saattamisen edistäminen vero- tai 
muilla kannustimilla: Komissio hylkää tarkistukset 69 ja 74, koska tällaiset 
verokannustimet voisivat aiheuttaa EY:n valtiontukilainsäädäntöön liittyviä 
ongelmia. 

Sellaisten verokannustimien käyttöönotto, joilla edistetään ajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmien korvaamista järjestelmillä, joiden lämmitysvaikutus on 
alle 50: Komissio katsoo, ettei tarkistus 75 ole käytännöllinen ja tukee yhteistä 
kantaa. 

Ympäristöystävällisten ilmastointilaitteiden arviointi kahden vuoden kuluttua 
asetuksen voimaantulosta: Komissio ei voi hyväksyä tarkistusta 80, koska se on liian 
laaja ja arviointi olisi ristiriidassa komission ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa 
esitetyn uudelleentarkastelun aikataulun kanssa. 

Komitea: Tarkistuksen 83 mukaan perustettaisiin uusi komitea, joka käsittelisi 
ammattipätevyyden tunnustamista. Komissio katsoo, että asetuksella (EY) N:o 
2037/2000 perustettu komitea on sopiva. Komissio hylkää myös tarkistuksen 104, 
jossa esitetään uuden pysyvän komitean perustamista asetuksella (EY) N:o 
2037/2000 perustetun komitean sijaan. 

Muutokset liitteeseen II – käyttökiellot: Tarkistuksessa 84 tehdään joukko 
muutoksia, jotka koskevat perfluorihiilivetyjen käyttöä palontorjuntalaitteistoissa ja 
uudenlaisissa aerosoleissa. Komissio hylkää nämä muutokset, koska ne heikentävät 
ehdotusta (perfluorihiilivedyt). Lisäksi aerosolien tapaus vaatii vielä teknistä 
arviointia. 

HFC-152a:ta sisältävät ajoneuvojen ilmastointijärjestelmät: Tarkistuksessa 108 (ja 
tarkistuksissa 73 ja 112) jäähdytysaineiden lämmitysvaikutuksen raja alennetaan 
150:stä 50:een, mikä merkitsisi HFC-152a:n kieltämistä. Komission mielestä tämä ei 
ole ympäristön kannalta perusteltua. Yhteiseen kantaan sisältyvän 
tyyppihyväksyntädirektiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaan komission on kuitenkin 
arvioitava, onko fluorattujen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta koskevia 
yhteisön säännöksiä syytä muuttaa. 



 

FI 9   FI 

3.2.5. Lisämuutokset, joita neuvosto on tehnyt komission ehdotukseen 

Oikeusperusta: Kun otetaan huomioon, että neuvosto on päättänyt muuttaa komission 
ehdotuksen muotoa siten, että se koostuu direktiivistä, jossa käsitellään pelkästään 
ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä käytettäviä HFC-yhdisteitä, ja asetuksesta, joka 
kattaa alkuperäisen ehdotuksen muun osan, komissio voi hyväksyä sen, että 
direktiivin oikeusperustana olisi pelkästään 95 artikla ja että asetuksen 
oikeusperustana olisi 175 artikla sekä 95 artikla joidenkin artiklojen osalta. Yhteinen 
kanta vastaa tätä näkemystä. Johdanto-osan 5 kappaleessa selvennetään, mitkä 
asetuksen artiklat perustuvat 95 artiklaan. 

Tuotteiden ja laitteiden merkitseminen: Yhteiseen kantaan sisältyy merkintöjä 
koskeva uusi artikla, jolla varmistetaan, ettei tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältäviä tuotteita ja laitteita saateta markkinoille ilman asianmukaisia merkintöjä. 
Komissio vahvistaa merkintöjen muodon komiteamenettelyllä. 

Uudelleentarkastelu: Komissio pitää uudelleentarkastelua koskevia yksityiskohtaisia 
säännöksiä onnistuneina, sillä ne vahvistavat sen ehdotusta. Komissio on ilmoittanut, 
että sen ehdotus on vasta ensimmäinen askel, joten neljä vuotta asetuksen 
voimantulon jälkeen tehtävä uudelleentarkastelu on tärkeä väline, jonka avulla 
voidaan arvioida saavutettua edistystä ja antaa tarvittaessa uusia ehdotuksia. 

Voimaantulo: Yhteisen kannan mukaan asetus tulee voimaan kaksitoista kuukautta 
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komission 
ehdotus oli 20 päivää julkaisun jälkeen, mikä onkin säilytetty direktiivin 
voimaantulon osalta. Tämä määräajan muutos asetuksessa johtuu siitä, että useimmat 
liitteessä II määrätyt käyttökiellot tulevat jo voimaan asetuksen voimaantulopäivänä. 
Komissio voi hyväksyä tämän. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio on yhteisestä kannasta esittämässään arvioinnissa ottanut huomioon 
ehdotuksensa muodon muuttamisen siten, että se koostuu tyyppihyväksyntään 
liittyvästä direktiivistä, jossa käsitellään pelkästään ajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmissä käytettäviä HFC-yhdisteitä, ja asetuksesta, joka kattaa 
alkuperäisen ehdotuksen muun osan. Komissio on hyväksynyt tämän muotoa 
koskevan muutoksen siltä pohjalta, että näitä kahta osaa käsitellään edelleen yhtenä 
kokonaisuutena, jonka avulla taataan alkuperäisen ehdotuksen ympäristötavoitteiden 
saavuttaminen. Myös neuvosto on pitänyt tärkeänä, että tämän lainsäädännön sisältöä 
käsitellään yhtenä kokonaisuutena, mikä käy ilmi asetuksen johdanto-osan 8 
kappaleesta ja direktiivin johdanto-osan 6 kappaleesta, joissa korostetaan, että 
nämä säädökset olisi annettava ja julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
samanaikaisesti. 

Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä koskevan direktiivin osalta yhteisessä kannassa 
on seurattu parlamentin ehdotusta, jonka mukaan fluorattujen kasvihuonekaasujen 
käyttö ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä pitäisi kieltää käyttämällä 
tyyppihyväksyntämenettelyä siirrettävien kiintiöiden sijasta. Vaikka komissio ei 
aluksi voinut hyväksyä tällaista muutosta, se on nyt päättänyt tukea 
tyyppihyväksyntämenettelyn käyttöä, koska parlamentti ja neuvosto olivat 
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molemmat haluttomia hyväksymään komission ehdotuksen ja koska komission 
ehdotuksen yleiset ympäristötavoitteet on säilytetty. 

Komissio ja neuvosto eivät voineet hyväksyä parlamentin ehdotusta alentaa 
ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä käytettävien fluorattujen kaasujen 
lämmitysvaikutuksen raja 150:stä 50:een, koska tämä olisi merkinnyt HFC-152a:n 
käytön kieltämistä. HFC-152a:ta voidaan käyttää mahdollisissa vaihtoehtoisissa 
tekniikoissa, ja sen kieltämisestä olisi ollut vain vähäistä hyötyä ympäristön kannalta. 
Komissio on kuitenkin tyyppihyväksyntädirektiivin 8 artiklan 1 kohdan puitteissa 
sitoutunut arvioimaan, onko fluorattujen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta 
koskevia yhteisön säännöksiä syytä muuttaa teknisen ja tieteellisen kehityksen 
valossa ja antamaan asiasta kertomuksen. 

Yhteiseen kantaan on sisällytetty suuri osa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
ehdottamista tarkistuksista. Monissa niistä selvennetään ehdotuksessa käytettyjä 
käsitteitä ja lisätään avoimuutta ja vastuullisuutta. Komissio voi myös osana yleistä 
sopimusta hyväksyä eräitä parlamentin ehdottamia tarkistuksia, jotka se oli alun 
perin hylännyt (esim. tietojen ilmoittamista koskevissa säännöksissä), mutta jotka on 
hyväksytty yhteisessä kannassa sellaisinaan tai uudelleen muotoiltuina. Yhteisessä 
kannassa mennään myös useissa kohdin komission ehdotusta pidemmälle (esim. 
uudessa merkintöjä koskevassa artiklassa), mutta komissio voi hyväksyä tämän. 
Suurin osa parlamentin ehdottamista tarkistuksista on otettu huomioon. Erityisesti 
asetuksen uudelleentarkastelua koskevaa artiklaa on vahvistettu merkittävästi ja siitä 
on tehty yksityiskohtaisempi, mikä tarjoaa komissiolle hyödyllisen ohjenuoran, jonka 
avulla arvioida kaikkia asetuksessa käsiteltyjä aloja ja ehdottaa tarvittaessa 
jatkotoimenpiteitä. 

Näin ollen komissio tukee 20. kesäkuuta 2005 määräenemmistöllä vahvistettua 
yhteistä kantaa. 
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LIITE 

Komission lausuma 10 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 

tarkoitetusta uudelleentarkastelusta 

Komissio katsoo, että 10 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetussa uudelleentarkastelussa 
mahdollisia liitteen II osalta tarkasteltavia aloja voisivat olla: 

• aerosolialan sovellukset 

• jäähdytys-, ilmastointi- (muu kuin moottoriajoneuvoissa tapahtuva käyttö) ja 
lämpöpumppualan sovellukset 

• sekä kovat että joustavat solumuovit 

• palontorjuntalaitteistot ja sammuttimet. 
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