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Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 360.265v01-00)
Avril Doyle
neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi 
moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteista peräisin olevista päästöistä ja neuvoston 
direktiivin 70/156/ETY muuttamiseksi

Neuvoston yhteinen kanta (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD) –
muutossäädös)

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)

1 a) Ilmastointijärjestelmät 
moottoriajoneuvoissa eivät ole tarpeellisia 
Pohjois- ja Keski-Euroopassa, vaan 
lisäävät polttoaineen kulutusta silloinkin 
kun ne eivät ole käytössä. Jäsenvaltiot 
voivat siksi verotuksellisin tai taloudellisin 
keinoin pyrkiä rajoittamaan 
ilmastointijärjestelmien asentamista.

Or. nl

Perustelu

Seurausta ensimmäisessä käsittelyssä tehdystä tarkistuksesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Norbert Glante

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

2) Yhä useampi jäsenvaltio aikoo säännellä 
ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien 
käyttöäilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan 
hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 
sekä sen velvoitteiden täyttämisestä
yhteisesti 25 päivänä huhtikuuta 2002 
tehdyn neuvoston päätöksen1 seurauksena. 
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. On mahdollista, että panemalla 
velvoitteet täytäntöön yhteensovittamatta 
luodaan 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, joiden sisältämien 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
lämmitysvaikutus on yli 150.

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 
päätöksen 1 seurauksena. 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. On mahdollista, että 
panemalla velvoitteet täytäntöön 
yhteensovittamatta luodaan 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, 
joiden sisältämien fluorattujen 
kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus on yli 
50.

Or. de

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn 73 tarkistuksessa esitetty ajatus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Norbert Glante

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

4) Jotta varmistettaisiin, että eräitä 
fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva kielto 
on tehokas, on rajoitettava mahdollisuutta 
jälkiasentaa moottoriajoneuvoihin arvoltaan 
150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen 
omaavia fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältäviä ilmastointijärjestelmiä ja 
kiellettävä ilmastointijärjestelmien 
täyttäminen mainitunlaisilla kaasulla.

4) Jotta varmistettaisiin, että eräitä 
fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva kielto 
on tehokas, on rajoitettava mahdollisuutta 
jälkiasentaa moottoriajoneuvoihin arvoltaan 
50:tä suuremman lämmitysvaikutuksen 
omaavia fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältäviä ilmastointijärjestelmiä ja 
kiellettävä ilmastointijärjestelmien 
täyttäminen mainitunlaisilla kaasulla.

Or. de

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn 73 ja 75 tarkistuksessa esitetty ajatus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Norbert Glante

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

10) Koska tämän direktiivin tavoitteita, jotka 
ovat ajoneuvoihin asennettujen 
ilmastointijärjestelmien sisältämien 
erityisten fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vuotojen valvonta ja arvoltaan 150:tä
suuremman lämmitysvaikutuksen omaavia 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien 
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 Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

10) Koska tämän direktiivin tavoitteita, jotka 
ovat ajoneuvoihin asennettujen 
ilmastointijärjestelmien sisältämien 
erityisten fluorattujen kasvihuonekaasujen 
vuotojen valvonta ja arvoltaan 50:tä
suuremman lämmitysvaikutuksen omaavia 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien 
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 Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
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näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Norbert Glante

Tarkistus 5
3 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a) 'pienillä tuottajilla' moottoriajoneuvojen 
tuottajia, jotka myyvät Euroopan unionissa
kalenterivuosittain enintään 
50 000 ajoneuvoa;

Or. de

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21.

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

Tarkistus 6
4 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jotta voitaisiin myöntää tyyppihyväksyntä 
sellaisille ajoneuvoille, joiden 
ilmastointijärjestelmä on tarkoitettu 
sisältämään fluorattua kasvihuonekaasua, 
jonka lämmitysvaikutus on yli 150, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaistetun 
vuodon havaitsemistestin mukaisesti siitä, 
että tällaisten kaasujen vuotonopeus ei ylitä 
5 artiklassa säädettyjä enimmäisrajoja.

3. Jotta voitaisiin myöntää tyyppihyväksyntä 
sellaisille ajoneuvoille, joiden 
ilmastointijärjestelmä on tarkoitettu 
sisältämään fluorattua kasvihuonekaasua, 
jonka lämmitysvaikutus on yli 50, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaistetun 
vuodon havaitsemistestin mukaisesti siitä, 
että tällaisten kaasujen vuotonopeus ei ylitä 
5 artiklassa säädettyjä enimmäisrajoja.
[horisontaalinen tarkistus – jos tarkistus 
hyväksytään, luku "150" muutetaan "50:ksi" 
koko direktiivissä ja myös tarkistuksissa].

Or. en

Perustelu

Globaalinen lämmityspotentiaali 150 mahdollistaa HFC-yhdisteiden, kuten HFC-152a-
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yhdisteen, käytön siitä huolimatta, että markkinoilla on saatavilla tai on pian saatavilla muita 
kaasuja, kuten hiilidioksidia tai hiilivetyjä sisältäviä vaihtoehtoja. HFC-järjestelmien 
ongelmana on lisäksi se, että ne voidaan täyttää uudelleen CFC- tai HCFC-kaasuilla ja että 
näin toimitaan monissa maissa, kehitysmaat mukaan luettuna.

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

Tarkistus 7
5 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jäsenvaltiot eivät saa enää 1 päivästä 
tammikuuta 2011 alkaen antaa EY-
tyyppihyväksyntää tai kansallista 
hyväksyntää ajoneuvolle, joka on varustettu 
arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä.

4. Jäsenvaltiot eivät saa enää 1 päivästä 
tammikuuta 2011 alkaen antaa EY-
tyyppihyväksyntää tai kansallista 
hyväksyntää ajoneuvolle, joka on varustettu 
arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä.

Or. de

Perustelu

Vuonna 2005 yli 80 prosentissa kaikista uusista henkilöautoista Euroopassa tulee olemaan 
ilmastointijärjestelmä, ja on hyvin todennäköistä että niiden käyttö yleistyy vielä seuraavina 
vuosina. Ympäristösyistä olisi siksi järkevää pyrkiä jo varhaisessa vaiheessa todelliseen 
tekniseen muutokseen autojen ilmastointijärjestelmissä, ja korvata ilmastolle vahingolliset F-
kaasut ympäristöystävällisemmällä hiilidioksidilla autojen ilmastointilaitteiden täyttöaineena. 
Globaalisen lämmityspotentiaalin alentamisesta 50:een seuraa, että ilmastointijärjestelmät, 
joissa käytetään kylmäainetta R 152a (GWP 120), ei tulevaisuudessa enää sallita. Tämä 
vaikuttaa perustellulta, koska CO2-teknnologia (GWP 1) tarjoaa käyttöön selvästi 
ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon, jota tämänhetkisen teknisen kehityksen perusteella 
voidaan valmistaa sarjatuotantona direktiivissä vahvistetun määräajan puitteissa (1.1.2011 
mennessä). R 152a:han liittyy sen palavuuden ja palon syttyessä syntyvien hyvin myrkyllisten 
hajoamistuotteiden vuoksi lisäksi merkittäviä turvallisuusteknisiä ongelmia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 8
5 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jäsenvaltiot eivät saa enää 1 päivästä 
tammikuuta 2011 alkaen antaa EY-
tyyppihyväksyntää tai kansallista 
hyväksyntää ajoneuvolle, joka on varustettu 
arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä.

4. Jäsenvaltiot eivät saa enää 1 päivästä 
tammikuuta 2009 alkaen antaa EY-
tyyppihyväksyntää tai kansallista 
hyväksyntää ajoneuvolle, joka on varustettu 
arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä.

Or. en

Perustelu

Autojen ilmastointijärjestelmäsektorilla on suurin potentiaalinen vaikutus ilmastoon. Yhä 
useammassa autossa on ilmastointi ja järjestelmät vuotavat enemmän kuin muunlaiset 
jäähdytysjärjestelmät, koska niitä ei voida sulkea hermeettisesti ja niihin kohdistuu ajamisen 
aiheuttamaa stressiä. Autojen ilmastointisektori on valmis toimittamaan komponentteja, 
joissa ei ole käytetty HFC-kaasuja. Australiassa autoissa käytetään jo halpoja 
butaani/propaanikäyttöisiä ilmastointijärjestelmiä ja hiilidioksidia käyttävät komponentit 
ovat valmiita jo vuonna 2008 tai viimeistään vuonna 2009. Näin ollen ei ole mitään syytä olla 
nopeuttamatta HFC-kaasujen käytön lopettamista autojen ilmastointijärjestelmissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante ja Dorette Corbey

Tarkistus 9
5 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jäsenvaltiot eivät saa enää 1 päivästä 
tammikuuta 2011 alkaen antaa EY-
tyyppihyväksyntää tai kansallista 
hyväksyntää ajoneuvolle, joka on varustettu 
arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä.

4. Jäsenvaltiot eivät saa enää 1 päivästä 
tammikuuta 2011 alkaen antaa EY-
tyyppihyväksyntää tai kansallista 
hyväksyntää ajoneuvolle, joka on varustettu 
arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä.

Pienille tuottajille voidaan kuitenkin antaa 
tällaisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä 
1. päivään tammikuuta 2013 asti.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante ja Dorette Corbey

Tarkistus 10
5 ARTIKLAN 5 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

5. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2017 alkaen sellaisten uusien 
ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu 
arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä,

5. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen sellaisten uusien 
ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu 
arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä,

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn 73 tarkistuksessa esitetty ajatus.

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

Tarkistus 11
5 ARTIKLAN 5 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

5. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2017 alkaen sellaisten uusien 
ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu 
arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä,

5. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen sellaisten uusien 
ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu 
arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä,

Or. en

Perustelu

Ks. Lucasin ja Isler Béguinin 5 artiklan 4 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik ja Anja Weisgerber

Tarkistus 12
5 ARTIKLAN 5 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

5. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2017 alkaen sellaisten uusien 
ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu 
arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä,

5. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2017 alkaen sellaisten uusien 
ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu 
arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävällä 
ilmastointijärjestelmällä,

Or. en

Perustelu

Vuonna 2005 yli 80 prosentissa kaikista uusista henkilöautoista Euroopassa tulee olemaan 
ilmastointijärjestelmä, ja on hyvin todennäköistä että niiden käyttö yleistyy vielä seuraavina 
vuosina. Ympäristösyistä olisi siksi järkevää pyrkiä jo varhaisessa vaiheessa todelliseen 
tekniseen muutokseen autojen ilmastointijärjestelmissä, ja korvata ilmastolle vahingolliset F-
kaasut ympäristöystävällisemmällä hiilidioksidilla autojen ilmastointilaitteiden täyttöaineena. 
Globaalisen lämmityspotentiaalin alentamisesta 50:een seuraa, että ilmastointijärjestelmät, 
joissa käytetään kylmäainetta R 152a (GWP 120), ei tulevaisuudessa enää sallita. Tämä 
vaikuttaa perustellulta, koska CO2-teknnologia (GWP 1) tarjoaa käyttöön selvästi 
ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon, jota tämänhetkisen teknisen kehityksen perusteella 
voidaan valmistaa sarjatuotantona direktiivissä vahvistetun määräajan puitteissa (1.1.2011 
mennessä). R 152a:han liittyy sen palavuuden ja palon syttyessä syntyvien hyvin myrkyllisten 
hajoamistuotteiden vuoksi lisäksi merkittäviä turvallisuusteknisiä ongelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 13
5 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Jäsenvaltiot voivat välittömästi ryhtyä 
edistämään sellaisten 
ilmastointijärjestelmien asentamista, joissa 
käytetään sellaisia kaasuja, kuten 
hiilidioksidia, jotka ovat tehokkaita ja 
joiden globaalinen lämmityspotentiaali on 
alhainen. Jos jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
verokannustimia tai muita kannustimia
vähäisen globaalisen lämmityspotentiaalin 
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järjestelmien asentamisen rohkaisemiseksi, 
niiden on ilmoitettava näistä toimista 
komissiolle.

Or. nl

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus muutettuna.

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante ja Dorette Corbey

Tarkistus 14
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tammikuun 1 päivästä 2011 alkaen 
tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin ei saa 
jälkiasentaa sellaisia ilmastointijärjestelmiä, 
jotka on tarkoitettu sisältämään arvoltaan 
150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen 
omaavia kasvihuonekaasuja. Tammikuun 
1 päivästä 2017 alkaen tällaisia 
ilmastointijärjestelmiä ei saa jälkiasentaa 
mihinkään ajoneuvoihin.

1. Tammikuun 1 päivästä 2011 alkaen 
tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin ei saa 
jälkiasentaa sellaisia ilmastointijärjestelmiä,
jotka on tarkoitettu sisältämään arvoltaan 
50:tä suuremman lämmitysvaikutuksen 
omaavia kasvihuonekaasuja. Tammikuun 
1 päivästä 2014 alkaen tällaisia 
ilmastointijärjestelmiä ei saa jälkiasentaa 
mihinkään ajoneuvoihin.

Or. de

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

Tarkistus 15
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tammikuun 1 päivästä 2011 alkaen 
tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin ei saa 
jälkiasentaa sellaisia ilmastointijärjestelmiä, 
jotka on tarkoitettu sisältämään arvoltaan 
150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen 
omaavia kasvihuonekaasuja. Tammikuun 
1 päivästä 2017 alkaen tällaisia 
ilmastointijärjestelmiä ei saa jälkiasentaa 
mihinkään ajoneuvoihin.

1. Tammikuun 1 päivästä 2011 alkaen 
tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin ei saa 
jälkiasentaa sellaisia ilmastointijärjestelmiä, 
jotka on tarkoitettu sisältämään arvoltaan 
50:tä suuremman lämmitysvaikutuksen 
omaavia kasvihuonekaasuja. Tammikuun 
1 päivästä 2017 alkaen tällaisia 
ilmastointijärjestelmiä ei saa jälkiasentaa 
mihinkään ajoneuvoihin.

Or. de
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Perustelu

Vuonna 2005 yli 80 prosentissa kaikista uusista henkilöautoista Euroopassa tulee olemaan 
ilmastointijärjestelmä, ja on hyvin todennäköistä että niiden käyttö yleistyy vielä seuraavina 
vuosina. Ympäristösyistä olisi siksi järkevää pyrkiä jo varhaisessa vaiheessa todelliseen 
tekniseen muutokseen autojen ilmastointijärjestelmissä, ja korvata ilmastolle vahingolliset F-
kaasut ympäristöystävällisemmällä hiilidioksidilla autojen ilmastointilaitteiden täyttöaineena. 
Globaalisen lämmityspotentiaalin alentamisesta 50:een seuraa, että ilmastointijärjestelmät, 
joissa käytetään kylmäainetta R 152a (GWP 120), ei tulevaisuudessa enää sallita. Tämä 
vaikuttaa perustellulta, koska CO2-teknnologia (GWP 1) tarjoaa käyttöön selvästi 
ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon, jota tämänhetkisen teknisen kehityksen perusteella 
voidaan valmistaa sarjatuotantona direktiivissä vahvistetun määräajan puitteissa (1.1.2011 
mennessä). R 152a:han liittyy sen palavuuden ja palon syttyessä syntyvien hyvin myrkyllisten 
hajoamistuotteiden vuoksi lisäksi merkittäviä turvallisuusteknisiä ongelmia.

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

Tarkistus 16
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tammikuun 1 päivästä 2011 alkaen 
tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin ei saa 
jälkiasentaa sellaisia ilmastointijärjestelmiä, 
jotka on tarkoitettu sisältämään arvoltaan 
150:tä suuremman lämmitysvaikutuksen 
omaavia kasvihuonekaasuja. Tammikuun 
1 päivästä 2017 alkaen tällaisia 
ilmastointijärjestelmiä ei saa jälkiasentaa 
mihinkään ajoneuvoihin.

1. Tammikuun 1 päivästä 2009 alkaen 
tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin ei saa 
jälkiasentaa sellaisia ilmastointijärjestelmiä, 
jotka on tarkoitettu sisältämään arvoltaan 
50:tä suuremman lämmitysvaikutuksen 
omaavia kasvihuonekaasuja. Tammikuun 
1 päivästä 2015 alkaen tällaisia 
ilmastointijärjestelmiä ei saa jälkiasentaa 
mihinkään ajoneuvoihin.

Or. en

Perustelu

Ks. Lucasin ja Isler Béguinin 5 artiklan 4 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 17
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tammikuun 1 päivänä 2011 tai sen 
jälkeen tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin 

2. Tammikuun 1 päivänä 2009 tai sen 
jälkeen tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin 
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asennettuja ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla. Tammikuun 
1 päivästä 2017 alkaen minkään 
ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla, lukuun ottamatta
sellaisten kyseisiä kaasuja sisältävien 
ilmastointijärjestelmien jälleentäyttöä, jotka 
on asennettu ajoneuvoihin ennen edellä 
mainittua päivää.

asennettuja ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla. Tammikuun 
1 päivästä 2015 alkaen minkään 
ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla, lukuun ottamatta 
sellaisten kyseisiä kaasuja sisältävien 
ilmastointijärjestelmien jälleentäyttöä, jotka 
on asennettu ajoneuvoihin ennen edellä 
mainittua päivää.

Or. en

Perustelu

Ks. Lucasin ja Isler Béguinin 5 artiklan 4 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Norbert Glante

Tarkistus 18
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tammikuun 1 päivänä 2011 tai sen 
jälkeen tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin 
asennettuja ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla. Tammikuun 
1 päivästä 2017 alkaen minkään 
ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla, lukuun ottamatta 
sellaisten kyseisiä kaasuja sisältävien 
ilmastointijärjestelmien jälleentäyttöä, jotka 
on asennettu ajoneuvoihin ennen edellä 
mainittua päivää.

2. Tammikuun 1 päivänä 2011 tai sen 
jälkeen tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin 
asennettuja ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla. Tammikuun 
1 päivästä 2014 alkaen minkään 
ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla, lukuun ottamatta 
sellaisten kyseisiä kaasuja sisältävien 
ilmastointijärjestelmien jälleentäyttöä, jotka 
on asennettu ajoneuvoihin ennen edellä 
mainittua päivää.

Or. de

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

Tarkistus 19
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tammikuun 1 päivänä 2011 tai sen 
jälkeen tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin 
asennettuja ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla. Tammikuun 
1 päivästä 2017 alkaen minkään ajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmiä ei saa täyttää 
arvoltaan 150:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla, lukuun ottamatta 
sellaisten kyseisiä kaasuja sisältävien 
ilmastointijärjestelmien jälleentäyttöä, jotka 
on asennettu ajoneuvoihin ennen edellä 
mainittua päivää.

2. Tammikuun 1 päivänä 2011 tai sen 
jälkeen tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin 
asennettuja ilmastointijärjestelmiä ei saa 
täyttää arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla. Tammikuun 
1 päivästä 2017 alkaen minkään ajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmiä ei saa täyttää 
arvoltaan 50:tä suuremman 
lämmitysvaikutuksen omaavilla fluoratuilla 
kasvihuonekaasuilla, lukuun ottamatta 
sellaisten kyseisiä kaasuja sisältävien 
ilmastointijärjestelmien jälleentäyttöä, jotka 
on asennettu ajoneuvoihin ennen edellä 
mainittua päivää.

Or. de

Perustelu

Vuonna 2005 yli 80 prosentissa kaikista uusista henkilöautoista Euroopassa tulee olemaan 
ilmastointijärjestelmä, ja on hyvin todennäköistä että niiden käyttö yleistyy vielä seuraavina 
vuosina. Ympäristösyistä olisi siksi järkevää pyrkiä jo varhaisessa vaiheessa todelliseen 
tekniseen muutokseen autojen ilmastointijärjestelmissä, ja korvata ilmastolle vahingolliset F-
kaasut ympäristöystävällisemmällä hiilidioksidilla autojen ilmastointilaitteiden täyttöaineena. 
Globaalisen lämmityspotentiaalin alentamisesta 50:een seuraa, että ilmastointijärjestelmät, 
joissa käytetään kylmäainetta R 152a (GWP 120), ei tulevaisuudessa enää sallita. Tämä 
vaikuttaa perustellulta, koska CO2-teknnologia (GWP 1) tarjoaa käyttöön selvästi 
ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon, jota tämänhetkisen teknisen kehityksen perusteella 
voidaan valmistaa sarjatuotantona direktiivissä vahvistetun määräajan puitteissa (1.1.2011 
mennessä). R 152a:han liittyy sen palavuuden ja palon syttyessä syntyvien hyvin myrkyllisten 
hajoamistuotteiden vuoksi lisäksi merkittäviä turvallisuusteknisiä ongelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 20
6 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
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2 a. Jäsenvaltiot voivat tarjota 
verokannustimia tai taloudellisia 
kannustimia käytössä olevien autojen 
muuttamiseksi, edellyttäen että niihin 
asennettava ilmastointijärjestelmän 
fluorattujen kasvihuonekaasujen 
globaalinen lämmityspotentiaali ei ylitä 
50:tä. Jos jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
verokannustimia tai muita kannustimia 
vähäisen globaalisen lämmityspotentiaalin 
järjestelmien asentamisen rohkaisemiseksi, 
niiden on ilmoitettava näistä toimista 
komissiolle.

Or. nl

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus muutettuna.

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

Tarkistus 21
6 A ARTIKLA (uusi)

6 a artikla
Merkinnät

Sanotun rajoittamatta vaarallisten aineiden 
ja valmisteiden merkinnöistä annetun
neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY säännösten
soveltamista tämän direktiivin 2 artiklassa 
tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, joihin on 
asennettu fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävä ilmastointijärjestelmä, ei saa 
saattaa markkinoille, ellei fluoratun 
kasvihuonekaasun kemiallista nimeä ole 
yksilöity merkinnällä, jossa käytetään 
hyväksyttyä teollista nimikkeistöä. 
Merkinnässä on selkeästi ilmoitettava, että 
ilmastointijärjestelmä sisältää fluorattuja 
kasvihuonekaasuja, ja vahvistettava niiden 
globaalinen lämmityspotentiaali. Tämä on 
selkeästi ja pysyvästi ilmoitettava 
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ajoneuvossa, mainoksissa ja 
myyntitiedoissa. Merkintä on sijoitettava 
ajoneuvon ulkopuolelle siten, että se on 
selvästi nähtävissä eikä peitettynä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien on saatava riittävästi tietoa voidakseen valita oikeanlaisen 
ilmastointijärjestelmän sellaisen halutessaan. Koska ilmastointijärjestelmää ei voida sulkea 
hermeettisesti ja koska päästöihin vaikuttaa ajamisen aiheuttama stressi ja ajoneuvon 
lisäkuormitus, valinnalla on merkitystä ilmaston suojelulle.


