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PR_COD_2am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0492)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

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

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi koko asetuksen on perustuttava 175 artiklaan, sillä asetuksen 
tavoite ja sisältö liittyvät selkeästi ympäristönsuojeluun.

  
1 EUVL C 103E, 29.4.2004, s. 600.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

3 a) Päätöksen 2002/358/EY liitteessä II 
vahvistetaan kullekin jäsenvaltiolle omat 
vähentämistavoitteet. Siksi jäsenvaltiot 
joutuvat toteuttamaan yksilöllisiä toimia. 
Sen vuoksi yksittäisten jäsenvaltioiden on
myös voitava toteuttaa asianmukaisia 
toimia tai pitää ne voimassa kansallisten 
vähentämisvelvoitteidensa täyttämiseksi.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 2.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 kappale

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

5) Tämän asetuksen ensisijaisena 
tavoitteena on vähentää Kioton pöytäkirjan 
piiriin kuuluvien fluorattujen 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja siten 
suojella ympäristöä. Tämän vuoksi 
oikeusperustana olisi oltava 
perustamissopimuksen 175 artiklan 
1 kohta. Perustamissopimuksen 
176 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden 
olisi näin ollen voitava toteuttaa 
tiukempia toimenpiteitä. Näiden 
toimenpiteiden on kuitenkin oltava 
perustamissopimuksen mukaisia eli 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä eivätkä ne 
saa olla luonteeltaan pelkästään 
taloudellisia.

Perustelu

On tärkeää pitää mielessä, että 175 ja 176 artikla eivät anna jäsenvaltioille vapaita käsiä 
toteuttaa mitä tahansa toimenpiteitä. Sisämarkkinoita suojellaan edelleen toimenpiteiltä, 
jotka rajoittavat kaupankäyntiä enemmän kuin mitä on tarpeen.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 6 kappale
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6) On kuitenkin aiheellista toteuttaa 
toimenpiteitä yhteisön tasolla 
perustamissopimuksen 95 artiklan 
perusteella fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käyttöä ja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden kaupanpitämistä ja merkitsemistä 
koskevien vaatimusten
yhdenmukaistamiseksi. Fluorattujen 
kasvihuonekaasujen tiettyjen sovellusten 
kaupanpitämistä ja käyttöä koskevia 
rajoituksia pidetään asianmukaisina, kun 
saatavilla on käyttökelpoisia vaihtoehtoja 
ja kun fluorattujen kaasujen vuotojen 
estämistä ja talteenottoa ei voida 
käytännössä parantaa. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon myös joidenkin 
teollisuudenalojen vapaaehtoiset aloitteet ja 
se, että vaihtoehtojen kehittäminen on
edelleen käynnissä.

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

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen, sillä se liittyy oikeusperustan muuttamiseen. Innovaatiota sekä 
siirtymistä ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin olisi edistettävä.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

6 a) Tämän asetuksen soveltamisella ja 
täytäntöönpanolla olisi vauhditettava 
teknistä innovaatiota kannustamalla 
ympäristöystävällisempien vaihtoehtoisten 
tekniikoiden jatkuvaan kehittämiseen ja 
jo olemassaolevien tekniikoiden 
käyttöönottoon.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että innovaatiota ja vaihtoehtojen kehittämistä olisi edistettävä ja että 
tämä asetus on yksi tapa tehdä niin.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 12 kappale
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12) Koska tämän asetuksen tavoitteita, 
jotka ovat tiettyjen fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vuotojen estäminen ja 
näitä kaasuja koskevien tietojen 
ilmoittaminen sekä tiettyjä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden käytön ja markkinoille 
saattamisen valvonta, ei voida ympäristön 
suojelemiseksi ja sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

12) Koska tämän asetuksen tavoitteita, 
jotka ovat tiettyjen fluorattujen 
kasvihuonekaasujen vuotojen estäminen ja 
näitä kaasuja koskevien tietojen 
ilmoittaminen sekä tiettyjä fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja 
laitteiden käytön ja markkinoille 
saattamisen valvonta, ei voida ympäristön 
suojelemiseksi riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen, sillä se liittyy oikeusperustan muuttamiseen.

Tarkistus 7
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan johdanto-osa ja a alakohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden ja laitteistojen haltijan on 
varmistettava, että 5 artiklan vaatimusten 
mukainen pätevöity henkilöstö suorittaa
vuotojen varalta kyseisten laitteiden ja 
laitteistojen tarkastuksen seuraavasti:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden ja laitteistojen haltijan on 
varmistettava, että 5 artiklan vaatimusten 
mukainen pätevöity henkilöstö kontrolloi
vuotojen varalta kyseisiä laitteita ja 
laitteistoja seuraavasti:

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

a) vähintään 3 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet ja 
laitteistot on kontrolloitava vuotojen 
varalta vähintään kerran kahdessatoista 
kuukaudessa; tämä ei koske laitteita, joissa 
on ilmatiiviisti suljettu järjestelmä, jotka on 
tällaisiksi merkitty ja jotka sisältävät alle 
6 kilogrammaa fluorattuja 
kasvihuonekaasuja;
[kyseessä on horisontaalinen tarkistus –
jos se hyväksytään, sana "tarkastus" 
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muutetaan sanaksi "kontrolli" asetuksen 
tekstissä kauttaaltaan ja kaikissa 
tarkistuksissa]

Perustelu

Sanalla "tarkastus" tarkoitetaan joissakin maissa (esim. Ranska) ulkopuolisen, laitteiston 
haltijasta riippumattoman elimen suorittamaa tarkastusmenettelyä. Tällaisen ulkopuolisen 
valvonnan vaatiminen tietyissä maissa johtaisi väistämättä epäreiluun kilpailuun. Näin ollen 
olisi parempi käyttää sanaa "kontrolli" sanan "tarkastus" sijasta kaikkialla asiakirjassa, jolla 
säädetään tarkastusta koskevista standardivaatimuksista.

Tarkistus 8
3 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

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

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

Perustelu

Sanat "kontrolloitava vuodon varalta" olisi määriteltävä tarkemmin.

Tarkistus 9
3 artiklan 4 kohta

4. Kun moitteettomasti toimiva ja 
asianmukainen vuotojen 
havaitsemisjärjestelmä on otettu käyttöön, 
2 kohdan b ja c alakohdassa vaadittu 
tarkastustiheys puolitetaan.

4. Kun moitteettomasti toimiva ja 
asianmukainen vuotojen 
havaitsemisjärjestelmä on otettu käyttöön, 
2 kohdan b ja c alakohdassa vaadittu 
kontrollitoimenpiteiden tiheys puolitetaan.
[kyseessä on horisontaalinen tarkistus –
jos se hyväksytään, sana "tarkastus" 
muutetaan sanaksi "kontrolli" asetuksen 
tekstissä kauttaaltaan ja kaikissa 
tarkistuksissa]



PE 360.264v01-00 10/17 PR\574032FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen 3 artiklan 2 kohtaan tehdyn muutoksen kanssa.

Tarkistus 10
5 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa viimeistään …*

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

1. Komissio vahvistaa viimeistään …*

11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen perusteella ja 
asianomaisia aloja kuullen 
vähimmäisvaatimukset ja vastavuoroisen 
tunnustamisen edellytykset tässä 
asetuksessa tarkoitettujen laitteistojen 
asennukseen ja kunnossapitoon sekä 
laitteistojen huoltoon tai kontrolleihin 
liittyviin 3 ja 4 artiklassa säädettyihin 
toimiin osallistuvan asiaankuuluvan 
henkilöstön sekä yritysten ja niiden 
henkilöstön koulutusohjelmien ja 
pätevöinnin osalta.

Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on tehokkaan eristämisen aikaansaaminen. Vähimmäisvaatimusten 
ja taitojen tarve alkaa huolellisesta suunnittelusta ja laitteiston asennuksesta ja jatkuu 
ammattimaiseen ehkäisevään huoltoon ja kunnossapitoon eikä sitä tulisi rajoittaa tarkastus-
ja hyödyntämistoimiin.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on aivan oikein todennut, että " 5 artiklassa säädetään 
vuotojen torjuntaan ja kaasujen talteenottoon osallistuvan henkilöstön koulutuksesta. 
Koulutusvaatimus ei kuitenkaan koske laitteistojen asennukseen, huoltoon ja tarkastuksiin 
osallistuvaa henkilökuntaa. Tämä puute on ehdottomasti korjattava muutosten tehokkuuden 
varmistamiseksi."

Tarkistus 11
6 artiklan 1 kohdan a alakohdan 1 luetelmakohta

– kunkin fluoratun kasvihuonekaasun 
kokonaistuotantonsa yhteisössä ja 
mainittava tärkeimmät 
käyttösovellusluokat (esimerkiksi 
ajoneuvojen ilmastointi, jäähdytys, 
ilmastointi, solumuovit, aerosolit, 
sähkölaitteet, puolijohteiden valmistus), 

– kunkin fluoratun kasvihuonekaasun 
kokonaistuotantonsa yhteisössä ja 
mainittava tärkeimmät 
käyttösovellusluokat (esimerkiksi 
ajoneuvojen ilmastointi, jäähdytys, 
ilmastointi, solumuovit, aerosolit, 
sähkölaitteet, puolijohteiden valmistus, 
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joissa kyseistä ainetta todennäköisesti 
käytetään;

liuottimet ja palontorjunta), joissa kyseistä 
ainetta todennäköisesti käytetään;

Perustelu

On selvää, että luettelon käyttösovellusluokista ei ole tarkoituskaan olla kaikenkattava. 
Palontorjunnan jättäminen pois tästä luettelosta voi kuitenkin joidenkin mielestä tarkoittaa 
sitä, että kyseistä alaa ei pidetä päästöjen vähentämiseen pyrkimisen kannalta niin tärkeänä 
kuin muita aloja. Fluorattuja kaasuja Euroopan ilmastonmuutosohjelman puitteissa 
käsittelevä työryhmä on määritellyt sekä liuottimet että palontorjunnan soveltamisen 
pääaloiksi.

Tarkistus 12
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset tarkastelevat kahden vuoden 
välein edustavaa otantaa rekistereistä 
kunkin 3 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettujen luokkien osalta ja 
ilmoittavat komissiolle arvioidut 
päästömäärät.

Perustelu

Ehdotuksen eristämistä ja raportointia koskevien säännösten välillä ei ole selvää yhteyttä. 
Ehdotuksen raportointivelvoite koskee ainoastaan kauppavirtaa eikä se täytä ehdotuksen 
tavoitetta, mikä on tosiasiallisten päästöjen valvonta. On tärkeää sisällyttää otanta 
todellisista tiedoista, jotta varmistetaan päästöistä saatava tarkka kuva.

Tarkistus 13
6 artiklan 2 kohta

2. Komissio päättää viimeistään …*

11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, millaisessa 
muodossa tämän artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut selvitykset on annettava.

2. Komissio päättää viimeistään …*

11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, millaisessa 
muodossa tämän artiklan 1 ja 1a kohdassa
tarkoitetut selvitykset on annettava.

Perustelu

Tarkistus on seurausta uuden 1a kohdan sisällyttämisestä 6 artiklaan.

Tarkistus 14
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7 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu

On tärkeää, että kuluttajien tiedossa on tuotteen sisältämien kasvihuonekaasujen lisäksi 
niiden globaalinen lämmityspotentiaali. Tarkistus on ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 78 
mukainen.

Tarkistus 15
10 artiklan 1 kohta

1. Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen sen perusteella, miten 
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen 
estäminen tai tällaisten kaasujen 
korvaaminen on edistynyt muihin kuin 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 
annetussa neuvoston direktiivissä 

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

70/156/ETY tarkoitettuihin 
moottoriajoneuvoihin asennetuissa 
ilmastointijärjestelmissä sekä 
liikennevälineiden jäähdytysjärjestelmissä, 
ja julkaisee kertomuksen viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2007. Komissio 
esittää lainsäädäntöehdotuksia, myös siltä 
osin kuin on kyse 3 artiklan säännösten 
soveltamisesta muihin kuin direktiivissä 
70/156/ETY tarkoitettuihin 
moottoriajoneuvoihin asennettuihin 
ilmastointijärjestelmiin sekä 
liikennevälineiden jäähdytysjärjestelmiin 
31 päivään joulukuuta 2008 mennessä.

Perustelu

On käytävä selväksi, että 3 artiklan eristämistä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös näihin 
sovelluksiin.

Tarkistus 16
10 a artikla (uusi)

10 a artikla
Vaihtoehtojen edistäminen

Jäsenvaltioiden on edistettävä sellaisten 
laitteistojen markkinoille saattamista, 
joissa korkean globaalisen 
lämmityspotentiaalin omaavat kaasut 
korvataan muilla vaihtoehdoilla ottaen 
huomioon tiettyjen kaasujen tietyissä 
sovelluksissa aikaansaamat 
energiatehokkuushyödyt. Jos jäsenvaltiot 
ottavat käyttöön verokannustimia tai 
muita kannustimia edistääkseen tällaisten 
laitteistojen markkinoille saattamista, 
niiden on ilmoitettava näistä toimista 
komissiolle. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle luvan myöntämistä varten 
myös kaikista toimista, joilla otetaan 
käyttöön joku muu kuin 9 artiklassa 
tarkoitettu kielto.



PE 360.264v01-00 14/17 PR\574032FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77. Ilmoitusmenettelyllä 
ehkäistään oikeuskäsittelyjä, ja sillä varmistetaan, että tämäntyyppiset kansalliset toimet ovat 
perustamissopimuksen mukaisia eli että ne ovat oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja että ne eivät 
ole luonteeltaan pelkästään taloudellisia.

Tarkistus 17
Liite II, 9 a rivi (uusi)

Fluorihiilivedyt Järjestelmät, jotka sisältävät 
alle 150 grammaa 
kylmäainetta

Kahden vuoden kuluttua 
asetuksen voimaantulopäivästä

Perustelu

Fluorihiilivetyjen vaihtoehtoiset kylmäaineet ovat jo laajalti kaupan. Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin mukaisesti fluorihiilivedyt on otettava talteen 
kylmälaitteen käyttöajan jälkeen. Niiden korvaaminen on kustannustehokkaampaa –
esimerkiksi hiilivetykylmäaineen käyttäminen niiden sijaan maksaa 3,40 euroa CO2-
ekvivalenttitonnia kohti, kun taas niiden talteenotto maksaa arviolta 90 euroa CO2-
ekvivalenttitonnia kohti.
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PERUSTELUT

1. Ilmastonmuutokseen reagoiminen

Ehdotetun asetuksen yleisenä tavoitteena on edistää merkittävästi Euroopan yhteisölle Kioton 
pöytäkirjassa asetetun tavoitteen saavuttamista ottamalla käyttöön kustannustehokkaita 
päästönvähentämistoimia. Fluorattujen kaasujen päästöjen vähentämistoimia on pohdittava 
ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien yleisten toimien yhteydessä. Ilmastonmuutosta 
pidetään yhtenä ihmiskunnan suurimmista ympäristöön ja talouteen liittyvistä haasteista. Tällä 
asetuksella luodaan koko yhteisöä koskeva lainsäädäntö, jolla voidaan parantaa fluorattujen 
kaasujen eristämistä ja valvontaa sekä asettaa tiettyjen sovellusten kaupanpitämistä ja käyttöä 
koskevia rajoituksia.

2. Asetuksen kattamat kaasut

Fluoratut kaasut (fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridit) otettiin käyttöön 
1990-luvulla otsonikerrosta tuhoavien freonien ja kloorifluorihiilivetyjen korvaamiseksi. 
Vaihtoehtoisten aineiden, kuten fluorihiilivetyjen, käyttäminen mahdollisti sen, että EU:n 
jäsenvaltiot täyttivät Montrealin pöytäkirjan vaatimukset. Fluorattujen kasvihuonekaasujen 
globaalinen lämmityspotentiaali on kuitenkin korkea, ja monet niistä jäävät ilmakehään hyvin 
pitkäksi aikaa. Komissio arvioi, että esimerkiksi rikkiheksafluoridien globaalinen 
lämmityspotentiaali on 23 900 -kertainen verrattuna hiilidioksidiin, jonka globaalinen 
lämmityspotentiaali on 1. Jos toimiin ei ryhdytä, komissio arvioi fluorattujen kaasujen 
päästöjen nousevan vuoden 1995 65,2 miljoonasta CO2-ekvivalenttitonnista 98 miljoonaan 
tonniin vuoteen 2010 mennessä.

3. Yhteinen kanta

Alkuperäisessä komission ehdotuksessa esitettiin yhtä asetusta, jonka oikeusperustana oli 
95 artikla eli sisämarkkinat. Neuvoston yhteisessä kannassa taas on kaksi tekstiä: direktiivi, 
jonka oikeusperustana on 95 artikla, ja asetus, jonka kaksi oikeusperustaa muodostavat 175 ja 
95 artikla. Perussyy, miksi komission ehdotus jaettiin kahteen osaan, oli se, että haluttiin 
siirtää kaikki moottoriajoneuvojen ilmastoinnista aiheutuvia päästöjä koskevat vaatimukset 
asetusehdotuksesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää 
koskevaan puitedirektiiviin 70/156/ETY. Ehdotetussa asetuksessa keskityttäisiin sitten muihin 
sovelluksiin.

Monet ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyistä Euroopan parlamentin tarkistuksista on 
sisällytetty yhteiseen kantaan, muun muassa ajatus liittää tiettyjen fluorattujen 
kasvihuonekaasujen käyttöä ajoneuvojen ilmastointilaitteissa koskeva kielto direktiivissä 
70/156/EY tarkoitettuun tyyppihyväksyntämenettelyyn sekä eristysvaatimuksia ja 
kasvihuonekaasuja käsittelevien henkilöiden koulutusta ja pätevyyksiä koskevat seikat.

4. Esittelijän kanta

Esittelijä on tyytyväinen neuvoston ehdotukseen asetukseksi, joka on tärkeä askel 
ilmastonmuutoksen torjunnassa. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa 
ryhtyneensä konkreettisiin toimiin Euroopassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. On 
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kuitenkin selvää, että on löydettävä tasapaino siten, että ollaan riittävän kunnianhimoisia 
ympäristöasioiden suhteen ja samalla kuitenkin mahdollistetaan sisämarkkinoiden toiminta 
ilman liiallisia rajoituksia tai hallinnollista taakkaa.

a) Oikeusperusta

Yleisesti ottaen ja pyrittäessä edistämään parempaa, yksinkertaisempaa ja selkeämpää 
lainsäädäntöä kahden oikeusperustan ehdottaminen edustaa EU:n lainsäädäntätyössä 
vaarallista suuntausta ja pyrkimystä luoda ennakkotapaus. Asetuksen painopiste on 
ympäristön suojelussa, ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen 
oikeuskäytännön mukaan oikeusperustan olisi oltava vankka ja heijastettava olennaista 
tavoitetta. Esittelijän mielestä ainut toimiva ratkaisu oikeusvarmuuden takaamiseksi on esittää 
tarkistus, jolla muutetaan kaksi oikeusperustaa yhdeksi, niin että koko asetus perustuu 
175 artiklaan.

Tämä mahdollistaa myös sen, että ne jäsenvaltiot, joiden lainsäädäntö on korkeammalla 
tasolla, voivat edelleen pitää sen halutessaan voimassa eikä niiden tarvitse heikentää 
ympäristönormejaan yleiselle (alemmalle) EU:n tasolle, kuten yhteisen kannan mukaan tulisi 
tehdä. On kuitenkin muistettava, että 175 ja 176 artikla eivät anna jäsenvaltioille vapaita käsiä 
ryhtyä mihin tahansa toimiin. Sisämarkkinoita suojellaan edelleenkin toimenpiteiltä, jotka 
rajoittaisivat kaupankäyntiä enemmän kuin mitä on tarpeen. 176 artiklassa todetaan selkeästi, 
että toimenpiteiden on oltava sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa, mikä tarkoittaa, 
että niiden on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä eivätkä ne saa olla luonteeltaan 
pelkästään taloudellisia.

Laajentuneessa 25 (pian 27) jäsenvaltion Euroopassa neuvosto voi hyvinkin turvautua yhä 
useammin kahden oikeusperustan käyttöön eri kansallisten intressien tyydyttämiseksi. Tämä 
johtaa lainsäädännön tavoitteiden ja painopisteiden pirstaloitumiseen. Tämä suuntaus kyhätä 
kokoon epämääräisiä kompromisseja neuvoston neuvottelupöydissä, kun hyväksyttävää 
poliittista sopimusta ei saada aikaan, on äärimmäisen huolestuttava. Esittelijä uskoo, että 
Euroopan parlamentti on ainutlaatuinen instanssi kansallisten kantojen asettamien esteiden 
voittamiseksi ja poliittisen johdonmukaisuuden luomiseksi aloilla, joilla yhteisön toimia 
tarvitaan. Meidän on ympäristövaliokunnassa vastustettava ympäristölainsäädännön 
heikentämistä, erityisesti ilmastonmuutoksen suhteen.

b) Innovaation ja ympäristöystävällisempiin tekniikoihin siirtymisen edistäminen

Vaikka esittelijän mielestä eristäminen ja talteenotto ovatkin erittäin hyödyllisiä keinoja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, hän pitää tarpeellisena myös vaihtoehtoisten, 
olemassaolevia ratkaisuja ympäristöystävällisempien tekniikoiden kehittämisen edistämistä. 
On myös oikein suoda kunniaa yrityksille, jotka ovat jo investoineet tutkimukseen ja 
kehittäneet ympäristöystävällistä teknologiaa. Sallimalla jäsenvaltioissa kunnianhimoisempi 
lainsäädäntö (ks. edellä: oikeusperusta) ja rajoittamalla tiettyjen tuotteiden kaupanpitämistä, 
silloin kun parempia vaihtoehtoja on olemassa, vauhditetaan edellä mainittuja tavoitteita. 
Jäsenvaltioiden esittämistä tiukemmista toimenpiteistä olisi ilmoitettava komissiolle ennen 
lainsäädännön hyväksymistä oikeustapausten välttämiseksi myöhemmässä vaiheessa. 
Teollisuudelle on luotava varmat olosuhteet pitkällä aikavälillä, ja on meidän 
velvollisuutemme luoda suuntaviivat tulevaisuutta varten.
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Esittelijä toivoo, että tämä asetus – kunhan se on hyväksytty – vaikuttaa osaltaan 
kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja eristämiseen ja siten auttaa Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden ponnisteluissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.


