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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/   /EY, 

annettu              , 

 

moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja 

neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 

 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 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) Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla on taattava tavaroiden, 

henkilöiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus, ja tämän vuoksi on olemassa yhteisön 

tyyppihyväksyntäjärjestelmä moottoriajoneuvoille. Tekniset vaatimukset moottoriajoneuvojen 

tyyppihyväksynnälle ilmastointijärjestelmien osalta olisi yhdenmukaistettava, jotta eri 

jäsenvaltioissa ei otettaisi käyttöön erilaisia vaatimuksia ja jotta sisämarkkinoiden moitteeton 

toiminta varmistettaisiin. 

 

2) Yhä useampi jäsenvaltio aikoo säännellä ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien käyttöä 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 

pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä 

yhteisesti 25 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen1 vuoksi. Päätös velvoittaa 

yhteisön ja sen jäsenvaltiot vähentämään pöytäkirjan liitteessä A lueteltujen ihmisen 

toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen kokonaismäärää vuosina 2008–2012 

kahdeksalla prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Näiden velvoitteiden paneminen 

täytäntöön sovittamatta niitä yhteen saattaa luoda esteitä moottoriajoneuvojen vapaalle 

liikkuvuudelle yhteisössä. Siksi on asianmukaista säätää vaatimuksista, jotka ajoneuvoihin 

asennettujen ilmastointijärjestelmien on täytettävä, jotta ne voidaan sallia markkinoilla, ja 

kieltää tietystä päivämäärästä alkaen ilmastointijärjestelmät, jotka on suunniteltu sisältämään 

fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 150. 

 

                                                 
1 EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1. 
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3) Fluorihiilivety-134a-yhdisteen (HFC-134a-yhdisteen), jonka lämmitysvaikutus on 1300, 

päästöt moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmistä ovat yhä huolestuttavampia niiden 

aiheuttamien ilmastomuutosvaikutusten vuoksi. Lähitulevaisuudessa odotetaan tulevan 

saataville kustannustehokkaita ja turvallisia vaihtoehtoja fluorihiilivety-134a-yhdisteelle 

(HFC-134a-yhdiste). Sen perusteella, miten fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen 

estäminen tai tällaisten kaasujen korvaaminen tällaisissa järjestelmissä on edistynyt, olisi 

asiaa tarkasteltava uudelleen sen selvittämiseksi, olisiko tämä direktiivi ulotettava koskemaan 

muita moottoriajoneuvoluokkia ja olisiko kyseisten kaasujen lämmitysvaikutusta koskevia 

säännöksiä muutettava ottaen huomioon tekninen ja tieteellinen kehitys sekä tarve noudattaa 

teollisuuden tuotesuunnittelun aikatauluja. 

 

4) Jotta varmistettaisiin, että eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva kielto on tehokas, on 

rajoitettava mahdollisuutta jälkiasentaa moottoriajoneuvoihin ilmastointijärjestelmiä, jotka on 

suunniteltu sisältämään 150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 

kasvihuonekaasuja, ja kiellettävä ilmastointijärjestelmien täyttäminen mainitunlaisilla 

kaasuilla. 

 

5) Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien sisältämien tiettyjen fluorattujen 

kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseksi on vahvistettava raja-arvot vuotonopeuksille ja 

testausmenettely, jolla arvioidaan moottoriajoneuvoihin asennettavien sellaisten 

ilmastointijärjestelmien pitävyyttä, jotka on suunniteltu sisältämään 150:tä suuremman 

lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja kasvihuonekaasuja. 
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6) Jotta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen, Kioton 

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

voitaisiin täyttää, asetus (EY) N:o …/2005∗ ja tämä direktiivi, joilla kummallakin edistetään 

fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä, olisi annettava ja julkaistava 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä samanaikaisesti. 

 

7) Ajoneuvojen valmistajan olisi saatettava hyväksyntäviranomaisen saataville kaikki 

asiaankuuluvat tekniset tiedot asennetuista ilmastointijärjestelmistä ja niissä käytetyistä 

kaasuista. Silloin kun kyseessä ovat ilmastointijärjestelmät, jotka on suunniteltu sisältämään 

150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja kasvihuonekaasuja, valmistajan 

olisi saatettava saataville myös tiedot näiden järjestelmien vuotonopeuksista. 

 

8) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/ EY1 mukaisesti. 

 

9) Tämä direktiivi on yksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetulla 

neuvoston direktiivillä 70/156/ETY2 perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista 

erityisdirektiiveistä. Tämän vuoksi direktiivi 70/156/ETY olisi muutettava vastaavasti. 

 

                                                 
∗  Huomautus EUVL:lle: lisää viite samanaikaisesti julkaistavaan tähän direktiiviin liittyvään 

asetukseen. 
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 
2 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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10) Koska tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat ajoneuvoihin asennettujen 

ilmastointijärjestelmien sisältämien erityisten fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen 

valvonta ja 150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja kasvihuonekaasuja 

sisältämään suunniteltujen ilmastointijärjestelmien kieltäminen tietystä päivämäärästä alkaen, 

ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan suunnitellun 

toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 

toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

11) Jäsenvaltioita kannustetaan paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn 

sopimuksen1 34 kohdan mukaisesti laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia 

taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen 

lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja 

julkaisemaan ne, 

 

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

 

                                                 
1  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1. 
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1 artikla 

Aihe 

 

Tässä direktiivissä säädetään ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää 

koskevista vaatimuksista ajoneuvoihin asennettujen ilmastointijärjestelmien päästöjen ja turvallisen 

toiminnan osalta. Direktiivissä säädetään myös tällaisten laitteiden jälkiasentamisesta ja 

jälleentäytöstä. 

 

2 artikla 

Soveltamisala 

 

Tätä direktiiviä sovelletaan direktiivin 70/156/ETY liitteen II määritelmien mukaisten M1- ja 

N1-luokkien moottoriajoneuvoihin. Tässä direktiivissä N1-luokan moottoriajoneuvolla tarkoitetaan 

ainoastaan moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi 

toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 

maaliskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY1 liitteen I 5.3.1.4 kohdan 

ensimmäisessä taulukossa kuvattuja I-alaluokan ajoneuvoja neuvoston direktiivillä 98/69/EY2 

tehdyn lisäyksen mukaisesti. 

 

3 artikla 

Määritelmät 

 

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 

 

1) 'ajoneuvolla' mitä tahansa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa moottoriajoneuvoa; 

                                                 
1  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 

direktiivillä 2003/76/EY (EUVL L 206, 15.8.2003, s. 29). 
2  EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1. 
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2) 'ajoneuvotyypillä' direktiivin 70/156/ETY liitteen II B-osassa määriteltyä tyyppiä; 

 

3) 'ilmastointijärjestelmällä' mitä tahansa järjestelmää, jonka pääasiallisena tarkoituksena on 

alentaa ilman lämpötilaa ja kosteutta ajoneuvon matkustamossa; 

 

4) 'kahden höyrystimen järjestelmällä' järjestelmää, jossa yksi höyrystin kiinnitetään ajoneuvon 

moottoritilaan ja toinen muuhun ajoneuvossa olevaan tilaan; kaikkien muiden järjestelmien 

katsotaan olevan 'yhden höyrystimen järjestelmiä'; 

 

5) 'fluoratuilla kasvihuonekaasuilla' Kioton pöytäkirjan liitteessä A tarkoitettuja 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; 

 

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

molekyyliin sisältyy enintään kuusi hiiliatomia; 

 

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

jossa molekyyliin sisältyy enintään kuusi hiiliatomia; 

 

                                                 
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). 



 
16182/4/04 REV 4  RR/si 8 
 DG I   FI 

8) 'lämmitysvaikutuksella' fluoratun kasvihuonekaasun vaikutusta ilmaston lämpenemiseen 

verrattuna hiilidioksidin vaikutukseen. Lämmitysvaikutus (GWP) saadaan laskemalla yhden 

kilogramman kaasumäärän lämmitysvaikutus suhteessa yhden kilogramman 

hiilidioksidimäärän lämmitysvaikutukseen 100 vuoden ajanjaksolla. Asiaankuuluvat 

GWP-arvot ovat samat kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin hyväksymässä 

kolmannessa arviointikertomuksessa julkistetut ("IPCC:n vuoden 2001 GWP-arvot")1; 

 

9) 'valmisteella' seosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta, joista vähintään yksi on 

fluorattu kasvihuonekaasu. Valmisteen kokonaislämmitysvaikutus2 määritellään liitteen 

2 osan mukaisesti; 

 

10) 'jälkiasentamisella' ilmastointijärjestelmän asentamista ajoneuvoon ajoneuvon rekisteröimisen 

jälkeen. 

 

4 artikla 

Jäsenvaltioiden velvoitteet 

 

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää EY-tyyppihyväksynnän tai kansallisen tyyppihyväksynnän 

ilmastointijärjestelmien päästöjen osalta vain ajoneuvotyypeille, jotka täyttävät tämän direktiivin 

vaatimukset. 

 

2. Jotta koko ajoneuvolle voitaisiin myöntää tyyppihyväksyntä direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 

1 kohdan a alakohdan nojalla, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että valmistajat toimittavat 

tiedot uusiin moottoriajoneuvoihin asennetuissa ilmastointijärjestelmissä käytetyistä kylmäaineista. 

 

                                                 
1  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. Ilmastonmuutosta koskeva IPCC:n kertomus 

(http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
2  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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3. Jotta voitaisiin myöntää tyyppihyväksyntä sellaisella ilmastointijärjestelmällä varustetuille 

ajoneuvoille, joka on suunniteltu sisältämään fluorattua kasvihuonekaasua, jonka lämmitysvaikutus 

on yli 150, jäsenvaltioiden on huolehdittava 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaistetun 

vuodonhavaitsemistestin mukaisesti siitä, että tällaisten kaasujen vuotonopeus ei ylitä 5 artiklassa 

säädettyjä enimmäisrajoja. 

 

5 artikla 

Tyyppihyväksyntä 

 

1. Sen jälkeen, kun kuusi kuukautta on kulunut yhdenmukaistetun vuodonhavaitsemistestin 

hyväksymispäivästä, jäsenvaltiot eivät saa ilmastointijärjestelmien päästöjen perusteella 

 

a) kieltäytyä antamasta uudentyyppiselle ajoneuvolle EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista 

tyyppihyväksyntää eivätkä 

 

b) kieltää uusien ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa, 

 

jos sellaisella ilmastointijärjestelmällä, joka on suunniteltu sisältämään 150:tä suuremman 

lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja kasvihuonekaasuja, varustettu ajoneuvo täyttää tämän 

direktiivin vaatimukset. 
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2. Sen jälkeen, kun 12 kuukautta on kulunut yhdenmukaistetun vuodonhavaitsemistestin 

hyväksymispäivästä, tai 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen, sen mukaan, kumpi niistä on 

myöhäisempi, jäsenvaltiot eivät saa enää antaa EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista 

tyyppihyväksyntää ajoneuvotyypille, joka on varustettu ilmastointijärjestelmällä, joka on 

suunniteltu sisältämään 150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 

kasvihuonekaasuja, paitsi jos vuotonopeus on yhden höyrystimen järjestelmässä enintään 

40 grammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja vuodessa tai kahden höyrystimen järjestelmässä 

enintään 60 grammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja vuodessa. 

 

3. Sen jälkeen, kun 24 kuukautta on kulunut yhdenmukaistetun vuodonhavaitsemistestin 

hyväksymispäivästä, tai 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen, sen mukaan, kumpi niistä on 

myöhäisempi, sellaisten uusien ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu ilmastointijärjestelmällä, 

joka on suunniteltu sisältämään 150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 

kasvihuonekaasuja, paitsi jos vuotonopeus on yhden höyrystimen järjestelmässä enintään 

40 grammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja vuodessa tai kahden höyrystimen järjestelmässä 

enintään 60 grammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja vuodessa, jäsenvaltioiden on 

 

a) katsottava, että vaatimustenmukaisuustodistus ei ole enää pätevä direktiivin 70/156/ETY 

7 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa, ja 

 

b) evättävä rekisteröinti ja kiellettävä myynti ja käyttöönotto. 

 

4. Jäsenvaltiot eivät saa enää 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen antaa EY-tyyppihyväksyntää 

tai kansallista tyyppihyväksyntää sellaisella ilmastointijärjestelmällä varustetulle ajoneuvotyypille, 

joka on suunniteltu sisältämään fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 150. 
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5. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen sellaisten uusien ajoneuvojen osalta, 

jotka on varustettu ilmastointijärjestelmällä, joka on suunniteltu sisältämään 150:tä suuremman 

lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja kasvihuonekaasuja, 

 

a) katsottava, että vaatimustenmukaisuustodistus ei ole enää pätevä direktiivin 70/156/ETY 

7 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa, ja 

 

b) evättävä rekisteröinti ja kiellettävä myynti tai käyttöönotto. 

 

6 artikla 

Jälkiasentaminen ja jälleentäyttö 

 

1. Tammikuun 1 päivästä 2011 alkaen ilmastointijärjestelmiä, jotka on suunniteltu sisältämään 

fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 150, ei saa jälkiasentaa kyseisestä 

päivästä alkaen tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin. Tammikuun 1 päivästä 2017 alkaen tällaisia 

ilmastointijärjestelmiä ei saa jälkiasentaa mihinkään ajoneuvoihin. 

 

2. Tammikuun 1 päivänä 2011 tai sen jälkeen tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin asennettuja 

ilmastointijärjestelmiä ei saa täyttää fluoratuilla kasvihuonekaasuilla, joiden lämmitysvaikutus on 

yli 150. Tammikuun 1 päivästä 2017 alkaen minkään ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä ei saa 

täyttää fluoratuilla kasvihuonekaasuilla, joiden lämmitysvaikutus on yli 150, lukuun ottamatta 

sellaisten kyseisiä kaasuja sisältävien ilmastointijärjestelmien jälleentäyttöä, jotka on asennettu 

ajoneuvoihin ennen edellä mainittua päivää. 
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3. Ilmastointijärjestelmien huolto- ja korjauspalvelujen tarjoajat eivät saa täyttää tällaisia laitteita 

fluoratuilla kasvihuonekaasuilla, jos järjestelmästä on vuotanut epänormaali määrä kylmäainetta, 

ennen kuin tarvittavat korjaukset on suoritettu. 

 

7 artikla 

Täytäntöönpanotoimenpiteet 

 

1. Komissio vahvistaa viimeistään …∗ toimenpiteet 4 ja 5 artiklan panemiseksi täytäntöön ja 

erityisesti: 

 

a) ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset ja 

 

b) yhdenmukaistetun vuodonhavaitsemistestin ilmastointijärjestelmistä vuotavien fluorattujen 

kasvihuonekaasujen, joiden lämmitysvaikutus on yli 150, vuotonopeuden mittaamiseksi. 

 

2. Komissio vahvistaa toimenpiteet direktiivin 70/156/ETY 13 artiklassa tarkoitetun menettelyn 

mukaisesti. 

 

3. Komissio julkaisee kyseiset toimenpiteet Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan tarvittaessa jäljempänä mainittujen 

toimenpiteiden vahvistamiseen: 

 

a) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä olevien kylmäaineiden 

turvallisen toiminnan ja asianmukaisen huollon varmistamiseksi, 

 

                                                 
∗  12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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b) toimenpiteet, jotka liittyvät ilmastointijärjestelmien jälkiasentamiseen käytössä oleviin 

ajoneuvoihin ja käytössä olevien ilmastointijärjestelmien jälleentäyttöön, siltä osin kuin ne 

eivät kuulu 6 artiklan piiriin, 

 

c) valmisteiden asiaankuuluvan lämmitysvaikutuksen määrittämiseen käytettävän menetelmän 

mukauttaminen. 

 

8 artikla 

Uudelleentarkastelu 

 

1. Sen perusteella, miten fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen estäminen tai tällaisten 

kaasujen korvaaminen moottoriajoneuvoihin asennettavissa ilmastointijärjestelmissä on edistynyt, 

komissio selvittää: 

 

– olisiko nykyinen lainsäädäntö ulotettava koskemaan muita ajoneuvoluokkia, erityisesti M2- ja 

M3-luokkaa sekä N1-luokan alaluokkia II ja III, ja 

 

– olisiko fluorattujen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta koskevia yhteisön säännöksiä 

muutettava; mahdollisissa muutoksissa olisi otettava huomioon tekninen ja tieteellinen kehitys 

sekä tarve noudattaa teollisuuden tuotesuunnittelun aikatauluja, 

 

ja julkaisee asiasta kertomuksen viimeistään .........*. Komissio antaa tarvittaessa asiaa koskevia 

säädösehdotuksia. 

 

                                                 
* Viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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2. Jos fluorattu kasvihuonekaasu, jonka lämmitysvaikutus on yli 150 ja jota ei vielä ole 

sisällytetty 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuun IPCC:n kertomukseen, sisällytetään johonkin IPCC:n 

tulevaan kertomukseen, komissio arvioi, onko tätä direktiiviä muutettava asianomaisen kaasun 

sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan. Jos komissio pitää sitä tarpeellisena, direktiivin 

70/156/ETY 13 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen se  

 

– vahvistaa tarvittavat toimenpiteet; ja 

 

– määrittelee siirtymäajat näiden toimenpiteiden soveltamiselle. Komissio ottaa tässä 

yhteydessä huomioon toisaalta riittävän ajanjakson tarpeen ja toisaalta fluoratun 

kasvihuonekaasun ympäristölle aiheuttaman vaaran. 

 

9 artikla 

Muutokset direktiiviin 70/156/ETY 

 

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY tämän direktiivin liitteen 1 osan mukaisesti. 

 

10 artikla 

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

 

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään …∗. 

 

                                                 
∗  18 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta. 
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Jäsenvaltioiden on alettava soveltaa näitä säädöksiä …*.  

 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä 

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset 

tehdään. 

 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 

 

11 artikla 

Voimaantulo 

 

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

12 artikla 

Osoitus 

 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

 

 

Tehty Brysselissä 

 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

 Puhemies Puheenjohtaja 

 

 

________________________ 

 

                                                 
* 18 kuukauden ja yhden päivän kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
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LIITE 
 

1 osa 
 
Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti: 

 
1. Lisätään liitteessä IV olevaan I osaan uusi numeroitu kohta [61] ja alaviite seuraavasti: 
 

Soveltaminen Tarkoitus Direktiivin 
numero 

EU:n virallisen 
lehden viite M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61] Ilmastointi-
järjestelmä 

[…./…/EY] L .., …, s. .. X   X8       

 

8 Koskee ainoastaan direktiivin 70/220/ETY liitteessä I, sellaisena kuin se on lisättynä direktiivillä 
98/69/EY, olevan 5.3.1.4 kohdan ensimmäisessä taulukossa kuvattuja N1 -luokan I-alaluokan ajoneuvoja." 

 

2. Muutetaan liite XI seuraavasti: 

 
a) Lisätään lisäykseen 1 uusi numeroitu nimike [61] seuraavasti: 
 
Nimike Tarkoitus Direktiivin 

numero 
M1 ≤ 2 500 

(1) kg 
M1 > 2 500 

(1) kg M2 M3 

[61] Ilmastointijärjestelmä […./…/EY] X X   
 

b) Lisätään lisäykseen 2 uusi numeroitu nimike [61] seuraavasti: 

 
Nimike Tarkoitus Direktiivin 

numero M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61] Ilmastointijärjestelmä […./…/EY] X   W       
 

c) Lisätään lisäykseen 3 uusi numeroitu nimike [61] seuraavasti: 

 
Nimike Tarkoitus Direktiivin 

numero M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61] Ilmastointijärjestelmä […./…/EY]   W       
 

d) Lisätään kirjainten selityksiin seuraava kirjain: 

 
 'W koskee ainoastaan direktiivin 70/220/ETY liitteessä I, sellaisena kuin se on 

lisättynä direktiivillä 98/69/EY, olevan 5.3.1.4 kohdan ensimmäisessä taulukossa 
kuvattuja N1 -luokan I-alaluokan ajoneuvoja.' 

"

"

"

"

"

"

"
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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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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 21.6.2005 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. 

 



 
16182/4/04 REV 4 ADD 1   9 
 DG I   FI 

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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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen 

ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY 
muuttamisesta [ensimmäinen käsittely] 
– Hyväksyminen (LT + L) 
a) yhteinen kanta 
b) neuvoston perustelut 
– Lausuma 

 
 

Saksan, Tanskan, Ranskan ja Itävallan lausuma 

 

Saksa, Tanska, Ranska ja Itävalta kannattavat lämmitysvaikutuksen arvoa 50 tässä direktiivissä, 

kuten Euroopan parlamentti ehdotti ensimmäisessä käsittelyssään, ja toivovat näin ollen pääsevänsä 

tähän tavoitteeseen ennen direktiivin lopullista hyväksymistä. 

 

______________________ 
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EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

Bryssel 01.07.2005 
KOM(2005)296 lopullinen 

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 
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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. 
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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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