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TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS LOISTELAMPPUJEN VIRRANRAJOITTIMIEN ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSISTA ANNETUN KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN ASETUKSEN KUMOAMISESTA
1 Nykytila ja ehdotetut muutokset
Vuonna 2002 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista (318/2002, jäljempänä virranrajoitinasetus) säädettiin loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2000/55/EY, jäljempänä virranrajoitindirektiivi) toimeenpanemiseksi Suomessa. Säädösten tarkoituksena on vähentää loistelamppujen virranrajoittimien energiankulutusta siirtymällä vähitellen tehokkaampiin virranrajoittimiin, joilla voi myös olla merkittäviä energiansäästöominaisuuksia.
Energiatehokkuuteen liittyen vuonna 2005 annettiin EU:ssa puitedirektiivi energiaa
käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista
(2005/32/EY, jäljempänä ecodesign-direktiivi). Myös loistelamppujen virranrajoittimet kuuluvat ecodesign-direktiivin alaan. Puitedirektiivinä se ei kuitenkaan aseta
tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia vaan ne säädetään vaiheittain tuoteryhmä kerrallaan
esimerkiksi komission asetuksina. Näin ollen virranrajoitindirektiivi jäi vielä ecodesign-direktiivin säätämisvaiheessa voimaan. Ecodesign-direktiivi on saatettu Suomessa kansallisesti voimaan lailla tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008). Lain 43 §:n mukaan kauppa- ja
teollisuusministeriön virranrajoitinasetus jäi lain voimaantulon jälkeen voimaan.
Kauppa- ja teollisuusministeriön virranrajoitinasetus ehdotetaan kumottavaksi, koska
virranrajoitindirektiivi, jonka toimeenpanemiseksi kansallinen asetus annettiin, kumotaan 13.4.2010 alkaen. Virranrajoitindirektiivi on tarpeeton, koska ecodesigndirektiivin toimeenpanemiseksi komissio on antanut uuden asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainelamppujen sekä virranrajoittimien
ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/55/EY kumoamisesta (245/2009/EY, jäljempänä asetus palvelusektorin valaistustuotteiden ekosuunnitteluvaatimuksista). Uudessa komission asetuksessa säädetään myös loistelamppujen virranrajoittimista. Kyseisen asetuksen 7 artiklassa säädetään, että virranrajoitindirektiivi kumotaan 13.4.2010 alkaen. Näin ollen myös kauppa- ja teollisuusministeriön virranrajoitinasetus tulee kumota tuolloin.
Koska uusi komission asetus palvelusektorin valaistustuotteiden ekosuunnitteluvaatimuksista on suoraan sovellettavaa oikeutta myös jäsenmaissa, ei sen soveltaminen
Suomessa edellytä kansallista voimaan saattamista.
Komission asetusta palvelusektorin valaistustuotteiden ekosuunnitteluvaatimuksista
ollaan muuttamassa ennen 13.4.2010, jolloin sen ensimmäisen vaiheen vaatimukset
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tulevat voimaan. Muutoksilla on tarkoitus korjata asetuksessa havaittuja virheitä.
Ecodesign- ja energiamerkintäkomitea antoi asetusmuutoksesta puoltavan lausunnon
7.1.2010. Muutos ei vaikuta kansallisen virranrajoitinasetuksen kumoamisen aikatauluun.
2 Asian valmistelu
Asetus on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä virkatyönä. Ehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 21 §:n mukaan energiapolitiikka kuuluu
työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö lakkautettiin
1.1.2008 alkaen ja sen toimialaan kuuluvat asiat siirtyivät työ- ja elinkeinoministeriölle, mistä säädetään valtioneuvostosta annetun lain (173/2003) muutoslain täytäntöönpanosäännöksessä (970/2007). Näin ollen työ- ja elinkeinoministeriöllä on toimivalta kumota kauppa- ja teollisuusministeriön antama asetus.
3 Voimaantulo
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 13.4.2010.

