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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 sekä 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 direktiivin 
antamiseksi moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmistä peräisin olevista päästöistä ja 
neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamiseksi
(16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16182/4/2004 – C6-0222/2005),

– 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 67 artiklan,

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

1. hyväksyy yhteisen kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 
suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 
pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 EUVL C 103E, 29.4.2004, s. 600.
2 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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PERUSTELUT

1. Toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi
Komission ehdotuksen yleisenä tavoitteena on edistää merkittävästi Euroopan yhteisölle 
Kioton pöytäkirjassa asetettua tavoitetta ottamalla käyttöön kustannustehokkaita 
päästönvähentämistoimia. Fluorattujen kaasujen päästöjen vähentämistoimia on pohdittava 
ilmastonmuutokseen tähtäävien yleisten toimien yhteydessä. Ilmastonmuutosta pidetään 
yhtenä ihmiskunnan suurimmista ympäristöön ja talouteen liittyvistä haasteista. Tämä 
direktiivi ja asetus tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista muodostavat koko yhteisöä 
koskevan lainsäädännön, jolla voidaan parantaa fluorattujen kaasujen eristämistä ja valvontaa 
sekä asettaa tiettyjen sovellusten kaupanpitämistä ja käyttöä koskevia rajoituksia.

2. Yhteinen kanta

Alkuperäinen komission ehdotus esitettiin yhtenä asetuksena, jonka oikeusperustana olivat 
yhtenäismarkkinat (95 artikla), mutta neuvoston yhteinen kanta esitettiin kahtena erillisenä 
tekstinä: 95 artiklaan perustuvana direktiivinä sekä asetuksena, joka perustuu 175 ja 
95 artiklan muodostamaan kaksitahoiseen oikeusperustaan. Syynä komission ehdotuksen 
jakamiseen kahdeksi eri tekstiksi oli tarve siirtää kaikki moottoriajoneuvojen 
ilmastointilaitteista peräisin oleviin päästöihin liittyvät vaatimukset ehdotetusta asetuksesta 
puitedirektiiviin 70/156/ETY moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnän osalta. 

Itse asiassa ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentti vaatikin ajoneuvojen 
ilmastointijärjestelmiä koskevia vaatimuksia liitettäväksi tyyppihyväksynnän yhteyteen. 
Niinpä neuvosto on nyt toteuttanut Euroopan parlamentin vaatimuksen esittämällä tämän 
direktiivin. Monet muut Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt 
muutokset on myös sisällytetty yhteiseen kantaan. Lisäksi esittelijä toteaa, että autoteollisuus 
on kansainvälinen ala ja että Euroopan ulkopuolelle vietäviä ajoneuvoja varten on luotava 
verkosto, johon kuuluvat automekaanikot on koulutettu huoltamaan EU:ssa valmistettuja 
MAC-järjestelmiä. 

3. Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti neuvoston direktiiviehdotukseen, joka on tärkeä askel 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Euroopan unionin on tärkeää osoittaa, että Euroopassa on 
ryhdytty konkreettisiin toimiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. On kuitenkin 
selvää, että on löydettävä oikea tasapaino riittävän ympäristönsuojelun tason ja sen välillä, 
että sisämarkkinat voivat toimia ilman liian monia rajoituksia tai hallinnollisia taakkoja. 
Lisäksi esittelijä toteaa, että autoteollisuus on kansainvälinen ala ja että Euroopan 
ulkopuolelle vietäviä ajoneuvoja varten on luotava verkosto, johon kuuluvat automekaanikot 
on koulutettu huoltamaan EU:ssa valmistettuja MAC-järjestelmiä.

a) Oikeusperusta

Tämän direktiivin osalta esittelijä toteaa, että nimenomaan sisämarkkinakysymysten vuoksi 
juuri 95 artikla on tämän direktiivin oikea oikeusperusta. Syynä tähän on se, että 
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tyyppihyväksyntäjärjestelmä rakentuu yhteiselle lainsäädännölle, jonka tarkoituksena on 
luoda hyvin toimivat sisämarkkinat. Itse asiassa tästä tulee direktiivin 70/156/ETY 
91. tytärdirektiivi. On vaikea uskoa, että kukaan haluaisi luoda jokaiseen jäsenvaltioon 
erilaisen tyyppihyväksyntäkäytännön.

b) Direktiivin sisältö

Esittelijä on tyytyväinen myös direktiivin yleiseen sisältöön. Direktiiviehdotuksen mukaan 
HFC-134a-yhdisteen (jonka globaalinen lämmityspotentiaali on 1300) käyttö lopetetaan 
asteittain. Kaikissa uusissa, vuoteen 2011 mennessä valmistettavissa ajoneuvomalleissa 
yhdisteen käyttö on kielletty, ja vuoteen 2017 mennessä jokaisessa uudessa ajoneuvossa on 
käytettävä muita vaihtoehtoja. Vaikka päivämäärät ovat hieman myöhäisempiä kuin Euroopan 
parlamentti ensimmäisessä käsittelyssään toivoi, esittelijän mielestä esitettyjen päivämäärien 
noudattaminen on varmasti haastavaa ajoneuvoteollisuudelle, erityisesti pk-yrityksille.

Niin ikään esittelijän mielestä on tasapainotettava keskenään toisaalta preskriptiivinen 
suhtautuminen tekniikkaan direktiivissä sallittujen kaasujen globaalisen lämmityspotentiaalin 
osalta ja toisaalta vaihtoehtoisten, ympäristön kannalta suotuisien teknisten ratkaisujen 
kehittämisen suosiminen. Nykyisessä muodossaan direktiivin kielto koskee kaasuja, joiden 
globaalinen lämmityspotentiaali on suurempi kuin 150, mikä tarkoittaa, että HFC-152a-
yhdistettä (jonka globaalinen lämmityspotentiaali on noin 140) voidaan edelleen käyttää.
Näin mahdollistetaan ilmastointijärjestelmiin liittyvien teknisten vaihtoehtojen jatkokehitys. 
Ehdotettu eurooppalainen lainsäädäntö on huomattavasti kunnianhimoisempi kuin muualla 
maailmassa, missä autoteollisuus pyrkii vähentämään 134a-yhdisteen vuotamista kehittämällä 
paremmin eristettyjä "parannettuja" 134a-yhdistettä käyttäviä MAC-järjestelmiä sen sijaan, 
että HFC-134a-yhdiste korvattaisiin kaasulla, jonka globaalinen lämmityspotentiaali on 
vähäisempi.  

c) Johtopäätökset

Esittelijä puoltaa yhteisen kannan hyväksymistä sellaisenaan ilman muutoksia. 


