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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN
KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ MAALEISSA JA LAKOISSA SEKÄ AJONEUVOJEN KORJAUS-
MAALAUSTUOTTEISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEI-
DEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUK-
SEN LIITTEEN 3 MUUTTAMISESTA

1. Ehdotuksen sisältö

Asetuksella muutettaisiin orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja la-
koissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (837/2005,
jäljempänä tuote-VOC-asetus) liitteessä 3 määritettyjä analyysimenetelmiä, joilla
määritetään tuotteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) enimmäispitoisuus
eli VOC-sisältö. Liitettä on tarpeen mukauttaa tekniseen kehitykseen.

Asetuksella täytäntöönpantaisiin komission direktiivi 2010/79/EU haihtuvien or-
gaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2004/42/EY liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2012.

2. Nykyiset säädökset

Tuote-VOC-asetuksella on säädetty eräiden rakennusmaalein ja -lakkojen ja ajoneu-
vojen korjausmaalaustuotteiden liuotesisällöstä eli VOC-pitoisuuden enimmäismää-
ristä. Asetuksen liite 3 sisältää analyysimenetelmät, joilla VOC-pitoisuus määrite-
tään.

3. Tilanne Euroopan unionissa

Komissio on direktiivillään 2010/79/EU hyväksynyt haihtuvien orgaanisten yhdistei-
den päästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/42/EY liitteen III mukauttamisen tekniikan kehitykseen.

Kansainvälinen standardointijärjestö tarkisti vuonna 2006 ISO-menetelmän 11890-2,
ja uusin menetelmä oli sisällytettävä myös direktiivin 2004/24/EY liitteeseen III.
ISO-menetelmässä 11890-2 todetaan, että jos reaktiiviset ohenteet eivät kuulu tuot-
teen koostumukseen ja jos VOC-pitoisuus on vähintään 15 massaprosenttia, on yk-
sinkertaisempi ja halvempi ISO-menetelmä 11890-1 hyväksyttävä vaihtoehto. Tämän
menetelmän sallimiseksi direktiivin 2004/24/EY liite III korvattiin direktiivin
2010/79/EU liitteellä jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden testauskustannusten
pienentämiseksi.
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Jäsenmaiden olisi annettava tätä muutosta koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään 10 päivänä kesäkuuta 2012.

4. Vaikutukset Suomessa

Uusi menetelmä vähentänee myös toimijoiden testauskustannuksia Suomessa silloin
kun käytössä on tuotteet, jotka eivät sisällä reaktiivisia ohenteita ja joiden VOC-
pitoisuus on vähintään 15 massaprosenttia.

5. Asetuksen valmistelu

Asetus on valmisteltu virkatyönä.

Asetus ei ole ollut laintarkastuksessa oikeusministeriössä, koska se sisältää vain ase-
tuksen liitteen 3 mukauttamisen tekniseen kehitykseen, ja muutos merkitykseltään
vähäinen.

6. Asetuksen voimaantulo

Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2012.


