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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr .../2005 

 

av den 

 
om vissa fluorerade växthusgaser 

 
 
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING 
 
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 och 
artikel 95 jämförd med artiklarna 7, 8 och 9 i denna förordning, 
 
med beaktande av kommissionens förslag, 
 
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 
 
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och 
 

                                                 
1  EUT C 108, 30.4.2004, s. 62. 
2  Europaparlamentets yttrande av den 31 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), 

rådets gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och 
Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT). 
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av följande skäl: 

 
(1) I gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram1 fastställs att klimatförändringar är ett 

prioriterat område där det krävs åtgärder. I programmet betonas att gemenskapen har åtagit 
sig att minska utsläppen av växthusgaser med 8 % under perioden 2008–2012, jämfört med 
1990 års nivåer, och att världens samlade utsläpp av växthusgaser på längre sikt måste 
minskas med ungefär 70 % jämfört med 1990 års nivåer. 

 
(2) Det slutgiltiga målet med Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, som 

godkändes genom rådets beslut 94/69/EG av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar2, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig antropogen 
störning i klimatsystemet. 

 

(3) Enligt rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska 

gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtagandena inom ramen för detta3 är 

gemenskapen och dess medlemsstater skyldiga att under perioden 2008–2012 minska sina 

sammanlagda antropogena utsläpp av de växthusgaser som förtecknas i bilaga A till 

Kyotoprotokollet med 8 % jämfört med 1990 års nivåer. 

 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande 

av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (EGT L 242, 10.9.2002, s. 1). 
2 EGT L 33, 7.2.1994, s. 11. 
3 EGT L 130, 15.5.2002, s. 1. 



 
16056/5/04 REV 5  /mn 3 
 DG I   SV 

(4) Bestämmelser bör införas om förhindrande och minimering av utsläpp av fluorerade 

växthusgaser, utan att detta påverkar tillämpningen av rådets direktiv 75/442/EEG av 

den 15 juli 1975 om avfall1, rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om 

samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar2, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon3 eller 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som 

utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)4. 

 

(5) Det primära syftet med denna förordning är att minska utsläppen av de fluorerade 

växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet och att därmed skydda miljön. Den rättsliga 

grunden bör därför vara artikel 175.1 i fördraget. 

 

(6) Det är emellertid lämpligt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå på grundval av artikel 95 

i fördraget för att harmonisera kraven om användning av fluorerade växthusgaser och 

utsläppande på marknaden och märkning av produkter och utrustning som innehåller 

fluorerade växthusgaser. Det anses lämpligt att införa restriktioner för utsläppande på 

marknaden och användning av vissa applikationer av fluorerade växthusgaser i de fall där det 

finns gångbara alternativ och där det inte är möjligt att ytterligare begränsa utsläppen eller 

förbättra återvinningen. Man bör härvid även beakta de frivilliga initiativ som tas inom vissa 

industrisektorer och att utvecklingen av alternativ fortfarande pågår. 

                                                 
1 EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 
2 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003. 
3 EGT L 269, 21.10.2000, s. 34. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 2002/525/EG 

(EGT L 170, 29.6.2002, s. 81). 
4 EGT L 37, 13.2.2003, s. 24. Direktivet ändrat genom direktiv 2003/108/EG (EUT L 345, 

31.12.2003, s. 106). 
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(7) Utsläppande på marknaden av produkter och utrustning som innehåller fluorerade 

växthusgaser enligt förteckningen i bilaga II, inverkar menligt på gemenskapens och 

medlemsstaternas mål och åtaganden när det gäller klimatförändringar och det är därför 

nödvändigt att begränsa utsläppande på marknaden av dessa produkter och utrustningar. Detta 

skulle också kunna gälla andra applikationer som innehåller fluorerade växthusgaser och 

behovet av en utvidgning av bilaga II bör därför övervägas, med beaktande av miljövinsterna, 

den tekniska genomförbarheten och kostnadseffektiviteten. 

 

(8) För att bidra till fullbordandet av gemenskapens och dess medlemsstaters åtaganden enligt 

FN:s ramkonvention om klimatförändringar, Kyotoprotokollet och beslut 2002/358/EG bör 

direktiv 2005/…/EG* och denna förordning, som båda bidrar till att förhindra och minimera 

utsläpp av fluorerade växthusgaser, antas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella 

tidning vid samma tidpunkt. 

 

(9) Åtgärder bör vidtas för att säkerställa övervakning, utvärdering och översyn av 

bestämmelserna i denna förordning. 

 

(10) Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om de sanktioner som skall gälla vid överträdelser av 

denna förordning och se till att de verkställs. Dessa sanktioner måste vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

 

                                                 
*  Meddelande till publikationsbyrån: För in numret på det direktiv som motsvarar denna 

förordning och som skall offentliggöras i samma nummer av EUT. 
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(11) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och följer de principer som 

erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

 

(12) Eftersom målen för denna förordning, nämligen att begränsa utsläppen av och rapportera om 

vissa fluorerade växthusgaser och kontrollera användning och utsläppande på marknaden av 

produkter och utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser, i syfte att skydda 

miljön och upprätthålla den inre marknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund av förordningens omfattning och verkningar, bättre 

kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 

mål. 

 

(13) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med 

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid 

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.1 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

                                                 
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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Artikel 1 
 

Tillämpningsområde 
 
Syftet med denna förordning är att minska utsläppen av de fluorerade växthusgaser som omfattas av 
Kyotoprotokollet. Den skall tillämpas på de fluorerade växthusgaser som anges i bilaga A till det 
protokollet. Bilaga I till denna förordning innehåller en förteckning över de fluorerade växthusgaser 
som för närvarande omfattas av denna förordning samt faktorerna för global 
uppvärmningspotential. Mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i artikel 5.3 
i Kyotoprotokollet och som har godtagits av gemenskapen och dess medlemsstater får bilaga I ses 
över och vid behov då uppdateras. 
 
Denna förordning avser begränsning av utsläpp, användning, återvinning och destruktion av de 
fluorerade växthusgaser som anges i bilaga I, märkning och bortskaffande av produkter och 
utrustning som innehåller dessa gaser, rapportering av information om dessa gaser, de 
användningsområden som anges i artikel 8 och det utsläppande på marknaden av produkter och 
utrustning som anges i artikel 9 samt utbildning och certifiering av den personal som är engagerad i 
den verksamhet som omfattas av bestämmelserna i denna förordning. 
 
Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av direktiv 75/442/EEG, 96/61/EG, 2000/53/EG 

och 2002/96/EG. 
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Artikel 2 

 

Definitioner 

 

I denna förordning används följande definitioner:  

 

1) fluorerade växthusgaser: fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid 

(SF6) som anges i bilaga I samt preparat som innehåller dessa ämnen med undantag för de 

ämnen som kontrolleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 

av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.1 

 

2) fluorkolväte: en organisk förening som består av kol, väte och fluor och vars molekyl består 

av högst sex kolatomer. 

 

3) perfluorkarbon: en organisk förening som består av enbart kol och fluor och vars molekyl 

består av högst sex kolatomer. 

 

4) faktorer för global uppvärmningspotential: en fluorerad växthusgas 

klimatuppvärmningspotential i förhållande till koldioxidens. Faktorn för global 

uppvärmningspotential (GWP-faktorn) beräknas i form av uppvärmningspotentialen under 

100 år för ett kilogram av en gas i förhållande till ett kilogram CO2. GWP-siffrorna i bilaga I 

är de som publicerats i den tredje bedömningsrapporten från den mellanstatliga panelen för 

klimatförändringar. ("IPCC:s GWP-värden för 2001"2). 

 

                                                 
1  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning 

(EG) nr 2077/2004 (EUT L 359, 4.12.2004, s. 28). 
2  IPCC:s tredje bedömningsrapport om klimatförändringar från 2001. A report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
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5) preparat: i enlighet med skyldigheterna i denna förordning, med undantag för destruktion, en 

blandning bestående av två eller flera ämnen av vilka minst ett är en fluorerad växthusgas, 

utom i det fall då preparatets totala faktor för uppvärmningspotential är lägre än 150. Den 

sammantagna faktorn för den globala uppvärmningspotentialen1 av preparatet skall fastställas 

i enlighet med del 2 i bilaga I. 

 

6) operatör: varje fysisk eller juridisk person som har det faktiska tekniska ansvaret för den 

utrustning och de system som omfattas av denna förordning; en medlemsstat får i 

väldefinierade, särskilda situationer utse ägaren till den som är ansvarig för operatörens 

skyldigheter. 

 

7) utsläppande på marknaden: när en tillverkare eller importör för första gången i 

Europeiska unionen mot betalning eller gratis tillhandahåller eller gör tillgängliga för andra 

produkter och utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser eller fungerar med hjälp av 

dessa gaser. 

 

8) användning: användning av fluorerade växthusgaser vid framställning, återfyllnad, service 

eller underhåll av produkter och utrustning som omfattas av denna förordning. 

 

9) värmepump: anordning eller anläggning som utvinner värme vid låg temperatur ur luft, vatten 

eller mark och tillhandahåller värme. 

 

10) system för upptäckt av läckage: en kalibrerad mekanisk, elektrisk eller elektronisk anordning 

för att upptäcka läckage av fluorerade växthusgaser och som vid upptäckt skall varsko 

operatören. 

 

                                                 
1  För beräkningen av GWP-faktorn hos icke-fluorerade växthusgaser i preparat skall de värden 

som offentliggjordes i IPCC:s första bedömningsrapport gälla, se "Climate Change, The IPCC 
Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge 
University Press, Cambridge (UK) 1990". 
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11) hermetiskt slutet system: ett system i vilket alla enheter som innehåller köldmedium tätats 

genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning. 

 

12) behållare: en produkt som främst är utformad för transport eller lagring av fluorerade 

växthusgaser. 

 

13) engångsbehållare: en behållare som inte är utformad för återfyllnad och som används vid 

service, underhåll eller som fyllning av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, 

brandskyddssystem eller högspänningsbrytare, eller för att lagra eller transportera 

lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser. 

 

14) återvinning: insamling och lagring av fluorerade växthusgaser från t.ex. maskiner, utrustning 

och behållare. 

 

15) återanvändning: förnyad användning av en återvunnen fluorerad gas efter en grundläggande 

reningsprocess. 

 

16) regenerering: upparbetning av en återvunnen fluorerad växthusgas för att uppnå en 

specificerad standard. 

 

17) destruktion: ett förfarande genom vilken hela eller större delen av en fluorerad växthusgas 

permanent omvandlas eller uppdelas i en eller flera stabila ämnen som inte är fluorerade 

växthusgaser. 
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18) nya aerosolsprayer: saluförda aerosolbehållare avsedda för försäljning till allmänheten som 

skämtartiklar eller för dekorativa ändamål enligt förteckningen i bilagan till 

direktiv 94/48/EG.1 

 

Artikel 3 

 

Begränsning av utsläppen 

 

1. Operatörer av följande stationära applikationer: kyl-, luftkonditionerings- och 

värmepumpsutrustning samt brandskyddssystem som innehåller fluorerade växthusgaser som 

förtecknas i bilaga I skall, genom att vidta alla åtgärder som är tekniskt genomförbara och inte 

medför orimliga kostnader, 

 

a) förhindra läckage av dessa gaser, och 

 

b) så snart som möjligt åtgärda upptäckta läckage. 

 

2. Operatörer av de applikationer som anges i punkt 1 skall säkerställa att dessa kontrolleras för 

läckage av certifierad personal som uppfyller kraven i artikel 5 enligt följande schema: 

 

a) Applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer skall kontrolleras minst 

var tolfte månad. Detta skall inte gälla utrustning med hermetiskt slutna system som är märkta 

som sådana och som innehåller mindre än 6 kg fluorerade växthusgaser. 

 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/48/EG av den 7 december 1994 om ändring för 

trettonde gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa 
farliga ämnen och preparat (beredningar) (EGT L 331, 21.12.1994, s. 7). 
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b) Applikationer som innehåller 30 kg fluorerade växthusgaser eller mer skall kontrolleras 

minst var sjätte månad. 

 

c) Applikationer som innehåller 300 kg fluorerade växthusgaser eller mer skall kontrolleras 

minst en gång var tredje månad.  

 

Applikationerna skall kontrolleras för läckage inom en månad efter det att ett läckage har åtgärdats 

för att säkerställa åtgärdernas effektivitet.  

 

I denna punkt avses med "kontrolleras för läckage" att utrustningen eller systemet i första hand 

undersöks för att upptäcka läckage med användning av direkta eller indirekta mätmetoder med 

fokusering på de delar av utrustningen eller systemet där risken för läckage är störst. 

 

3. Operatörer av de applikationer som anges i punkt 1 och som innehåller 300 kilo fluorerade 

växthusgaser eller mer skall installera system för upptäckt av läckage. Dessa system för upptäckt av 

läckage skall kontrolleras minst var tolfte månad för att säkerställa att de fungerar väl. 

 

4. När ett väl fungerande lämpligt system för upptäckt av läckage är installerat, skall den 

kontrollfrekvens som krävs enligt punkt 2 b och 2 c halveras. 

 

5. Om det på brandskyddssystem redan tillämpas ett kontrollprogram som uppfyller 

ISO-standard 14520 kan skyldigheterna enligt denna förordning anses fullgjorda även genom dessa 

kontroller, förutsatt att de genomförs minst lika ofta. 
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6. Operatörer av de applikationer som anges i punkt 1 innehållande 3 kg fluorerade växthusgaser 

eller mer skall föra register över den mängd och typ av fluorerade växthusgaser som ingår i 

utrustningen, de mängder som eventuellt tillförs och de mängder som återvinns i samband med 

service, underhåll och slutligt bortskaffande. De skall även föra register över annan relevant 

information, inbegripet företagets identifiering eller tekniker som genomfört servicen eller 

underhållet samt datum för och resultatet av de kontroller som genomförs enligt punkterna 2, 3 och 

4. Registren skall på begäran göras tillgängliga för den behöriga myndigheten och för 

kommissionen. 

 

7. Senast den …* skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 11.2 fastställa 

sedvanliga kontrollkrav för var och en av de applikationer som avses i punkt 1 i den här artikeln.  

 

Artikel 4 

 

Återvinning 

 

1. Operatörer av följande typer av stationär utrustning skall ha ansvaret för att vidta åtgärder för 

att en tillfredsställande återvinning av fluorerade växthusgaser genomförs av certifierad personal 

som uppfyller kraven i artikel 5 för att säkerställa deras återanvändning, regenerering eller 

destruktion: 

 

a) Kylkretsar i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. 

                                                 
* Den dag då denna förordning träder i kraft. 
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b) Utrustning innehållande lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser. 

 

c) Brandskyddssystem och brandsläckare. 

 

d) Högspänningsbrytare. 

 

2. När en retur- eller engångsbehållare för fluorerade växthusgaser når slutet av sin livscykel 

skall den person som använder behållaren för transport eller lagring vara ansvarig för att det vidtas 

åtgärder för en tillfredsställande återvinning av eventuella restgaser i denna för att säkerställa deras 

återanvändning, regenerering eller destruktion. 

 

3. De fluorerade växthusgaser som ingår i andra produkter eller annan utrustning, inklusive 

rörlig utrustning om den inte används för militära operationer, skall, om det är tekniskt möjligt och 

inte medför orimliga kostnader, återvinnas av personal med lämplig utbildning för att säkerställa 

deras återanvändning, regenerering eller destruktion. 

 

4. Återvinning för återanvändning, regenerering eller destruktion av fluorerade växthusgaser i 

enlighet med punkterna 1−3 skall äga rum före det slutliga bortskaffandet av utrustningen och i 

förekommande fall då denna undergår service och underhåll. 



 
16056/5/04 REV 5  /mn 14 
 DG I   SV 

Artikel 5 

 

Utbildning och certifiering 

 

1. Senast den ...* skall kommissionen på grundval av information från medlemsstaterna och i 

samråd med berörda sektorer, i enlighet med förfarandet i artikel 11.2, fastställa minimikrav och 

villkor för ömsesidigt erkännande av utbildningsprogram och certifiering för berörd personal och 

för företagen och deras personal med sådan verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4. 

 

2. Senast den ...** skall medlemsstaterna fastställa eller anpassa sina egna utbildnings- och 

certifieringskrav med utgångspunkt i minimikraven enligt punkt 1. Medlemsstaterna skall informera 

kommissionen om sina utbildnings- och certifieringsprogram. Medlemsstaterna skall erkänna 

certifikat som utfärdats i andra medlemsstater och får inte begränsa friheten att tillhandahålla 

tjänster eller etableringsfriheten av skäl som hänför sig till att certifikatet utfärdats i andra 

medlemsstater. 

 

3. Operatören av den berörda applikationen skall se till att den behöriga personalen har fått den 

erforderliga certifiering som anges i punkt 2 och som innebär lämpliga kunskaper om tillämpliga 

förordningar och normer samt nödvändig kompetens när det gäller att förebygga utsläpp och 

återvinna fluorerade växthusgaser och att på ett säkert sätt hantera utrustning av berört slag och 

storlek. 

 

                                                 
*  Den dag då denna förordning träder i kraft. 
**  Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft. 
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4. Senast den ...* skall medlemsstaterna se till att företag med sådan verksamhet som avses i 

artiklarna 3 och 4 endast tar emot fluorerade växthusgaser om den behöriga personalen har de 

certifikat som avses i punkt 2 i den här artikeln. 

 

5. Senast den ...** skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 11.2, fastställa hur en 

anmälan enligt punkt 2 i den här artikeln skall utformas. 

 

Artikel 6 

 

Rapportering 

 

1. Senast den 31 mars varje år, med början från det första kalenderåret efter det att denna 

förordning har trätt i kraft, skall varje producent, importör och exportör av fluorerade växthusgaser 

genom en rapport meddela kommissionen följande uppgifter för föregående kalenderår och sända 

samma uppgifter till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten: 

 

a) Varje producent som framställer mer än ett ton fluorerade växthusgaser per år skall lämna 

uppgifter om 

 

− sin totala produktion av varje fluorerad växthusgas i gemenskapen, med angivande av 

de viktigaste applikationer (t.ex. mobila luftkonditioneringsanläggningar, kyl- och 

luftkonditioneringsutrustning, skum, aerosolsprayer, elektrisk utrustning, framställning 

av halvledare) i vilka ämnet förväntas användas, 

                                                 
*  Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft. 
**  Den dag då denna förordning träder i kraft 
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− de mängder av varje fluorerad växthusgas som producenten har släppt ut på 

gemenskapens marknad, 

 

− de mängder av varje fluorerad växthusgas som återanvänts, regenererats eller 

destruerats. 

 

b) Varje importör som importerar mer än ett ton fluorerade växthusgaser per år (även 

producenter som importerar) skall lämna uppgifter om 

 

− de mängder av varje fluorerad växthusgas som importören har importerat eller släppt ut 

på marknaden i gemenskapen, med särskilt angivande av de viktigaste 

användningskategorierna (t.ex. mobila luftkonditioneringsanläggningar, kyl- och 

luftkonditioneringsutrustning, skum, aerosolsprayer, elektrisk utrustning, framställning 

av halvledare) i vilka ämnet förväntas användas, 

 

− de mängder av varje använd fluorerad växthusgas som importören har importerat för 

återanvändning, regenerering eller destruktion, 

 

c) Varje exportör som exporterar mer än ett ton fluorerade växthusgaser per år (även producenter 

som exporterar) skall lämna uppgifter om 

 

− de mängder av varje fluorerad växthusgas som exportören har exporterat från 

gemenskapen, 

 

− de mängder av varje använd fluorerad växthusgas som exportören har exporterat för 

återanvändning, regenerering eller destruering. 
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2. Senast den …* skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 11.2, fastställa hur de 

rapporter som avses i punkt 1 i den här artikeln skall utformas.  

 

3. Kommissionen skall vidta erforderliga åtgärder för att skydda känsliga uppgifter som lämnas 

till den och se till att de förblir konfidentiella. 

 

4. Medlemsstaterna skall inrätta rapporteringssystem för de berörda sektorer som avses i denna 

förordning för att i största möjliga utsträckning erhålla utsläppsdata.  

 

Artikel 7 

 

Märkning 

 

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i rådets direktiv 67/548/EEG1 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG2 avseende märkning av farliga ämnen och 

preparat får de produkter och den utrustning som förtecknas i punkt 2 och som innehåller fluorerade 

växthusgaser inte släppas ut på marknaden såvida inte det kemiska namnet på de fluorerade 

växthusgaserna har identifierats genom märkning med användning av godkänd 

branschnomenklatur. Sådan märkning skall tydligt ange att produkten eller utrustningen innehåller 

fluorerade växthusgaser, och detta skall tydligt och outplånligt anges på produkten eller 

utrustningen i närheten av öppningen för att återfylla eller återvinna den fluorerade växthusgasen 

eller på den del av produkten eller utrustningen som innehåller den fluorerade växthusgasen. 

Hermetiskt slutna system skall märkas som sådana. 

 

                                                 
*  Den dag då denna förordning har trätt i kraft. 
1  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra 

författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT P 196, 
16.8.1967, s. 1). Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 
30.4.2004, s. 1). 

2  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning 
av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1). Direktivet senast ändrat genom rådets 
direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35). 
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2. Punkt 1 skall gälla följande typer av produkter och utrustning: 

 

a) Kylprodukter och -anläggningar som innehåller perfluorkarboner och preparat som innehåller 

perfluorkarboner. 

 

b) Kyl- och luftkonditioneringsprodukter och -anläggningar (utom de som finns i motorfordon), 

värmepumpar, brandskyddssystem och brandsläckare, om respektive typ av produkt eller 

utrustning innehåller fluorkolväten eller preparat som innehåller fluorkolväten. 

 

c) Brytare som innehåller svavelhexafluorid eller preparat som innehåller svavelhexafluorid. 

 

d) Alla behållare för fluorerade växthusgaser. 

 

3. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 11.2 fastställa vilken form av 

märkning som skall användas.  

 

Artikel 8 

 

Begränsning av användningen 

 

1. Det skall från och med den 1 januari 2008 vara förbjudet att använda svavelhexafluorid och 

preparat i vilka svavelhexafluorid ingår vid pressgjutning av magnesium, utom om den använda 

mängden understiger 850 kg per år. 
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2. Det skall från och med den ...* vara förbjudet att använda svavelhexafluorid och preparat 

därav för påfyllning av fordonsdäck. 

 

Artikel 9 

 

Utsläppande på marknaden 

 

1. Det skall vara förbjudet i enlighet med bilaga II att släppa ut produkter och utrustning som 

innehåller eller vars funktion kräver fluorerade växthusgaser och som finns förtecknade i denna 

bilaga. 

 

2. Punkt 1 är inte tillämplig på produkter och utrustning som kan visas ha tillverkats innan det 

aktuella förbudet mot utsläppande på marknaden trätt i kraft. 

 

Artikel 10 

Översyn 

 

1. På grundval av de framsteg som görs för att begränsa eller ersätta fluorerade växthusgaser 

i andra luftkonditioneringssystem än dem som är installerade i motorfordon och som det hänvisas 

till i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon1 och i kylsystem i 

transportmedel skall kommissionen se över denna förordning och offentliggöra en rapport senast 

den 31 december 2007. Om så är lämpligt skall det i rapporten också tas upp lagförslag om 

tillämpning av bestämmelserna i artikel 3 på andra luftkonditioneringssystem än dem som är 

installerade i motorfordon och som det hänvisas till i direktiv 70/156/EEG och på kylsystem i 

transportmedel. 

 

                                                 
*  Den dag då denna förordning träder i kraft. 
1  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2004/104/EG (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13). 
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2. Senast den ...* skall kommissionen offentliggöra en rapport om erfarenheterna från 

tillämpningen av denna förordning. I rapporten skall kommissionen särskilt  

 

a) bedöma hur gällande bestämmelser påverkar utsläpp och planerade utsläpp av fluorerade 

växthusgaser och undersöka hur kostnadseffektiva dessa bestämmelser är, 

 

b) mot bakgrund av kommande bedömningsrapporter från IPCC bedöma huruvida ytterligare 

fluorerade växthusgaser bör läggas till i bilaga I, 

 

c) utvärdera de utbildnings- och certifieringsprogram som medlemsstaterna inrättat enligt 

artikel 5.2, 

 

d) bedöma behovet av EG-normer för att begränsa utsläppen av fluorerade växthusgaser från 

produkter och utrustning, särskilt beträffande skum, inbegripet tekniska konstruktionskrav på 

produkter och utrustning, 

 

e) utvärdera om de begränsningsåtgärder som operatörerna vidtagit enligt artikel 3 är effektiva 

samt bedöma om det går att fastställa anläggningarnas maximala läckage, 

 

f) bedöma och, om så är lämpligt, föreslå en ändring av rapporteringskraven i artikel 6.1, särskilt 

den kvantitativa begränsningen på ett ton för att förbättra den praktiska tillämpningen av 

dessa rapporteringskrav, 

 

                                                 
*  Fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft. 
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g) bedöma behovet av att ta fram och sprida beskrivningar av bästa tillgängliga teknik och bästa 

miljöpraxis när det gäller att förhindra och minimera utsläpp av fluorerade växthusgaser, 

 

h) göra en övergripande sammanfattning av utvecklingen, såväl inom gemenskapen som på 

internationell nivå, av den rådande tekniska nivån, särskilt beträffande skum, av de 

erfarenheter som gjorts, miljökrav och eventuella konsekvenser för den inre marknadens 

funktion, 

 

i) bedöma om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt att ersätta svavelhexafluorid vid 

sandgjutning, permanent pressgjutning och högtryckspressgjutning och i förekommande fall 

föreslå en översyn av artikel 8.1 senast den 1 januari 2009 samt även se över undantaget i 

artikel 8.1 mot bakgrund av ytterligare bedömning av de alternativ som står till buds 

senast den 1 januari 2010. 

 

j) bedöma om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt att inkludera ytterligare produkter 

och utrustning innehållande fluorerade växthusgaser i bilaga II och i förekommande fall 

föreslå att bilaga II ändras för att inkludera sådana ytterligare produkter och utrustningar. 

 

k) bedöma huruvida gemenskapsbestämmelser om faktorerna för global uppvärmningspotential 

för fluorerade växthusgaser bör ändras; vid alla ändringar bör hänsyn tas till den tekniska och 

vetenskapliga utvecklingen samt behovet av att respektera industrins tidsramar för 

produktplanering. 

 

3. Om nödvändigt skall kommissionen lägga fram relevanta förslag till översyn av 

bestämmelserna i denna förordning. 
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Artikel 11 

 

Kommittéförfarande 

 

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 18 

i förordning (EG) nr 2037/2000. 

 

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med 

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

 

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. 

 

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning. 

 

Artikel 12 

 

Sanktioner  

 

1. Medlemsstaterna skall fastställa regler om de sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna 

i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna 

skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

 

2. Medlemsstaterna skall anmäla reglerna om sanktioner till kommissionen senast den ...* och 

utan dröjsmål meddela eventuella ändringar som berör dessa regler. 

 

                                                 
*  Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft 
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Artikel 12 

 

Ikraftträdande 

 

Denna förordning träder i kraft tolv månader efter den dag då den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

 

 

Utfärdad i Bryssel den 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

 

___________ 
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BILAGA I 

Del 1 

Fluorerade växthusgaser enligt artikel 2.1 

Fluorerad växthusgas 
 

Kemisk formel Faktor för global 
uppvärmningspotential 

 
Svavelhexafluorid SF6 22 200 

Fluorkolväten (HFC): 

HFC-23 CHF3 12 000 

HFC-32 CH2F2 550 

HFC-41 CH3F 97 

HFC-43-10mee C5H2F10 1 500 

HFC-125 C2HF5 3 400 

HFC-134 C2H2F4 1 100 

HFC-134a CH2FCF3 1 300 

HFC-152a C2H4F2 120 

HFC-143 C2H3F3 330 

HFC-143a C2H3F3 4 300 

HFC-227ea C3HF7 3 500 

HFC-236cb CH2FCF2CF3 1 300 

HFC-236ea CHF2CHFCF3 1 200 

HFC-236fa C3H2F6 9 400 

HFC-245ca C3H3F5 640 

HFC-245fa CHF2CH2CF3 950 

HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3 890 

Perfluorkarboner (PFC): 

Perfluormetan CF4 5 700 

Perfluoretan C2F6 11 900 

Perfluorpropan C3F8 8 600 

Perfluorbutan C4F10 8 600 

Perfluorpentan C5F12 8 900 

Perfluorhexan C6F14 9 000 

Perfluorcyklobutan c-C4F8 10 000 
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Del 2 

 

Metod för beräkning av de sammantagna faktorerna för den globala uppvärmningspotentialen 

(GWP-faktorer) för ett preparat 

 

De sammantagna GWP-faktorerna för ett preparat är ett vägt medeltal, härlett ur summan av de 

viktade delarna av de enskilda ämnena multiplicerat med deras GWP-faktorer. 

 

Σ (ämne X % x GWP-faktor) + (ämne Y % x GWP-faktor) + ... (ämne N % x GWP-faktor) 

 

Angivelsen % är vikten, med en toleransnivå på +/- 1 %. 

 

Exempel på tillämpning av denna formel på en hypotetisk gasblandning bestående av 23 % 

HFC-32; 25 % HFC-125 och 52 % HFC-134a; 

Σ (23 % x 550) + (25 % x 3 400) + (52 % x 1 300) 

 

⇒ Sammantagna GWP-faktorer = 1 652.5 

 

 

___________ 
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BILAGA II 

 

Förbud mot utsläppande på marknaden enligt artikel 9 

 

Fluorerade växthusgaser Produkter och utrustning Förbudsdatum 

Fluorerade växthusgaser  Engångsbehållare  Datum för ikraftträdande 
Fluorkolväten och 
perfluorkarboner 

Icke-slutna system för 
direktförångning som 
innehåller köldmedier 

Datum för ikraftträdande 

Perfluorkarboner Brandskyddssystem och 
brandsläckare 

Datum för ikraftträdande 

Fluorerade växthusgaser Fönster för privatbostäder Datum för ikraftträdande 
Fluorerade växthusgaser Andra typer av fönster Ett år efter ikraftträdandet 
Fluorerade växthusgaser  Skor 1 juli 2006 
Fluorerade växthusgaser Däck Datum för ikraftträdande 
Fluorerade växthusgaser Enkomponentsskum, utom 

om sådant krävs för att 
uppfylla nationella 
säkerhetsnormer 

Ett år efter ikraftträdande 

Fluorkolväten Nya aerosolsprayer Två år efter ikraftträdandet 
 

 
________________________ 
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I. INLEDNING 

 

1. Den 11 augusti 2003 förelade kommissionen rådet ett förslag till Europaparlamentets 

och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser. 

 

2. Europaparlamentet yttrade sig den 31 mars 2004 (första behandlingen). 

 

Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 28 januari 2004. 

 

3. Den 21 juni 2005, antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 

i fördraget. 

 

II. SYFTE 

 

Syftet med kommissionens föreslag till förordning var 

 

− att på ett märkbart sätt bidra till Europeiska gemenskapens mål enligt det aktuella 

Kyotoprotokollet, och även större reduktioner i de senare perioderna, genom införandet 

av kostnadseffektiva kontroll- och minskningsåtgärder och genom att uppmuntra till en 

mer ansvarsfull användning av fluorerade växthusgaser i allmänhet och mer miljöfarliga 

gaser i synnerhet, dvs. de som har en hög global uppvärmningspotential; och  

− att förhindra en sådan snedvridning av den inre marknaden som skulle kunna bli följden 

av inbördes olika och av medlemsstaterna redan införda eller planerade åtgärder för att 

fullgöra sina skyldigheter i enlighet med EG:s överenskommelse om bördefördelning 

för att uppfylla EG:s mål om utsläppsminskning enligt Kyotoprotokollet1. Förslaget 

innehåller förbud mot viss användning av gaser och förbjuder utsläppande på 

marknaden av ett begränsat antal applikationer som innehåller dessa gaser. 

                                                 
1  Rådets beslut av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av 

Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och 
gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (2002/358/EG). 
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

 

1. Allmänt 

 

I den gemensamma ståndpunkten införlivas ungefär två tredjedelar av de ändringar som 

Europaparlamentet föreslog vid första behandlingen. Rådet anser att även om det 

föreslagna tillvägagångssättet ändras i den gemensamma ståndpunkten (se punkt 3 

nedan), ändras inte målen i det ursprungliga kommissionsförslaget och noterar att 

kommissionen också stöder den gemensamma ståndpunkten i dess nuvarande lydelse. 

 

2. Europaparlamentets ändringar 

 

Vid plenaromröstningen den 31 mars 2004 antog Europaparlamentet 81 ändringar till 

förslaget. 

 

a) 54 av dessa har införlivats antingen ordagrant, delvis eller i princip i rådets 

gemensamma ståndpunkt, 44 i förordningen och 10 i direktivet; och  

b) 27 ändringar har inte införlivats. 

 

De ändringar som godtagits förtecknas nedan i den ordningsföljd som de är införda i de 

två delarna av den gemensamma ståndpunkten, först förordningen och sedan direktivet: 

 

Förordningen: 

Ändring 3: Godtas i skäl 4 och detta tillägg av "växthus-" har godtagits genom hela 

texten. 

Ändring 8: Godtas i princip. Det ursprungliga första stycket i artikel 1 har 

omformulerats till två stycken som nu täcker innehållet i ändringen.  

Ändring 10: Godtas till största delen, i artikel 2 g, utsläppande på marknaden av 

gaserna i sig är inte inkluderat i den gemensamma ståndpunkten, den del som rör fordon 

är inte inkluderad eftersom rådet föreslår att denna del av förslaget skall behandlas i ett 

särdirektiv om typgodkännande för fordon. 
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Ändring 12: Godtas delvis, i artikel 2 n, rådet ansåg inte att det var nödvändigt att 

precisera "i samband med service eller bortskaffande av dessa", utan behöll istället tiden 

öppen. 

Ändring 13: Rådet höll med om att det behövs en definition av destruktion men följde 

inte den text som parlamentet föreslagit. Den gemensamma ståndpunkten innehåller 

i stället definitionen av destruktion från den standarddefinition som används i 

ozonlagerrapporter, se artikel 2 q.  

Ändringarna 15, 16 och 17: Alla godtas delvis, artikel 2 b, c och a, rådet ansåg inte att 

den sista meningen var nödvändig och den är därför inte inkluderad i något av fallen i 

den gemensamma ståndpunkten. 

Ändring 18: Godtas i princip, artikel 2 d. 

Ändring 23: Godtas i princip, artikel 3.1, efter långa diskussioner om orden "operatör" 

och "ägare" beslutade rådet att endast använda "operatör" men inom definitionen av 

operatör (art. 2 f) noteras att medlemsstaterna i särskilda situationer får utse ägaren till 

den som är ansvarig för operatörens roll. 

Ändring 107: Godtas delvis, innehållet i denna ändring täcks av artikel 3.2, utom 

behovet av en kontroll när utrustningen installerats, se avslagen ändring 24. 

Ändringarna 26, 27 och 28: Godtas i artikel 3.2, utom första delen av 26 som inte 

ansågs nödvändig. 

Ändring 29: Godtas i artikel 3.2, i den gemensamma ståndpunkten har denna ändring 

tillämpats även på applikationer som täcks av leden b och c. 

Ändring 30: Godtas delvis, artikel 3.4, eftersom kontrollfrekvensen faktiskt kan 

halveras, när ett system för upptäckt av läckage väl installerats. 

Ändring 31: Godtas i artikel 3.5. 

Ändringarna 110 och 32: Godtas delvis i artikel 3.4 − se ändring 30. 

Ändring 33: Godtas delvis i artikel 3.3, delen om "minst en krets" avslås 

(se ändring 26) och den sista delen avslås, eftersom man i den gemensamma 

ståndpunkten använder orden "lämpligt" system för upptäckt av läckage. 

Ändring 34: Godtas i artikel 3.6 (jfr ändring 23). 

Ändring 35: Godtas i artikel 3.1. 
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Ändring 39: Godtas i artikel 4.4. Rådet ansåg dock att det i praktiken var lämpligare att 

säga "before" än "during" det slutliga bortskaffandet (berör inte den svenska versionen). 

Ändringarna 41 och 42 och delar av 43 och 44: Artikel 5 har till väsentliga delar 

omformulerats, innehållet i ändringarna 41 och 42 har i princip inkluderats i 

punkterna 1, 2 och 3, tillsammans med delar av 43 och 44. 

Ändringarna 46, 47, del av 48 och 50: Godtas i artikel 6.1 a. 

Ändringarna 52, del av 53, 54 i princip och 55: Godtas i artikel 6.1 b. 

Ändringarna 59 och 60: Godtas i artikel 6.1 c. 

Ändringarna 62 och 63: Godtas i princip i artikel 6.4. 

Ändring 78: Godtas i princip genom en ny artikel 6 b om "Märkning" som ingår i den 

gemensamma ståndpunkten.  

Ändring 65: Godtas i artikel 7. 

Ändring 67: Godtas nästan ordagrant i artikel 8.1. 

Ändring 79: Godtas delvis, artikel 9.1 inkluderar ordet "växthus" men inte strykningen 

av "i andra transportmedel". 

Ändring 105: Strykning godtas i artikel 11. 

 

Direktivet: 

Ändring 6: Godtas i princip, i skäl 4. 

Ändringarna 85 och 96: Godtas.  

Ändring 111: Godtas i princip i artikel 5.2, datumet är dock kopplat till antagandet av 

ett harmoniserat provningsförfarande för att upptäcka läckage och gränsvärdena är 

redan preciserade i den gemensamma ståndpunkten. 

Ändring 71: Godtas i artikel 7.1 andra strecksatsen. 

Ändring 112: Godtas delvis i artikel 5.4, men faktorn för global uppvärmningspotential 

i den gemensamma ståndpunkten är 150, inte 50. 

Ändring 73: Godtas delvis i artikel 5.5, men datumet i den gemensamma ståndpunkten 

är den 1 januari 2017, inte den 1 januari 2014 och faktorn för global 

uppvärmningspotential i den gemensamma ståndpunkten är 150, inte 50. 

Ändring 76: Strykning av kvotsystemet godtas. 
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Ändring 86: Godtas i princip. I den rapport som skall lämnas enligt artikel 8.1, 

fem, inte två, år efter ikraftträdandet, skall man undersöka om det krävs ändringar för att 

beakta teknisk och vetenskaplig utveckling och behovet av att respektera industrins 

tidsramar för produktplanering. 

Ändring 82: Täcks i princip av artikel 8. 

 

De 27 ändringar som avslagits har förtecknats i den ordningsföljd som de skulle vara 

tillämpliga på kommissionens förslag, tillsammans med skälen för avslag. 

 

Ändring 2: I den gemensamma ståndpunkten skall några av de erforderliga åtgärderna 

vidtas på grundval av artikel 95, så det kan bli omöjligt för medlemsstaterna att 

bibehålla vissa nationella åtgärder.  

Ändring 4: Användning av dessa gaser har begränsats i enlighet med förbuden i 

artikel 7, efter det att kommissionen haft ett detaljerat samråd. Användningsförbuden 

kommer att få en särskild översyn enligt artikel 9.2 i 2009 eller 2010 och en eventuell 

utvidgning av förbuden mot utsläppande på marknaden kommer att beaktas i den 

allmänna översynen (Artikel 9.2 j).  

Ändringarna 5 och 7: Kommissionens föreslagna skäl 7 och parlamentets förslag till 

skäl 9a är inte inkluderade i den gemensamma positionen, eftersom rådet inte ansåg det 

nödvändigt att förklara kraven var för sig. Mer allmänt hållna skäl har i stället 

inkluderats för att förklara vilka delar av förordningen om grundar sig på artikel 175 

respektive på artikel 95. 

Ändring 9: Rådet ansåg det inte nödvändigt att definiera producent.  

Ändring 11: Rådet föredrog att behålla ordet "behållare" framför "förvaringskärl" men 

har lagt till ordet "främst" till den definition som kommissionen föreslagit. 

Ändring 108: Rådet ansåg det inte nödvändigt att inkludera 50-gränsen vad gäller 

global uppvärmningspotential i definitionen, eftersom detta behandlas senare i 

artiklarna. 

Ändring 20: Efter en lång diskussion valde rådet att behålla kommissionens förslag att 

använda "nya aerosoler" eftersom rådet ansåg att det inte hade gjorts tillräcklig 

forskning och undersökning med avseende på andra aerosoler. 
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Ändring 21: Rådet ansåg inte att det var nödvändigt att inkludera särskilda 

bestämmelser för småserietillverkare.  

Ändring 22: Rådet ansåg att detta var alltför allmänt hållet, principen täcks av 

artikel 3.1. 

Ändring 24: Rådet ansåg att detta redan är ett normalt förfarande och att syftet med 

denna artikel var att säkerställa att läckage inte uppstår när utrustningen väl tagits i 

bruk. 

Ändring 25: Efter en ingående diskussion ansåg rådet att det inte var lämpligt att 

utvidga detta krav till att omfatta mobil utrustning i detta skede. Detta skall dock ses 

över senast den 31 december 2007 (se artikel 9.1). 

Ändring 36: Rådet ansåg inte att detta registreringskrav var nödvändigt. 

Ändring 40: Rådet ansåg inte att detta registerkrav var nödvändigt. 

Ändring 49: Täcks av artikel 6.1 b.  

Ändringarna 57 och 61: Rådet ansåg inte att dessa krav skulle kunna uppfyllas i 

praktiken.  

Ändring 64: I den gemensamma ståndpunkten är fortfarande ett undantag till 

användningsförbudet i punkt 1 inkluderat, detta skall dock ses över senast 

den 1 januari 2010, se artikel 9.2 i. 

Ändringarna 69, 74, 75 och 77: Rådet ville inte inkludera skattemässiga incitament i 

texten till den gemensamma ståndpunkten. 

Ändring 80: Rådet ansåg detta vara alltför brett, men leden i och j har lagts till i 

översynen i artikel 9 och beaktar aspekter av denna ändring.  

Ändring 81: Rådet ansåg att detta redan täcktes av punkterna om den allmänna 

översynen i artikel 9.2, t.ex. leden a, g och h. 

Ändring 104: Efter en lång diskussion enades rådet om att den befintliga kommittén för 

förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet skulle användas, men enligt det 

föreskrivande förfarandet i stället för förvaltningsförfarandet, se artikel 10.  

Ändring 83: Det ansågs inte att en separat kommitté var nödvändig. 

Ändring 84: Denna nya form av direktiv för typgodkännande av fordon i samband med 

luftkonditionering i fordon innebär att detta inte längre finns i bilaga II till den 

gemensamma ståndpunkten och när det gäller aerosoler föredrog rådet att behålla 

"nya aerosoler" som kommissionen föreslagit, se ändring 20. 
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3. De viktigaste förändringarna som rådet gjort  

 

− Mobila luftkonditioneringssystem 

 

1. Kvotsystem 

Rådet samtyckte till parlamentets ändringar med tanke på att det föreslagna 

kvotsystemet inte var det mest praktiska sättet att nå syftet att minska utsläppen från 

dessa system och slutligen ändra köldmedlet i alla nya system till ett mindre miljöfarligt 

ämne (t.ex. en gas med väsentligt lägre global uppvärmningspotential). Därför har 

kvotsystemet strukits. 

 

2. Direktiv om typgodkännande 

Rådet noterade att parlamentet, särskilt i ändringarna 82 och 112, avsåg att använda 

EG:s system för typgodkännande enligt direktiv 70/156/EEG för att undersöka hur 

fordon skulle kunna utrustas med miljövänliga luftkonditioneringssystem. 

Rådet delar parlaments mål och har genomfört det genom att använda standardmallen 

för ett direktiv om typgodkännande av fordon, enligt moderlagstiftningen i 

direktiv 70/156/EEG. 

 

− Rättslig grund för de återstående delarna av förordningen: 

 

Efter att ha beslutat att flytta den del av förslaget som gäller mobila 

luftkonditioneringssystem till ett särdirektiv diskuterade rådet mycket ingående lämplig 

rättslig grund för resten av förordningen och, vilket avspeglas i den gemensamma 

ståndpunkten, beslutade att en dubbel rättslig grund var den mest lämpliga lösningen. 

Detta innebär att förordningen är grundad på artikel 175.1. De artiklar som rör 

användningsförbudet, förbudet mot utsläppande på marknaden samt märkning är dock 

alla grundade på artikel 95 i fördraget. Införandet av artikeln om krav på särskild 

märkning av produkter som innehåller fluorerade växthusgaser var ett nytt tillägg från 

rådet och förefaller till viss del stämma överens med parlamentets ändring om 

information till konsumenterna. 
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III. SLUTSATS  

 

Trots att rådet inte kunde godta alla ändringar som antagits av Europaparlamentet anser rådet 

att den gemensamma ståndpunkten till stora delar uppfyller parlamentets önskemål.  

 

När det gäller mobila luftkonditioneringssystem är modellen i den gemensamma ståndpunkten 

ny. I huvudsak är dock syftet att finna en smidigare lösning än förslaget om kvoter, byggd på 

lagstiftning om typgodkännande, en målsättning som både parlamentet och rådet delar. Det 

bör framhållas att trots att det finns två instrument – en förordning och ett direktiv – är rådet 

och kommissionens överens om att det fortfarande är ett enda förslag. 

 
________________________ 
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Uttalande från Österrike 

 

Österrike erinrar om att i juni 1998 uppmanade rådet självt medlemsstaterna att införa program för 

att begränsa och/eller minska utsläppen av fluorerade växthusgaser. Rådet hade vid denna tidpunkt 

redan anmodat kommissionen "att fortsätta utvecklingen av miljömässigt sunda och säkra alternativ 

till HFC, PFC och SF6"
1 och uppmanat den "att utveckla en ram ..., där sedan medlemsstaterna kan 

fortsätta arbetet". 

 

                                                 
1  Rådets slutsatser av den 16–17 juni 1998, punkt 13 (dok. 9702/98). 
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För att uppfylla sina internationella skyldigheter enligt Kyotoprotokollet och skyldigheterna enligt 

EU-överenskommelsen om bördefördelning (beslut 2002/358/EG) införde Österrike därför 2002 

nationell lagstiftning som avspeglar teknikens utvecklingsnivå inom de olika tillämpningsområdena. 

 

Österrike förblir övertygat om att medlemsstaternas högst varierande åtaganden enligt 

överenskommelsen om bördefördelning kräver specifika inhemska tilläggsstrategier och 

extraåtgärder. Vi är också övertygade om att enligt internationell rätt måste medlemsstaterna själva 

ta på sig förstahands- och skadeståndsansvaret och att de var för sig är ansvariga för sina respektive 

minskningsmål, oavsett om EU gemensamt uppnår den fastställda minskningskvoten eller inte. 

 

Österrike beklagar utformningen av den gemensamma ståndpunkten om vissa fluorerade 

växthusgaser, vilken kännetecknas av en uppenbar brist på ambitioner i förhållande till 

de möjligheter som dagens miljöeffektiva teknik erbjuder. Vi konstaterar att det finns djupgående 

skillnader inom rådet vad gäller skyddsnivån och att de omfattande erfarenheter som gjorts av de 

på området ledande medlemsstaterna inte har tagits till vara på rätt sätt. Vi upprepar i detta 

sammanhang att det krävs en hög skyddsnivå om artikel 95 i fördraget skall kunna tillämpas och är 

övertygade om att det målet inte har nåtts genom den nu föreslagna förordningen. 

 

Österrike är fortfarande fast övertygat om att artikel 175 i fördraget är den riktiga rättsliga grunden 

för förordningen om vissa fluorerade växthusgaser (dvs. del A i paketet). Vi beklagar att de flesta 

delegationerna har fattat ett annat beslut. 

 

Eftersom Europeiska kommissionen inte har intagit någon slutlig ståndpunkt om våra normer, 

anser vi fortfarande att i praktiken kommer strategin med två grunder, sammantaget med 

den tekniska nivå som har uppnåtts, att resultera i försök att blockera EU:s politiska ambitioner 

vad gäller klimatförändringarna. Denna strategi kommer att göra det svårare att upprätthålla 

fastställda normer och att i god tid fastställa liknande normer i andra medlemsstater som önskar 

göra det. 
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Den utgör därigenom en nackdel som påverkar, och till och med kan riskera, medlemsstaternas 

internationella åtaganden. Vi vill betona att EU-överenskommelsen om bördefördelning inte 

innefattar någon harmoniserad strategi för EU:s tidigare femton medlemsstater och att 

möjligheterna till handel med utsläppsrätter enligt artikel 24 i direktiv 2003/87/EG om handel med 

utsläppsrätter också kan komma att påverkas negativt inom en mycket snar framtid. 

 

Österrike har dessutom i kompromissvillig anda varit villigt att godta varje trovärdigt tillfälligt 

undantag som gör det möjligt för medlemsstaterna att under den återstående perioden enligt 

Kyotoprotokollet behålla strängare nationella bestämmelser än de som föreskrivs i förordningen. Vi 

anser att fördraget erbjuder ett antal praktiskt genomförbara och lagliga möjligheter till detta. 

 

Eftersom inte heller denna sista utväg har lett till något resultat, har Österrike tvingats rösta mot 

denna gemensamma ståndpunkt. 

 

Vi förbehåller oss rätten att vidta alla lämpliga åtgärder för att bibehålla vår höga miljöskyddsnivå, 

som står i överensstämmelse med ett internationellt avtal. Vi vädjar samtidigt till de kommande 

ordförandeskapen, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet att arbeta för lösningar i syfte 

att samla alla insatser mot klimatförändringar. 

 

Uttalande från Danmark 

 

Danmark erkänner att den gemensamma ståndpunkten skulle leda till minskad användning av 

fluorerade växthusgaser i EU.  

 

Danmark kan emellertid inte acceptera att medlemsstaterna då de försöker uppfylla sina 

skyldigheter enligt beslut 2002/358/EG genom den gemensamma ståndpunkten inte tillåts behålla 

strängare nationella bestämmelser än de som föreskrivs i bilaga II till förordningen.  

 

Danmark förbehåller sig den rätt landet har enligt fördraget att vidta alla åtgärder som är lämpliga 

för att behålla sin höga miljöskyddsnivå.  
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Gemensamt uttalande från Belgien, Portugal och Sverige 

 

Vi vill med detta uttalande uttrycka vår besvikelse över att förordningen tillåter användning och 

utsläppande på marknaden av fluorerade gaser på områden där det finns kostnadseffektiva 

alternativ. Vi uppmanar därför till en snar och ambitiös översyn av förordningen. Tillgängliga 

alternativ och medlemsstaternas erfarenheter av att begränsa användningen av fluorerade gaser 

bör ligga till grund för översynen. 

 

Vi beklagar även att valet av rättslig grund för förordningen inte avspeglar att det i främsta hand är 

miljön som skall skyddas.  

 

Vad gäller de bestämmelser som grundar sig på artikel 95 hade vi dessutom hoppats på 

mer omfattande och verkningsfulla restriktioner för att minska utsläppen av fluorerade gaser. 

 

Fluorerade gaser kan i mycket stor utsträckning bidra till växthuseffekten och har mycket lång 

livstid i atmosfären. För att uppfylla våra åtaganden enligt Kyotoprotokollet och nå slutmålet enligt 

klimatkonventionen är det därför mycket viktigt att utsläppen av fluorerade gaser minskas. 

 

Vi kommer att arbeta konstruktivt under andra behandlingen i syfte att förbättra denna förordning. 

 

Uttalande från kommissionen om den översyn 

som avses i artikel 10.2 j  

 

Kommissionen meddelar att i den översyn som avses i artikel 10.2 j skulle möjliga sektorer som 

skall ses över i samband med bilaga II kunna vara 

 

– tillämpningar inom aerosolspraysektorn, 

– tillämpningar inom sektorerna för kylning, luftkonditionering (utom luftkonditionering 

i motorfordon) och värmepumpar, 

– skum, både fast och flexibelt, 

– brandskyddssystem och brandsläckare. 

 

 

________________________ 
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2003/0198 A (COD) 
2003/0198 B (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser och Europaparlamentets och rådets 

direktiv om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av 
rådets direktiv 70/156/EEG 

1. FÖRFARANDE 

Förslag KOM(2003)492 slutlig av den 11 augusti 2003 lämnades till rådet och 
Europaparlamentet den 12 augusti 2003 i enlighet med medbeslutandeförfarandet 
enligt artikel 175.1 i EG-fördraget.  

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén utfärdade sitt yttrande den 28 januari 
20041. 

Europaparlamentet utfärdade sitt yttrande i första behandlingen vid sitt sammanträde 
den 31 mars 2004. 

Efter Europaparlamentets yttrande uppnåddes, i enlighet med artikel 250.2 i EG-
fördraget, den 14 oktober 2004 politisk enighet i rådet om en gemensam ståndpunkt 
med kvalificerad majoritet. 

Rådet antog formellt den gemensamma ståndpunkten den 20 juni 2005. 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Det övergripande syftet med kommissionens förslag är att på ett betydande sätt bidra 
till Europeiska gemenskapens mål enligt Kyotoprotokollet genom att införa 
kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser. 
Enligt beräkning kommer utsläppen (koldioxidekvivalenter) av dessa fluorerade 
växthusgaser att öka med omkring 50 % mellan 1995 och 2010 om inga åtgärder 
vidtas. Det är särskilt viktigt att EU antar och genomför lagstiftning snabbt för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser med tanke på Kyotoprotokollets ikraftträdande 
den 16 februari 2005. 

                                                 
1 Ej offentliggjort i EUT än.  
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Ett andra syfte är att förhindra en eventuell snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden som skulle kunna bli resultatet om medlemsstaterna antar eller planerar 
sinsemellan olika åtgärder för att uppnå sina Kyotomål. Detta innebär att det krävs 
harmoniserade begränsningar av utsläppande på marknaden och användning av 
fluorerade gaser i tillämpningar där det antingen är svårt att innesluta dem eller där 
de fluorerade gaserna anses olämpliga och där det finns bra alternativ. En central del 
är kontroll av läckage av de specifika fluorerade växthusgaser som finns i 
luftkonditioneringssystem i fordon (mobila luftkonditioneringssystem) och förbud 
mot att använda HFC-134a i sådana efter ett visst datum. 

Förslaget beräknas minska de väntade utsläppen av fluorerade gaser med omkring 23 
miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2010 och till än större minskningar efter detta 
datum eftersom några bestämmelser, framför allt utfasningen av HFC-134a i mobila 
luftkonditioneringssystem kommer att börja märkas först efter 2010. 

På grundval av kommissionens förslag kan den gemensamma ståndpunkten, som har 
formen av två rättsakter, ge ett stort bidrag till ett kostnadseffektivt fullgörande av de 
rättsliga åtagandena för att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med 
Kyotoprotokollet, som ratificerades av Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater den 31 maj 2002.  

3. KOMMISSIONENS KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA 
STÅNDPUNKTEN 

3.1. Allmänna kommentarer 

54 av Europaparlamentets 81 ändringar har helt, delvis eller i princip införts i den 
gemensamma ståndpunkten. 27 av de ändringar som föreslagits av 
Europaparlamentet och införts i den gemensamma ståndpunkten kan godtas av 
kommissionen.  

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkten, i form av en förordning om 
vissa fluorerade växthusgaser och ett direktiv om utsläpp från mobila 
luftkonditioneringssystem, inte ändrar tillvägagångssättet eller syftena med 
kommissionens förslag. Den ändrade formen är också ett uttryck för 
Europaparlamentets önskan att låta mobila luftkonditioneringssystem omfattas av 
lagstiftning om typgodkännande. Kommissionen godtog denna ändrade form på 
grundval av att de två delarna betraktas som ett övergripande paket som garanterar de 
miljöambitioner som fanns i det ursprungliga förslaget. Rådet godtog detta, vilket har 
beaktats i skälen till den gemensamma ståndpunkten. 

Kommissionen har gjort en förklaring om artikel 10 i förordningen (i bilagan).  

3.2. Detaljerade kommentarer 

3.2.1. Ändringar som gjorts av Europaparlamentet och som godtagits av kommissionen och 
helt, delvis eller i princip införts i den gemensamma ståndpunkten 

Genom ändringarna 3, 34 och 79 ersätts ”fluorerade gaser” med ”fluorerade 
växthusgaser” (denna benämning används i hela texten). 
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Genom ändring 8 anges i större detalj alla aspekter som artikel 1.2 i förordningen 
kommer att omfatta enligt den gemensamma ståndpunkten. 

Genom ändring 12 förbättras definitionen av återvinning.  

Ändring 13 innehåller en definition av destruktion.  

Genom ändringarna 15, 16 och 17 förtydligas definitionen av ämnen som omfattas.  

Ändring 18 ger rättslig tydlighet och säkerhet när det gäller definitionen av global 
uppvärmningspotential.  

Ändring 29 garanterar att reparationer utförs korrekt efter läckage. 

Enligt ändring 30 skall kontrollfrekvensen minskas om läckage inte förekommer.  

Ändringarna 31 och 107 tillåter inspektion av brandutrustning enligt ISO 14520  

Enligt ändringarna 32 och 33 skall det på platser där det är mer troligt med läckage 
finnas system för spårning av läckage.  

Enligt ändring 35 skall läckor repareras så snart som möjligt.  

Enligt ändring 41 skall medlemsstaterna anpassa sina utbildningsprogram.  

Genom ändringarna 46, 50, 52 och 63 förtydligas texten vad gäller rapportering av 
uppgifter.  

Ändring 78 syftar till att tillhandahålla information om den globala 
uppvärmningspotentialen för produkter och utrustning som innehåller fluorerade 
gaser i den nya bestämmelsen om märkning.  

Genom ändring 82 införs en översyn för att fastställa om förordningen behöver 
ändras. När det gäller direktivet omfattas detta i princip av artikel 8. Enligt ändring 
111 skall nya fordonstyper från och med den 31 december 2006 uppfylla de krav i 
fråga om läckage som fastställs i ett standardiserat testförfarande.  

3.2.2. Ändringar som gjorts av Europaparlamentet och som kan godtas av kommissionen 
men som inte införts i den gemensamma ståndpunkten 

Skäl: ändring 7 rör utbildning och certifiering. Rådet har beslutat att inte gå in i 
detaljerna i varje bestämmelse, vilket kommissionen kan godta eftersom 
förordningens bestämmelser om utbildning och certifiering stärks.  

Definitioner: Definitioner av begreppen som om möjligt bygger på 
gemenskapslagstiftning kan bidra till ökad klarhet och säkerhet, såsom i ändringarna 
9 och 11. Den gemensamma ståndpunkten innehåller inte de definitioner av behållare 
och producent som föreslagits av Europaparlamentet, men kommissionen anser att 
detta inte underminerar dess förslag.  

Standardiserade tester före utsläppandet på marknaden: Enligt ändring 24 skall kyl- 
och luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar genomgå standardiserade 
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tester innan de släpps ut på marknaden, men dessa standarder skall bygga på befintlig 
lagstiftning och inte på tester som fastställs av kommittén. Rådet anser att detta är det 
normala tillvägagångssättet och därmed behöver det inte upprepas i den 
gemensamma ståndpunkten.  

Ett elektroniskt register för certifierade personer och företag: Ändring 40, med 
bestämmelser om ett elektroniskt register, kunde ha hjälpt aktörer att använda 
kvalificerad personal. Denna bestämmelse ingår inte i den gemensamma 
ståndpunkten, och eftersom den inte är central för bestämmelserna för minskade 
utsläpp kan kommissionen godta detta.  

Mobila luftkonditioneringsanläggningar med global uppvärmningspotential under 
100 och skatteincitament: Enligt ändring 77 skall medlemsstaterna främja utrustning 
(mobila luftkonditioneringsanläggningar) med global uppvärmningspotential under 
100 och använda skatteincitament. Kommissionen stöder detta i princip, men anser 
att det inte bör vara obligatoriskt. Denna ändring finns inte med i den gemensamma 
ståndpunkten.  

Översynen av återvinningsmål och av om den rättsliga ramen om återvinning 
behöver ändras: Ändring 81 syftar till att stärka återvinningsaspekten i 
bestämmelserna om översyn. Kommissionen ansåg att översynen av 
återvinningsbestämmelserna skulle passa i klausulen om översynen. Detta finns inte 
med i den gemensamma ståndpunkten, men kommissionen anser att det ingår i kravet 
på en bedömning av ”hur gällande bestämmelser påverkar utsläppen”. 

3.2.3. Ändringar som gjorts av Europaparlamentet och som inte godtagits av 
kommissionen men införts i den gemensamma ståndpunkten 

Mobila luftkonditioneringsanläggningar: Genom ändring 6 stryks det skäl som 
innehåller en hänvisning till överförbara kvoter i förhållande till ändring 105. 
Kommissionen kunde ursprungligen inte godta någon av dessa ändringar. Rådet har 
intagit en liknande hållning gentemot Europaparlamentet när det gäller användning 
av lagstiftning för att minska utsläppen från mobila luftkonditioneringsanläggningar, 
och enligt den gemensamma ståndpunkten skall kommissionens föreslagna 
bestämmelser genomföras med hjälp av ett direktiv om typgodkännande som ändrar 
direktiv 1970/156/EG. 

Definitionen av utsläppande på marknaden: Ändring 10 omfattar utsläppandet på 
marknaden av både fluorerade gaser och produkter och utrustning som innehåller 
fluorerade gaser. Genom ändringen ströks också den hänvisning till ”oanvänd” som 
fanns i kommissionens förslag. Kommissionen kan stödja den nya definitionen 
eftersom den utesluter utsläppande på marknaden av fluorerade gaser. 

Begreppen ”ägare” och ”operatörer: Genom ändringarna 23 och 34 införs begreppet 
”ägare och operatörer” i stället för ”operatörer”, som var kommissionens förslag. 
Kommissionen ansåg att ansvaret för minskningen skulle definieras tydligt och att 
detta enligt praxis skulle ligga på ”operatören”. Enligt artikel 2 f i den gemensamma 
ståndpunkten är det emellertid möjligt att utse ”ägaren” till ansvarig när det gäller 
bestämmelserna som rör minskning och återvinning.  
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Begreppen ”ackrediterade företag” och ”certifierad personal”: Genom ändringarna 
26, 27 och 28 införs begreppet ”ackrediterade företag” vid sidan av begreppet 
”certifierad personal”. Kommissionen ansåg att en central del av 
minskningsbestämmelserna är behovet av kvalificerad personal. Användningen av 
ordet ”certifierad” i stället för ”kvalificerad” när det gäller personal kan godtas, och 
samma sak gäller inbegripandet av företag i artikel 3.2 eftersom inspektionssystemet 
stärks i fråga om register. 

Återvinning av fluorerade gaser: Enligt ändring 39 är återvinning en skyldighet både 
i samband med service och underhåll och slutligt bortskaffande. I den gemensamma 
ståndpunkten är dock formuleringen ”och före slutligt bortskaffande”. 
Kommissionen kan stödja denna formulering.  

Minskad kontrollfrekvens om läckage inte förekommer: När det gäller ändring 110 
föredrog kommissionen att överlåta minskningen åt den behöriga myndigheten som 
är mest lämpad för att bedöma saken. Enligt den gemensamma ståndpunkten skall 
antalet kontroller halveras om det finns välfungerande system för upptäckt av 
läckage. 

Utbildning och certifiering: Kommissionen kunde inte godta ändringarna 42, 43 och 
44, som innebär att befintliga system skall anpassas till kraven i förordningen, 
eftersom de var alltför föreskrivande. Ett begränsat antal begrepp som finns i dessa 
ändringar har införts i den gemensamma ståndpunkten (artikel 5), som omarbetats i 
grunden. De centrala aspekterna som rör tidsplanen och förfarandet för att fastställa 
minimikrav för utbildning och ömsesidigt erkännande är oförändrade.  

Rapportering av uppgifter: Kommissionen kunde inte godta ändringarna 47, 48, 54, 
55, 57, 59, 60 och 62 som innehåller omformuleringar som tar bort producenternas 
skyldighet att göra en uppskattning av slutanvändarnas utsläpp, begreppet utsläpp 
under livscykeln för varje gas och kravet att medlemsstaterna skall granska ett 
representativt urval av registeruppgifter och rapportera till kommissionen. 
Kommissionen godtog inte dessa ändringar eftersom de helt skulle rubba balansen 
för rapporteringsbestämmelserna. I den gemensamma ståndpunkten har man dock 
valt en medelväg som kommissionen kan godta.  

Mobila luftkonditioneringssystem: Ändringarna 65, 71, 73, 76, 105, 108, 111 och 
112 ersätter bestämmelserna om överföringsförbara kvoter med bestämmelser om 
typgodkännande. Efter att det klargjorts att rådet delade Europaparlamentets åsikt om 
vilket lagstiftningsinstrument som skulle användas godtog kommissionen dessa 
ändringar. Institutionerna har dock olika åsikter om när dessa bestämmelser skall 
träda i kraft. Europaparlamentet föreslog 2011 för nya fordonstyper och 2014 för alla 
nya fordon. Kommissionen ansåg att ikraftträdandet, för att motsvara kommissionens 
förslag, inte fick ligga senare än 2010 respektive 2016. Kommissionen betraktade 
detta som viktigt för att åtgärderna skall kunna bidra till EU:s Kyotomål. Enligt den 
gemensamma ståndpunkten genomförs de bestämmelser som föreslagits av 
kommissionen genom ett direktiv om typgodkännande som ändrar direktiv 
1970/156/EG, och utfasningsdatumen för HFC-134a är 2011 för nya fordonstyper 
och 2017 för nya fordon. 

Förbättrade mobila luftkonditioneringsanläggningar: genom ändringarna 85 och 96 
stryks definitionen av förbättrade mobila luftkonditioneringsanläggningar till följd av 
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strykningen av kvotsystemet. Kommissionen ansåg att den borde kvarstå. Mot 
bakgrund av att bestämmelserna om överförbara kvoter ersatts med bestämmelser om 
typgodkännande är dock förbättrade mobila luftkonditioneringsanläggningar inte 
längre nödvändiga, och därför stryks de i den gemensamma ståndpunkten.  

Rapportering om framstegen i fråga om utveckling av klimatvänliga 
luftkonditioneringsanläggningar: Enligt ändring 86 skall kommissionen efter två år 
lägga fram en lägesrapport om utvecklingen av klimatvänliga 
luftkonditioneringsanläggningar. Den gemensamma ståndpunkten omfattar en 
översyn där det skall fastställas om gemenskapsbestämmelserna om global 
uppvärmningspotential för fluorerade växthusgaser skall ändras; denna återfinns i 
artikel 8.1 i direktivet om typgodkännande.  

3.2.4. Ändringar som gjorts av Europaparlamentet men som inte godtagits av 
kommissionen och inte införts i den gemensamma ståndpunkten 

Skäl: Genom ändring 2 införs ett skäl som rör de enskilda medlemsstaternas 
individuella utsläppsmål enligt Kyotoprotokollet och behovet av nationella åtgärder. 
Det nämns dock inte att harmoniserade åtgärder behövs i vissa fall, och det faktum 
att några av åtgärderna i förslaget till förordning omfattas av artikel 95 kan begränsa 
medlemsstaternas frihet när det gäller nationella åtgärder.  

Skäl: Genom ändring 4 införs ett skäl där det anges att det för de flesta tillämpningar 
finns alternativ till fluorerade gaser och att det därför är nödvändigt att begränsa 
användningen av sådana gaser till tillämpningar där alternativ saknas. I förslaget till 
förordning förbjuds flera användningar och produkter där fluorerade gaser används. 
Kommissionen åtog sig i artikeln om översyn att ytterligare granska andra 
tillämpningar som innehåller fluorerade gaser.  

Skäl: Enligt ändring 5 har medlemsstaterna rätt att föreskriva nationella 
rapporteringskrav som är mer långtgående än gemenskapens. Detta godtogs inte av 
kommissionen eftersom man ansåg att detta borde ingå i övervakningsmekanismen. I 
den gemensamma ståndpunkten finns dock ett allmänt skäl som innehåller en 
hänvisning till medlemsstaternas rapportering och som kommissionen kan stödja.  

Definition av nya aerosoler: Ändring 20 skulle ha ersatt kommissionens förslag till 
definition med en ny definition av ”tekniska aerosoler”. Kommissionen anser att 
detta inte utvärderats helt och stöder definitionen i den gemensamma ståndpunkten, 
som ligger i linje med förslaget.  

En ny definition av småserietillverkare av bilar: Kommissionen godtog inte ändring 
21 eftersom definitionen inte är förenlig med systemet för typgodkännande. En 
allmän skyldighet att förhindra och begränsa utsläppen: När det gäller ändring 22 
anser kommissionen att detta redan omfattas av artikel 3. Kommissionen stöder den 
gemensamma ståndpunkten. 

Kontroll av mobila anläggningar: Kommissionen avvisade ändring 25 eftersom den 
nödvändiga tekniska och ekonomiska utvärderingen ännu inte gjorts och stöder 
därför den gemensamma ståndpunkten.  
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Registrering av organ som kontrollerar brandskyddssystem: Kommissionen godtog 
inte ändring 36 eftersom den anser att det skulle lägga ytterligare en börda på 
industrin utan att ge några tydliga fördelar. Den finns inte med i den gemensamma 
ståndpunkten.  

Rapportering av uppgifter: Kommissionen avvisade ändringarna 49, 57 och 61 
eftersom de utvidgade rapporteringsbestämmelserna och det inte var tydligt på vilket 
sätt detta skulle bidra till att förbättra beräkningen av utsläpp av fluorerade 
växthusgaser i EU. Denna ståndpunkt bekräftades också i den gemensamma 
ståndpunkten.  

Användning av svavelhexafluorid vid magnesiumgjutning: Kommissionen avvisade 
ändring 64, som tar bort gränsen för förbrukning som understiger 500 kg per år. Den 
finns inte heller med i den gemensamma ståndpunkten, men det föreskrivs att detta 
undantag skall ses över före den 1 januari 2010.  

Främjande av kyl- och luftkonditioneringsutrustning genom skattemässiga eller 
andra incitament: Kommissionen avvisade ändringarna 69 och 74 eftersom sådana 
skattemässiga incitament skulle kunna vara problematiska i förhållande till 
gemenskapens lagstiftning om statligt stöd.  

Införande av skattemässiga incitament för ombyggnad av fordon som är i bruk, om 
luftkonditioneringssystem med en global uppvärmningspotential på mindre än 50 
byggs in: Kommissionen anser inte att ändring 75 är genomförbar och stöder därför 
den gemensamma ståndpunkten.  

Översyn av klimatvänliga luftkonditioneringsanläggningar två år efter 
ikraftträdandet: Kommissionen kunde inte godta ändring 80 eftersom 
tillämpningsområdet var för brett och översynen inte skulle vara förenlig med 
tidsplanen för översynen enligt kommissionens förslag och den gemensamma 
ståndpunkten.  

Kommittén: Genom ändring 83 infördes en ny kompletterande kommitté för 
erkännande av yrkeskvalifikationer. Kommissionen anser dock att kommittén enligt 
förordning nr 2037/2000 är lämplig. Kommissionen avvisade också ändring 104, 
som avsåg inrättandet av en ny ständig kommitté i stället för kommittén enligt 
förordning (EG) nr 2037/2000. 

Ändringen av bilaga II – förbud: Genom ändring 84 infördes ett antal ändringar vad 
gäller användning av PFC för brandskydd och i nya aerosoler. Dessa avvisades av 
kommissionen eftersom de antingen försvagade förslaget (PFC) eller ytterligare 
teknisk bedömning krävs.  

HFC-152a i mobila luftkonditioneringsanläggningar: Genom ändring 108 (och 
ändringarna 73 och 112) minskas den globala uppvärmningspotentialen för 
kylmedium från 150 till 50, vilket skulle utesluta HFC-152a. Kommissionen anser att 
detta inte är motiverat ur miljösynpunkt. I den gemensamma ståndpunkten (artikel 
8.1 i direktivet om typgodkännande) föreskrivs dock att en översyn skall göras för att 
fastställa om gemenskapens bestämmelser avseende fluorerade växthusgasers globala 
uppvärmningspotential skall ändras.  
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3.2.5. Ytterligare ändringar som rådet gjort i kommissionens förslag 

Den rättsliga grunden: Mot bakgrund av rådets beslut att ändra formen på 
kommissionens förslag till ett direktiv som specifikt behandlar frågan om HFC i 
mobila luftkonditioneringsanläggningar och en förordning som skall omfatta resten 
av det ursprungliga förslaget, godtar kommissionen att direktivet skall grundas på 
endast artikel 95 och att förordningens rättsliga grund skall vara artikel 175, med 
artikel 95 för några artiklar. Den gemensamma ståndpunkten överensstämmer med 
detta. I skäl 5 förtydligas vilka artiklar i förordningen som grundas på artikel 95.  

Märkning av produkter och utrustning: Den gemensamma ståndpunkten innehåller en 
ny artikel om märkning, som kommer att garantera att vissa produkter och viss 
utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser inte släpps ut på marknaden om de 
inte är försedda med den märkning som krävs. Kommissionen kommer genom 
kommittéförfarandet att fastställa formerna för märkningen. 

Översyn: Kommissionen välkomnar de detaljerade bestämmelserna om översyn, som 
stärker förslaget. Kommissionen angav att dess förslag endast var ett första steg, och 
därmed kommer översynen fyra år efter förordningens ikraftträdande att vara ett 
viktigt verktyg för att bedöma utvecklingen och lägga fram nya förslag, om så är 
lämpligt.  

Ikraftträdande: Enligt den gemensamma ståndpunkten träder förordningen i kraft tolv 
månader efter det att den offentliggjorts i EUT, i stället för 20 dagar som föreslagits 
av kommissionen och som fortfarande gäller för direktivet. Denna ändring av datum 
för förordningen beror på att det flesta förbuden i bilaga II kommer att gälla redan 
från dagen för ikraftträdandet. Kommissionen kan godta detta.  

4. SLUTSATS 

I sin bedömning av den gemensamma ståndpunkten har kommissionen tagit hänsyn 
till att förslagets form ändrats till ett direktiv som specifikt behandlar frågan om HFC 
i mobila luftkonditioneringsanläggningar, med användning av lagstiftning om 
typgodkännande, och en förordning som skall täcka resten av kommissionens 
ursprungliga förslag. Kommissionen godtog denna ändrade form eftersom innehållet 
fortsätter att betraktas som ett övergripande paket som garanterar miljöambitionerna i 
det ursprungliga förslaget. Rådet ansåg också att innehållet i denna lagstiftning skulle 
betraktas som ett övergripande paket och har gett uttryck för detta i skäl 8 till 
förordningen och skäl 6 till direktivet, där det understryks att denna lagstiftning bör 
antas och offentliggöras i EUT samtidigt.  

När det gäller direktivet om mobila luftkonditioneringsanläggningar har man i den 
gemensamma ståndpunkten tagit med Europaparlamentets förslag om att fasa ut 
fluorerade växthusgaser från mobila luftkonditioneringsanläggningar med hjälp av 
ett förfarande för typgodkännande i stället för ett system med överingsförbara kvoter. 
Kommissionen kunde ursprungligen inte godta en sådan ändring, men den har nu 
beslutat att stödja förfarandet för typgodkännande eftersom varken 
Europaparlamentet eller rådet ville godta kommissionens förslag och mot bakgrund 
av att miljöambitionerna i kommissionens förslag bibehålls.  
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Varken kommissionen eller rådet godtog Europaparlamentets förslag om att minska 
den globala uppvärmningspotentialen för fluorerade gaser i mobila 
luftkonditioneringsanläggningar från 150 till 50, eftersom detta skulle utesluta 
användning av HFC-152a, som är en tänkbar alternativ teknik, och miljövinsterna 
skulle bli väldigt små. Kommissionen är dock skyldig att inom ramen för artikel 8.1 i 
direktivet om typgodkännande se över och rapportera om tänkbara ändringar i fråga 
om fluorerade gasers globala uppvärmningspotential mot bakgrund av teknisk och 
vetenskaplig utveckling.  

Genom den gemensamma ståndpunkten införlivas en stor del av de ändringar som 
föreslogs av Europaparlamentet i första behandlingen. Många bidrar till att förtydliga 
villkoren i förslaget och ökar öppenheten och redovisningsskyldigheten. Som ett led i 
den allmänna enigheten kan kommissionen också godta ett antal av 
Europaparlamentets ändringar som den ursprungligen avvisade, särskilt när det gäller 
rapporteringsbestämmelserna som delvis godtagits eller omformulerats i den 
gemensamma ståndpunkten. Den gemensamma ståndpunkten går också i flera fall 
längre än kommissionens förslag, t.ex. i den nya artikeln om märkning, som kan 
godtas av kommissionen. De flesta av Europaparlamentets ändringsförslag har tagits 
med, framför allt förordningens artikel om översyn som stärktes avsevärt och blev 
mer detaljerad, vilket kommer att ge kommissionen nyttig vägledning i samband med 
bedömningen av alla politikområden som anges i förordningen och när 
kommissionen, vid behov, lägger fram förslag om ytterligare åtgärder.  

Därför stöder kommissionen den gemensamma ståndpunkten som antogs med 
kvalificerad majoritet den 20 juni 2005. 
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BILAGA  

Kommissionens förklaring om den översyn 

som avses i artikel 10.2 j 

Kommissionen förklarar att inom ramen för den översyn som avses i artikel 10.2 j är följande 
sektorer tänkbara för översyn när det gäller bilaga II: 

• Tillämpningar inom aerosolsektorn. 

• Tillämpningar inom sektorerna för kylutrustning, luftkonditioneringsutrustning 
(annan än i motorfordon) och värmepumpar.  

• Cellplast, både styv och mjuk. 

• Brandskyddssystem och brandsläckare. 




