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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/   /EF 

 af 

 

om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer 

og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

 

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

                                                 
1  EUT C 108 af 30.4.2004, s. 62. 
2  Europa-Parlamentets udtalelse af 31.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles 

holdning af   (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af .... (endnu 
ikke offentliggjort i EUT). 
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(1) Det indre marked omfatter et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, per-

soner, tjenesteydelser og kapital og i dette øjemed er der gennemført et fællesskabstypegod-

kendelsessystem for motorkøretøjer. De tekniske krav i forbindelse med typegodkendelse af 

motorkøretøjer for så vidt angår luftkonditioneringsanlæg bør harmoniseres for at undgå, at 

der i medlemsstaterne vedtages forskellige krav, og for at sikre, at det indre marked fungerer 

hensigtsmæssigt. 

 

(2) Stadig flere medlemsstater agter at regulere anvendelsen af luftkonditioneringsanlæg i motor-

køretøjer som følge af Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på 

Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers ramme-

konvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse 

hermed1. Beslutningen forpligter Fællesskabet og dets medlemsstater til i perioden fra 2008 til 

2012 at reducere deres samlede menneskeskabte emissioner af de i bilag A til protokollen op-

førte drivhusgasser med 8% i forhold til 1990-niveauet. En ukoordineret gennemførelse af 

disse forpligtelser vil kunne skabe hindringer for den frie bevægelighed for motorkøretøjer i 

Fællesskabet. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge de krav, der skal opfyldes for luft-

konditioneringsanlæg monteret i køretøjer, således at de vil kunne markedsføres, og fra en be-

stemt dato at forbyde luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige 

drivhusgasser med en værdi for så vidt angår globalt opvarmningspotentiale (GWP) på mere 

end 150. 

 

                                                 
1  EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1. 



 
16182/4/04 REV 4  ACA/ns 3 
 DG I   DA 

(3) Emissioner af hydrofluorcarbon-134a (HFC-134a), der har en GWP-værdi på 1300, fra luft-

konditioneringsanlæg i motorkøretøjer giver i stigende grad anledning til bekymring på grund 

af deres medvirken til klimaændringer. Omkostningseffektive og sikre alternativer til hydro-

fluorcarbon-134a (HFC-134a) forventes at være til rådighed inden for den nærmeste fremtid. 

Der bør på grundlag af de fremskridt, der gøres med hensyn til potentiel indeslutning af emis-

sioner fra eller erstatning af fluorholdige drivhusgasser i sådanne anlæg, foretages en revurde-

ring med det formål at fastslå, om dette direktiv bør udvides til at omfatte andre kategorier af 

motorkøretøjer, og om bestemmelserne om disse gassers globale opvarmningspotentiale bør 

ændres under hensyntagen til den teknologiske og videnskabelige udvikling og behovet for at 

tage hensyn til den tidsmæssige planlægning af industriproduktionen. 

 

(4) For at sikre, at forbuddet mod visse fluorholdige drivhusgasser er effektivt, er det nødvendigt 

at begrænse muligheden for i motorkøretøjer at eftermontere luftkonditioneringsanlæg, der er 

konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, 

og at forbyde påfyldning af sådanne gasser i luftkonditioneringsanlæg. 

 

(5) For at begrænse emissionerne af visse fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg 

i motorkøretøjer er det nødvendigt at opstille grænseværdier for udsivningstallene og prøv-

ningsproceduren for vurderingen af udsivningen fra luftkonditioneringsanlæg, der er konstru-

eret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150. 
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(6) For at bidrage til opfyldelsen af Fællesskabets og dets medlemsstaters forpligtelser i henhold 

til FN's rammekonvention om klimaændringer, Kyoto-protokollen og beslutning 2002/358/EF 

bør forordning (EF) nr. .../2005∗ og dette direktiv, der begge bidrager til at reducere emissio-

ner af fluorholdige drivhusgasser, vedtages og offentliggøres i Den Europæiske Unions Ti-

dende samtidig. 

 

(7) Køretøjsfabrikanterne bør stille alle relevante tekniske oplysninger til rådighed for den god-

kendende myndighed vedrørende de installerede luftkonditioneringsanlæg og de gasser, der 

anvendes dertil. I tilfælde af luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde 

fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, bør fabrikanten også oplyse 

udsivningstallet for disse anlæg. 

 

(8) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere 

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1. 

 

(9) Dette direktiv er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der blev 

fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstater-

nes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil2. Direk-

tiv 70/156/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. 

 

                                                 
∗  EUT: Indsæt reference til forordningen der svarer til dette direktiv for samtidig offentliggørel-

se. 
1  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 
2  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/104/EF 

(EUT L 337 af 13.11.2004, s. 13). 
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(10) Målene for dette direktiv, nemlig at kontrollere udsivningen af specifikke fluorholdige driv-

husgasser fra luftkonditioneringsanlæg monteret i køretøjer og fra en bestemt dato at forbyde 

luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med 

en GWP-værdi på mere end 150, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af de enkelte med-

lemsstater og kan derfor, på grund af direktivets omfang og virkninger, bedre gennemføres på 

fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med sub-

sidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincip-

pet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

 

(11) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1 til-

skyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offent-

liggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direk-

tiv og gennemførelsesforanstaltningerne – 

 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 

 

                                                 
1  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1. 
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Artikel 1 

Emne 

 

Dette direktiv fastsætter kravene til EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af køretøjer 

for så vidt angår emissioner fra og sikker funktion af luftkonditioneringsanlæg monteret i køretøjer. 

Det indeholder også bestemmelser om eftermontering og genpåfyldning af sådanne anlæg. 

 

Artikel 2 

Anvendelsesområde 

 

Direktivet finder anvendelse på motorkøretøjer i klasse M1 og N1 som defineret i bilag II til direktiv 

70/156/EØF. I nærværende direktiv begrænses køretøjer i klasse N1 til køretøjer i gruppe I som an-

ført i første tabel i punkt 5.3.1.4 i bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 26. marts 1970 om til-

nærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af 

emissioner fra køretøjsmotorer1 som indsat ved direktiv 98/69/EF2. 

 

Artikel 3 

Definitioner 

 

I dette direktiv forstås ved: 

 

1) "køretøj": alle motorkøretøjer, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde 

 

                                                 
1  EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/76/EF 

(EUT L 206 af 15.8.2003, s. 29). 
2  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1. 
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2) "køretøjstype": en type som defineret i del B i bilag II til direktiv 70/156/EØF 

 

3) "luftkonditioneringsanlæg": alle anlæg, hvis hovedformål er at nedsætte lufttemperaturen og 

-fugtigheden i køretøjets kabine 

 

4) "anlæg med to fordampere": anlæg, hvor den ene fordamper er monteret i motorrummet og 

den anden er monteret i et andet rum i køretøjet; alle andre anlæg skal betragtes som "anlæg 

med én fordamper" 

 

5) "fluorholdige drivhusgasser": hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhe-

xafluorid (SF6) som omhandlet i bilag A til Kyoto-protokollen samt præparater, der indehol-

der disse stoffer, dog ikke stoffer, der er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget1 

 

6) "hydrofluorcarbon": en organisk forbindelse, der består af kulstof, brint og fluor, og hvor mo-

lekylet højst indeholder seks kulstofatomer 

 

7) "perfluorcarbon": en organisk forbindelse, der kun består af kulstof og fluor, og hvor moleky-

let højst indeholder seks kulstofatomer 

 

                                                 
1  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 

nr. 2077/2004 (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 28). 
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8) "globalt opvarmningspotentiale": en fluorholdig drivhusgas' klimaopvarmningspotentiale set i 

forhold til kuldioxidspotentiale. Det globale opvarmningspotentiale (GWP) beregnes som op-

varmningspotentialet af et kilogram gas over en periode på 100 år i forhold til et kilogram 

CO2. De relevante GWP-værdier er de værdier, der er offentliggjort i tredje vurderingsrapport, 

som Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer ("IPCC GWP-værdier 2001")1 har vedta-

get. 

 

9) "præparat": en blanding af to eller flere stoffer, hvoraf mindst et er en fluorholdig drivhusgas. 

Præparatets samlede globale opvarmningspotentiale2 fastlægges i henhold til del 2 i bilaget 

 

10) "eftermontering": installering af et luftkonditioneringsanlæg i et køretøj, efter at det er blevet 

registreret. 

 

Artikel 4 

Medlemsstaternes forpligtelser 

 

1. Medlemsstaterne må kun udstede EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse med 

hensyn til emissioner fra luftkonditioneringsanlæg til køretøjstyper, der opfylder kravene i dette di-

rektiv. 

 

2. Med henblik på typegodkendelse af hele køretøjer i medfør af artikel 4, stk. 1, litra a), i direk-

tiv 70/156/EØF sikrer medlemsstaterne sig, at fabrikanterne giver oplysninger om den type køle-

middel, der anvendes i luftkonditioneringsanlæg, der monteres i nye køretøjer. 

 

                                                 
1  IPCC's tredje klimaændringsvurdering 2001. En rapport fra Det Mellemstatslige Panel for 

Klimaændringer (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
2  Ved beregning af GWP-værdien for ikke-fluorholdige drivhusgasser i præparater finder de 

værdier, der er offentliggjort i IPCC's første vurdering, anvendelse, jf. 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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3. Med henblik på typegodkendelse af køretøjer med luftkonditioneringsanlæg, der er konstrue-

ret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, sikrer med-

lemsstaterne sig, at udsivningen af sådanne gasser i overensstemmelse med den harmoniserede ud-

sivningsdetektionsmåling, jf. artikel 7, stk. 1, ikke overstiger den tilladte maksimumgrænse, der er 

fastsat i artikel 5. 

 

Artikel 5 

Typegodkendelse 

 

1. Fra seks måneder efter datoen for vedtagelse af en harmoniseret udsivningsdetektionsmåling 

må medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører emissioner fra luftkonditioneringsanlæg: 

 

a) for en ny type køretøj nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse, eller 

 

b) forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer, 

 

såfremt køretøjet med luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige 

drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, opfylder kravene i dette direktiv. 
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2. Fra 12 måneder efter datoen for vedtagelse af en harmoniseret udsivningsdetektionsmåling, 

eller den 1. januar 2007, idet den seneste af disse datoer lægges til grund, må medlemsstaterne ikke 

længere udstede EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for køretøjstyper med luftkon-

ditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi 

på mere end 150, medmindre udsivningen fra det pågældende anlæg ikke overstiger 40 g fluorhol-

dige drivhusgasser om året for anlæg med en enkelt fordamper eller 60 g fluorholdige drivhusgasser 

om året for anlæg med to fordampere. 

 

3. Fra 24 måneder efter datoen for vedtagelse af en harmoniseret udsivningsdetektionsmåling 

eller den 1. januar 2008, idet den seneste af disse datoer lægges til grund skal medlemsstaterne hvad 

angår nye køretøjer med luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige 

drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, medmindre udsivningen fra det pågældende 

anlæg ikke overstiger 40 g fluorholdige drivhusgasser om året for anlæg med en enkelt fordamper 

eller 60 g fluorholdige drivhusgasser om året for anlæg med to fordampere: 

 

a) anse overensstemmelsesattester for ugyldige med henblik på artikel 7, stk. 1, i direk-

tiv 70/156/EØF og 

 

b) nægte registrering, salg og ibrugtagning. 

 

4. Fra den 1. januar 2011 må medlemsstaterne ikke længere udstede EF-typegodkendelse eller 

national typegodkendelse for køretøjstyper med luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at 

indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150. 
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5. Fra den 1. januar 2017 skal medlemsstaterne hvad angår nye køretøjer med luftkonditione-

ringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på 

mere end 150 

 

a) anse overensstemmelsesattester for ugyldige med henblik på artikel 7, stk. 1, i direk-

tiv 70/156/EØF og 

 

b) nægte registrering, salg og ibrugtagning. 

 

Artikel 6 

Eftermontering og genpåfyldning 

 

1. Fra den 1. januar 2011 må luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluor-

holdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, ikke eftermonteres i køretøjer, der er 

typegodkendt fra den dato. Fra den 1. januar 2017 må sådanne luftkonditioneringsanlæg ikke efter-

monteres i noget køretøj. 

 

2. Luftkonditioneringsanlæg, der er monteret på køretøjer, der er typegodkendt den 1. janu-

ar 2011 eller senere, må ikke påfyldes fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 

150. Fra den 1. januar 2017 må luftkonditioneringsanlæg i alle køretøjer ikke påfyldes fluorholdige 

drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150 undtagen ved genpåfyldning af luftkondtione-

ringsanlæg, der indeholder sådanne gasser, og som er monteret på køretøjerne inden denne dato. 
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3. Tjenesteydere, der tilbyder servicering og reparation af luftkonditioneringsanlæg, må ikke 

fylde sådant udstyr med fluorholdige drivhusgasser, hvis der har været en unormalt stor udsivning 

af kølemidlet fra systemet, før den nødvendige reparation er foretaget. 

 

Artikel 7 

Gennemførelsesbestemmelser 

 

1. Kommissionen vedtager senest den ...∗ foranstaltningerne til gennemførelse af artikel 4 og 5, 

herunder navnlig: 

 

a) de administrative bestemmelser for EF-typegodkendelse af køretøjer, og 

 

b) den harmoniserede udsivningsdetektionsmåling for måling af udsivning fra luftkonditione-

ringsanlæg af fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150. 

 

2. Kommissionen vedtager foranstaltningerne efter proceduren i artikel 13 i direktiv 

70/156/EØF. 

 

3. Kommissionen offentliggør disse foranstaltninger i Den Europæiske Unions Tidende. 

 

4. Proceduren, jf. stk. 2, finder, hvor det er relevant, anvendelse ved vedtagelse af: 

 

a) foranstaltninger med henblik på sikker funktion og korrekt servicering af kølemidler i mobile 

luftkonditioneringsanlæg; 

 

                                                 
∗  12 måneder efter direktivets ikrafttræden. 
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b) foranstaltninger vedrørende eftermontering af luftkonditioneringsanlæg i køretøjer, der allere-

de er taget i brug, og genpåfyldning af luftkonditioneringsanlæg, der allerede er taget i brug, 

for så vidt de ikke er omfattet af artikel 6; 

 

c) tilpasning af metoden til fastlæggelse af præparaters relevante GWP-værdi. 

 

Artikel 8 

Revision 

 

1. På grundlag af de fremskridt, der gøres med hensyn til potentiel indeslutning af emissioner fra 

eller erstatning af fluorholdige drivhusgasser i luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer, undersø-

ger Kommissionen: 

 

– om den nuværende lovgivning bør udvides til også at omfatte andre klasser af køretøjer, her-

under navnlig klasse M2 og M3 samt gruppe II og III i klasse N11, og 

 

– om Fællesskabets bestemmelser om flourholdige drivhusgassers globale opvarmningspotenti-

ale bør ændres. Eventuelle ændringer bør tage højde for den teknologiske og videnskabelige 

udvikling samt for nødvendigheden af at tage hensyn til den tidsmæssige planlægning af indu-

striproduktionen. 

 

og offentliggør en rapport senest den ……*. Den fremsætter om nødvendigt passende forslag til nye 

bestemmelser. 

 

                                                 
*  Fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden. 
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2. Såfremt en fluorholdig drivhusgas med en GWP-værdi på mere end 150, som endnu ikke er 

omfattet af den i artikel 3, stk. 8, omhandlede IPCC-rapport, indgår i en fremtidig rapport fra IPCC, 

vurderer Kommissionen, om det er relevant at ændre dette direktiv med henblik på at medtage den-

ne gas. Såfremt Kommissionen finder det nødvendigt, skal den efter proceduren i artikel 13 i direk-

tiv 70/156/EØF: 

 

– vedtage de nødvendige foranstaltninger, og 

 

− fastlægge overgangsperioder for anvendelsen af disse foranstaltninger. Kommissionen skal 

herved finde en balance mellem behovet for en passende gennemførelsesfrist og den risiko, 

som den fluorholdige drivhusgas udgør for miljøet. 

 

Artikel 9 

Ændring af direktiv 70/156/EØF 

 

Direktiv 70/156/EØF ændres i overensstemmelse med del 1 i bilaget til nærværende direktiv. 

 

Artikel 10 

Gennemførelse 

 

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den ...∗ de love og administrative bestem-

melser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. 

 

                                                 
∗  18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. 
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Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den ...∗. 

 

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller 

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen 

fastsættes af medlemsstaterne. 

 

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, 

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. 

 

Artikel 11 

Ikrafttræden 

 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Ti-

dende. 

 

Artikel 12 

Adressater 

 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den  

 

 På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

 

 

 Formand Formand 

   

 

 

________________________ 

 

                                                 
∗  18 måneder og én dag efter dette direktivs ikrafttræden. 
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BILAG 

 

Del 1 

 

Direktiv 70/156/EØF ændres således: 

 

1. I bilag IV, del I, indsættes følgende nye punkt [61] med tilhørende fodnote: 
" 

Anvendelsesområde Emne Direktiv 
nr. 

Henvisning til 
EFT/EUT M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61]. Luftkondi-
tionering-
sanlæg 

[…./…/EF] L .., …, s. .. X   X(8)       

(8) Kun for køretøjer i klasse N1, gruppe I som anført i første tabel i punkt 5.3.1.4 i bilag I 
til direktiv 70/220/EØF, som indsat ved direktiv 98/69/EF." 

 
2. Bilag XI ændres således: 
 

a) I tillæg 1 indsættes følgende punkt [61]: 
" 

Punkt Emne Direktiv nr. M1 ≤ 2 500 
(1) kg 

M1 > 2 500 
(1) kg M2 M3 

[61] Luftkonditione-
ringsanlæg 

[…./…/EF] X X 
 

  

" 
b) I tillæg 2 indsættes følgende punkt [61]: 

" 
Punkt Emne Direktiv nr. M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 
[61] Luftkonditione-

ringsanlæg 
[…./…/EF] X   W       

" 
c) I tillæg 3 indsættes følgende punkt [61]: 

" 
Punkt Emne Direktiv nr. M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 
[61] Luftkonditione-

ringsanlæg 
[…../…/EF]   W       

" 
d) I "Forklaring på bogstavsymboler" tilføjes følgende bogstav: 
 

"W Kun for køretøjer i klasse N1, gruppe I som anført i første tabel i punkt 5.3.1.4 i 
bilag I til direktiv 70/220/EØF som indsat ved direktiv 98/69/EF." 
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Del 2 
 
 

Metode til beregning af et præparats samlede 

globale opvarmningspotentiale (GWP) 

 

 

Et præparats samlede GWP-værdi er et vægtet gennemsnit, der udledes af summen af de enkelte 

stoffers vægtprocenter, multipliceret med deres GWP-værdier. 

 

Σ (stof X % x GWP) + (stof Y % x GWP) + … (stof N % x GWP) 

hvor % er andelen efter vægt med en vægttolerance på +/-1%. 

 

F.eks.: ved anvendelse af formlen på en teoretisk blanding af gasser, der består af 23% HFC-32, 

25% HFC-125 og 52% HFC-134a; 

Σ (23% x 550) + (25% x 3400) + (52% x 1300) 

 

 

⇒ Samlet GWP-værdi = 1652,5. 

 

 

 

________________________ 
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I. INDLEDNING 

 

1. Kommissionen forelagde den 11. august 2003 Rådet sit forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning om visse fluorholdige drivhusgasser. 

 

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 31. marts 2004 (førstebehandling). 

 

 Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. januar 2004. 

 

3. Rådet vedtog den 21. juni 2005 sin fælles holdning i overensstemmelse med traktatens 

artikel 251. 

 

II. FORMÅL 

 

Kommissionens foreslåede forordning har til formål: 

 

– at yde et betydeligt bidrag til EF's nuværende mål i Kyoto-protokollen og endnu større 

reduktioner senere ved at indføre omkostningseffektiv kontrol og begrænsningsforan-

staltninger og tilskynde til en mere ansvarlig anvendelse af fluorholdige drivhusgasser 

generelt og navnlig de mere miljøskadelige gasser, dvs. gasser med højt potentiale for 

global opvarmning, og 

– at forebygge forvridning af det indre marked, som medlemsstaternes forskellige natio-

nale foranstaltninger – eksisterende og planlagte – kunne medføre, med henblik på at 

sikre overholdelse af deres forpligtelser i henhold til EU's byrdefordelingsaftale for at 

nå EU's emissionsreduktionsmål i Kyoto-protokollen1. Forslaget indebærer forbud mod 

visse anvendelser af gasserne og forbyder markedsføring af et begrænset antal anven-

delser, der indeholder disse gasser.  

                                                 
1  Rådets beslutning af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af 

Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om 
den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (2002/358/EF). 
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING 

 

1. Generelt 

 

Omkring to tredjedele af Europa-Parlamentets førstebehandlingsændringer er indarbej-

det i den fælles holdning. Rådet mener, at den fælles holdning, selv om den ændrer den 

foreslåede metode (se afsnit 3 nedenfor), ikke ændrer formålet med det oprindelige 

kommissionsforslag, og noterer sig, at Kommissionen også kan tilslutte sig den fælles 

holdning i uændret form. 

 

2. Europa-Parlamentets ændringer 

 

Europa-Parlamentet vedtog på plenarmødet den 31. marts 2004 81 ændringer til forsla-

get.  

 

(a) 54 af disse er blevet indarbejdet enten ordret, delvis eller principielt i Rådets fæl-

les holdning, 44 i forordningen og 10 i direktivet, og  

(b) 27 ændringer er ikke blevet indarbejdet. 

 

 De accepterede ændringer er opført nedenfor i den rækkefølge, hvori de er indarbejdet i 

de to integrerende dele af den fælles holdning, først forordningen, dernæst direktivet: 

 

 Forordningen: 

 Ændring 3: Godkendt i betragtning 4, og denne tilføjelse af ordet "drivhus-" er blevet 

godkendt i teksterne. 

Ændring 8: Principielt godkendt. Den oprindelige artikel 1, stk. 1, er blevet omformu-

leret i to stykker, der nu indeholder denne ændring. 

Ændring 10: Godkendt for størstedelens vedkommende; i artikel 2, litra g), er markeds-

føringen af selve gasserne ikke medtaget i den fælles holdning, delen vedrørende køre-

tøjer er ikke medtaget, eftersom Rådet foreslår at behandle denne del af forslaget i et 

særskilt direktiv om typegodkendelse af køretøjer. 
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Ændring 12: Delvis godkendt; i artikel 2, litra n), fandt Rådet det ikke nødvendigt at 

specificere " i forbindelse med deres servicering eller bortskaffelse", men holdt i stedet 

tidsplanen åben. 

Ændring 13: Rådet var enigt i, at der er behov for en definition af "destruktion", men 

har ikke fulgt den tekst, som Europa-Parlamentet har foreslået; i stedet indeholder den 

fælles holdning definitionen af "destruktion" fra den standarddefinition, der anvendes i 

rapporter om ozonlaget, se artikel 2, litra q). 

Ændring 15, 16 og 17: Alle delvis godkendt; i artikel 2, litra b), c) og a), Rådet mente 

ikke, at sidste sætningsled er nødvendigt, så derfor er det ikke medtaget i den fælles 

holdning. 

Ændring 18: Principielt godkendt, artikel 2, litra d). 

 Ændring 23: Principielt godkendt, artikel 3, litra 1); efter langvarige drøftelser af ud-

trykkene "operatør" og "ejer" besluttede Rådet kun at bruge "operatør", men i definitio-

nen af "operatør" (art. 2, litra f)) noteres det, at medlemsstaterne i specifikke situationer 

kan udpege ejeren som den, der er ansvarlig for operatørens rolle. 

 Ændring 107: Delvis godkendt; indholdet af denne ændring er omfattet af artikel 3, 

stk. 2, bortset fra behovet for at kontrollere, hvornår udstyret er installeret, se forkastet 

ændring 24. 

 Ændring 26, 27 og 28: Godkendt i artikel 3, stk. 2, bortset fra første del af 26, der ikke 

blev anset for at være nødvendig. 

 Ændring 29: Godkendt i artikel 3, stk. 2; i den fælles holdning er denne ændring blevet 

anvendt på anvendelser, der også er omfattet af litra b) og c).  

 Ændring 30: Delvis godkendt, artikel 3, stk. 4, eftersom kontrolhyppigheden kan hal-

veres, men på grundlag af installation af et udsivningsdetektionssystem. 

 Ændring 31: Godkendt i artikel 3, stk. 5. 

 Ændring 110 og 32: Delvis godkendt i artikel 3, stk. 4, se ændring 30. 

 Ændring 33: Delvis godkendt i artikel 3, stk. 3; del om "et kredsløb" forkastet (se æn-

dring 26) og sidste del forkastet, eftersom den fælles holdning anvender ordene "pas-

sende" udsivningsdetektionssystem. 

 Ændring 34: Godkendt i artikel 3, stk. 6, (jf. ændr. 23). 

 Ændring 35: Godkendt i art. 3, stk. 1. 



 
 

 
16182/4/04 REV 4 ADD 1   iam 5 
 DG I   DA 

 

 Ændring 39: Godkendt i art 4, stk. 4; Rådet mente dog, at det i praksis er mere hen-

sigtsmæssigt at sige "inden" snarere end "i forbindelse med " den endelige bortskaffelse. 

 Ændring 41 og 42 og dele af 43 og 44: Artikel 5 er blevet kraftigt omformuleret; i 

princippet er indholdet af ændring 41 og 42 blevet indarbejdet i stk. 1, 2 og 3, sammen 

med dele af ændring 43 og 44. 

 Ændring 46, 47, del af 48 og 50: Godkendt i artikel 6, stk. 1, litra a). 

 Ændring 52, del af 53, 54 principielt og 55: Godkendt i artikel 6, stk. 1, litra b). 

 Ændring 59 og 60: Godkendt i artikel 6, stk. 1, litra c). 

 Ændring 62 og 63: Principielt godkendt i artikel 6, stk. 4). 

 Ændring 78: Principielt godkendt gennem den nye artikel 6b om "Mærkning" i den 

fælles holdning. 

 Ændring 65: Godkendt i artikel 7. 

 Ændring 67: Godkendt næsten ordret i artikel 8, stk. 1. 

 Ændring 79: Delvis godkendt; artikel 9, stk. 1, indeholder ordet "drivhus-", men udela-

delsen af "i andre transportformer" blev ikke godkendt. 

 Ændring 105: Godkendt udeladelse i artikel 11. 

  

Direktivet: 

Ændring 6: Principielt godkendt i betragtning 4. 

Ændring 85 og 96 : Godkendt. 

Ændring 111: Principielt godkendt i artikel 5, stk. 2; datoen er dog knyttet til vedtagel-

sen af en harmoniseret udsivningsdetektionsmåling, og grænseværdierne er allerede 

specificeret i den fælles holdning. 

Ændring 71: Godkendt i artikel 7, stk. 1, andet led. 

Ændring 112: Delvis godkendt i artikel 5, stk. 4, GWP-værdien, der anvendes i den 

fælles holdning, er dog 150, ikke 50. 

Ændring 73: Delvis godkendt i artikel 5, stk. 5; datoen i den fælles holdning er dog den 

1. januar 2017, ikke den 1. januar 2014, og GWP-værdien, der anvendes i den fælles 

holdning, er 150, ikke 50. 

Ændring 76: Udeladelsen af kvoteordningen godkendt. 
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Ændring 86: Principielt godkendt. Den rapport, der skal forelægges i henhold til arti-

kel 8, stk. 1, fem og ikke to år efter ikrafttrædelsen, skal undersøge, hvorvidt der skal 

foretages ændringer under hensyntagen til den teknologiske og videnskabelige udvik-

ling, og nødvendigheden af at tage hensyn til industriproduktplanlægningens tidshori-

sonter. 

Ændring 82: i princippet dækket af artikel 8. 
 

De 27 ændringer, der er blevet forkastet, er opstillet i den rækkefølge, de ville finde an-

vendelse på Kommissionens forslag, sammen med begrundelserne for deres forkastelse: 

 

 Ændring 2: I den fælles holdning skal nogle af foranstaltningerne træffes på grundlag 

af artikel 95, så det er måske ikke muligt for medlemsstaterne at opretholde visse natio-

nale foranstaltninger.  

Ændring 4: Anvendelsen af disse gasser er blevet begrænset i overensstemmelse med 

forbuddene i artikel 7 efter Kommissionens detaljerede høring. Forbuddene mod anven-

delse vil specifikt blive gennemgået på ny i henhold til artikel 9, stk. 2, litra i), i 2009 og 

2010, og den eventuelle udvidelse af markedsføringsforbuddet vil blive behandlet i for-

bindelse med den generelle gennemgang (Art. 9, stk. 2, litra j). 

Ændring 5 og 7: Kommissionens foreslåede betragtning 7 og Europa-Parlamentets for-

slag til betragtning 9a er ikke medtaget i den fælles holdning, eftersom Rådet ikke men-

te, at det er nødvendigt at forklare hvert krav. I stedet er der medtaget mere generelle 

betragtninger for at forklare, hvilke dele af forordningen der bygger på artikel 175 og 

hvilke på artikel 95.  

 Ændring 9: Rådet så ikke noget behov for at definere producenten. 

 Ændring 11: Rådet foretrak på engelsk at bevare ordet "container" for "beholder" sna-

rere end "receptacle", men har tilføjet ordet "primært" til Kommissionens foreslåede de-

finition. 

 Ændring 108: Rådet så ikke noget behov for at medtage 50 GWP-grænsen i definitio-

nen, eftersom den bliver behandlet senere i artiklerne. 

 Ændring 20: Efter langvarige drøftelser besluttede Rådet at fastholde Kommissionens 

forslag om at anvende "morskabsspraydåser", eftersom det ikke mente, at der er foreta-

get tilstrækkelig forskning og høring med hensyn til andre spraydåser.  
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 Ændring 21: Rådet så ikke noget behov for at indarbejde særlige bestemmelser om 

småserieproducenter. 

Ændring 22: Rådet fandt denne ændring for generel; princippet er omhandlet i arti-

kel 3, stk. 1.  

 Ændring 24: Rådet fandt, at dette allerede er en normal procedure, og formålet med 

denne artikel er at sikre, at udsivningen ikke sker, når udstyret er i brug.  

 Ændring 25: Rådet mente ikke efter en detaljeret drøftelse, at det er hensigtsmæssigt at 

udvide denne forpligtelse til mobilt udstyr på nuværende tidspunkt, men der vil blive fo-

retaget en fornyet gennemgang senest den 31. december 2007 (jf. art. 9, stk. 1).  

 Ændring 36: Rådet fandt ikke dette registreringskrav nødvendigt. 

 Ændring 40: Rådet fandt ikke dette registreringskrav nødvendigt. 

 Ændring 49: Dette er dækket i artikel 6, stk. 1, litra b). 

 Ændring 57 og 61: Rådet mente ikke, at disse krav kan opfyldes i praksis.  

 Ændring 64: I den fælles holdning er en undtagelse fra forbuddet mod anvendelse i 

stk. 1 stadig indarbejdet, men den skal gøres til genstand for fornyet gennemgang senest 

den 1. januar 2010, jf. artikel 9, stk. 2, litra i).  

 Ændring 69, 74, 75 og 77: Rådet ønskede ikke at inddrage skatteincitamenter i teksten 

til den fælles holdning. 

 Ændring 80: Rådet fandt denne for bred, men litra i) og j) er blevet tilføjet til den for-

nyede gennemgang i artikel 9 og omhandler aspekter af denne ændring. 

 Ændring 81: Rådet mente, at denne ændring allerede er dækket af den generelle gen-

nemgang i artikel 9, stk. 2, f.eks. litra a), g) og h). 

 Ændring 104: Efter langvarige drøftelser besluttede Rådet, at udvalget nedsat i henhold 

til forordningen om ozonnedbrydende stoffer skal anvendes, men efter forskriftsproce-

duren snarere end forvaltningsproceduren, jf. artikel 10.  

 Ændring 83: Opfattelsen var, at et særskilt udvalg ikke er nødvendigt. 

 Ændring 84: Den nye form for direktiv om typegodkendelse af køretøjer i forbindelse 

med luftkonditionering i køretøjer betyder, at dette ikke længere findes i bilag II til den 

fælles holdning, og Rådet foretrak med hensyn til spraydåser at fastholde "morskabs-

spraydåser, som Kommissionen har foreslået, se ændr. 20. 
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3. De vigtigste fornyelser, Rådet har indført 

 

– Mobil luftkonditionering 

 

1. Kvoteordning 

Rådet tilsluttede sig Europa-Parlamentets ændringer, idet det mente, at den foreslåede 

kvoteordning ikke er den mest praktiske måde at opfylde målet om at nedbringe emissi-

onerne fra disse anlæg på og endelig at udskifte kølemidlerne i alle nye anlæg til et 

mindre miljøskadeligt stof (dvs. en gas med betydeligt lavere GWP). Derfor er kvote-

ordningen udgået. 

 

2. Typegodkendelsesdirektivet  

Rådet noterede sig, at Europa-Parlamentet navnlig i ændring 82 og 112 agter at anvende 

EF-typegodkendelsessystemet i henhold til direktiv 70/156/EØF for at kontrollere den 

måde, hvorpå køretøjer udstyres med miljøvenlige luftkonditioneringsanlæg.  

Rådet deler Parlamentets målsætning og har gennemført den ved at anvende standard-

formularen fra et direktiv om typegodkendelse af køretøjer under den overordnede lov-

givning i direktiv 70/156/EØF. 

 

– Retsgrundlag for de resterende dele af forordningen: 

Efter at have besluttet at flytte delen med mobil luftkonditionering i forslaget til et sær-

skilt direktiv overvejede Rådet nøje det passende retsgrundlag for resten af forordnin-

gen, og som det afspejles i den fælles holdning, besluttede det, at et dobbelt retsgrund-

lag er den mest hensigtsmæssige løsning. Det betyder, at forordningen bygger på arti-

kel 175, stk. 1. De artikler, der vedrører forbud mod anvendelse, forbud mod markeds-

føring og mærkning, bygger alle på traktatens artikel 95. Indsættelsen af artiklen om 

specifik mærkning af produkter, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, var en ny 

tilføjelse fra Rådets side og synes til en vis grad at passe med Europa-Parlamentets æn-

dring om forbrugeroplysning. 
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III. KONKLUSION 

 

Til trods for, at Rådet ikke kan acceptere alle de ændringer, Europa-Parlamentet har vedtaget, 

finder det, at den fælles holdning i vid udstrækning er sammenfaldende med Europa-

Parlamentets ønsker. 

 

I forbindelse med aspektet vedrørende mobil luftkonditionering er udformningen af den fælles 

holdning ny. I realiteten er målet med at skabe en mere funktionel løsning end kvoteforslaget 

på grundlag af lovgivningen om typegodkendelse fælles for Europa-Parlamentet og Rådet. 

Det bør understreges, at selv om der er to elementer - en forordning og et direktiv - er Rådet 

og Kommissionen enige om, at der stadig kun foreligger ét forslag. 

 

 

 

________________________ 
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ringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF [første-
behandling] 
– Vedtagelse af (R + E) 

a) den fælles holdning 
b) Rådets begrundelse 

– Erklæring 
 
 

Erklæring fra Tyskland, Danmark, Frankrig og Østrig 

 

Tyskland, Danmark, Frankrig og Østrig går ind for et potentiale for global opvarmning på 50 i dette 

direktiv, således som Europa-Parlamentet har foreslået ved førstebehandlingen og håber derfor at nå 

dette mål inden den endelige vedtagelse af direktivet. 

 

 

________________________ 
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 01.07.2005 
KOM(2005)296 endelig 

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

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om visse fluorholdige drivhusgasser og Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og ændring af 
Rådets direktiv 70/156/EØF 
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2003/0198 A (COD) 
2003/0198 B (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om visse fluorholdige drivhusgasser og Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og ændring af 
Rådets direktiv 70/156/EØF  

1. PROCEDURE 

Forslaget KOM(2003) 492 endelig af 11. august 2003 blev forelagt for Rådet og 
Parlamentet efter den fælles beslutningsprocedure i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 175, stk. 1, den 12. august 2003. 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. januar 
20041. 

Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen på mødet den 31. marts 
2004. 

Efter Europa-Parlamentets udtalelse nåede Rådet i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 250, stk. 2, til politisk enighed om en fælles holdning med 
kvalificeret flertal den 14. oktober 2004. 

Rådet vedtog formelt den fælles holdning den 20. juni 2005. 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Det generelle formål med Kommissionens forslag er at yde et væsentligt bidrag til, at 
Det Europæiske Fællesskab kan opfylde sine målsætninger i henhold til 
Kyotoprotokollen ved at indføre omkostningseffektive foranstaltninger, der kan 
formindske emissionerne af fluorholdige drivhusgasser. De anslåede emissioner 
(CO2 ækvivalent) af disse fluorholdige drivhusgasser vil alt andet lige vokse med ca. 
50 % mellem 1995 og 2010. Det er så meget vigtigere, at EU hurtigt vedtager og 
gennemfører lovgivning om formindskelse af drivhusgasemissionerne, som 
Kyotoprotokollen træder i kraft den 16. februar 2005. 

Et andet formål er at undgå den forvridning, der kan opstå på det indre marked på 
grund af de forskellige eksisterende eller planlagte foranstaltninger, hvormed 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. 
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medlemsstaterne søger at opfylde deres Kyoto-målsætninger. Det betyder 
harmoniserede begrænsninger for salg og anvendelse af fluorholdige gasser i 
apparatur, hvori de vanskeligt kan indesluttes, eller hvori deres anvendelse anses for 
uhensigtsmæssig, fordi der allerede findes egnede alternativer. Et vigtigt led er 
kontrol med udsivning af de særlige fluorholdige drivhusgasser, som benyttes i 
luftkonditioneringsanlæg (mobile luftkonditioneringsanlæg - MLA), og forbud mod 
MLA, hvori der benyttes HFC 134 a, fra en bestemt dato. 

Forslaget forventes at formindske de anslåede emissioner af fluorholdige 
drivhusgasser med ca. 23 mio. tons CO2-ækvivalent inden 2010 og endnu mere 
derefter, da nogle af bestemmelserne, især afviklingen af HFC-134a i MLA, først får 
mærkbar virkning efter 2010. 

På grundlag af Kommissionens forslag kan den fælles holdning, der har form af to 
lovtekster, på afgørende måde være med til at sikre, at de juridiske forpligtelser til at 
formindske drivhusgasemissionerne i henhold til Kyotoprotokollen, som blev 
ratificeret af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater den 31. maj 2002, 
opfyldes på en omkostningseffektiv måde. 

3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1. Almindelige bemærkninger 

54 af Parlamentets 81 ændringsforslag indgår helt, delvist eller i princippet i den 
fælles holdning. 27 af de ændringer, Parlamentet har foreslået, og som er medtaget i 
den fælles holdning, er blevet accepteret af Kommissionen. 

Kommissionen mener ikke, at den fælles holdning, der har fået form af en forordning 
om visse fluorholdige drivhusgasser og et direktiv om emissionerne fra MLA, ændrer 
tankegangen i dets forslag eller formålet med det. Den ændrede form afspejler 
desuden Parlamentets ønske om at behandle MLA ved hjælp af 
typegodkendelseslovgivning. Kommissionen gik ind på denne ændring af formen ud 
fra den betragtning, at de to dele skal ses som en samlet pakke, der sikrer det 
oprindelige forslags miljøambitioner. Det kunne Rådet tilslutte sig, og det kommer til 
udtryk i den fælles holdnings betragtninger. 

Kommissionen fremsatte en erklæring til forordningens artikel 10 (som bilag) 

3.2. Bemærkninger om nærmere enkeltheder 

3.2.1. Ændringsforslag fra Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og som er 
medtaget helt, i princippet eller delvist i den fælles holdning 

I ændringsforslag 3, 34 og 79 sættes ordet "drivhus-" foran gasser i fluorholdige 
gasser (det benyttes i hele teksten). 

Ændringsforslag 8 beskriver mere udførligt de forhold, som forordningens artikel 1, 
stk. 2 vil behandle i den fælles holdning. 

Ændringsforslag 12 forbedrer definitionen på genvinding. 
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Ændringsforslag 13 giver en definition på destruktion. 

Ændringsforslag 15, 16 og 17 skaber større klarhed over, hvordan de pågældende 
stoffer skal defineres. 

Ændringsforslag 18 skaber juridisk klarhed og sikkerhed omkring definitionen på 
GOP. 

Ændringsforslag 29 sikrer, at der udføres ordentligt reparationsarbejde efter 
udsivning. 

Ændringsforslag 30 fastsætter en indskrænkning af inspektionshyppigheden, hvis der 
ikke forekommer udsivning. 

Ændringsforslag 31 og 107 tillader, at brandsikringssystemer kan inspiceres efter 
ISO 14520. 

Ændringsforslag 32 og 33 kræver, at der skal være udsivningsdetektionssystemer i 
områder, hvor udsivning er sandsynlig. 

Ændringsforslag 35 forlanger reparation af udsivning så hurtigt som muligt. 

Ændringsforslag 41 pålægger medlemsstaterne at tilpasse deres 
uddannelsesordninger. 

Ændringsforslag 46, 50, 52 og 63 tydeliggør teksten med hensyn til dataindberetning. 

Ændringsforslag 78 drejer sig om at sørge for, at der med de nye 
mærkningsbestemmelser gives oplysninger om GOP hos produkter og anlæg, der 
indeholder fluorholdige gasser. 

Ændringsforslag 82 indfører en revurdering for at konstatere, om forordningen 
kræver ændring. For direktivets vedkommende er dette i princippet omfattet af 
artikel 8. Ændringsforslag 111 fastsætter, at nye motorkøretøjstyper fra den 31. 
december 2006 skal opfylde udsivningstal, som er blevet målt ved en standardiseret 
testprocedure. 

3.2.2. Ændringsforslag fra Parlamentet, som Kommissionen kan acceptere, men som ikke 
er medtaget i den fælles holdning 

Med hensyn til betragtningerne: ændringsforslag 7 drejer sig om uddannelse og 
certificering. Rådet har besluttet ikke at gå i detaljer med hver enkelt bestemmelse, 
som Kommissionen kan tilslutte sig, når blot forordningens uddannelses- og 
certificeringsbestemmelser styrkes. 

Med hensyn til definitionerne: at definere forskellige udtryk, eventuelt på grundlag af 
Fællesskabets lovgivning, kan bidrage til at skabe klarhed og sikkerhed, således som 
det er tilfældet med ændringsforslag 9 og 11. Den fælles holdning medtager ikke 
Parlamentets forslag til definitioner på beholder og producent, men Kommissionen 
mener ikke, at dette undergraver dens forslag. 
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Med hensyn til standardiserede prøver inden markedsføringen: ændringsforslag 24 
kræver, at køle-, luftkonditionerings- og varmepumpesystemer underkastes 
standardiserede prøver, før de tages i brug, men disse standarder bør bygge på 
eksisterende lovgivning, ikke på prøver, som fastsættes af udvalget. Rådet mener, at 
dette er den normale procedure, som ikke behøver at gentages i den fælles holdning. 

Med hensyn til et elektronisk register over certificeret personale og certificerede 
virksomheder: ændringsforslag 40 kræver oprettelse af et elektronisk register, som 
kunne have givet virksomhederne nyttig hjælp til ansættelse af kvalificeret personale. 
Den fælles holdning indeholder ikke denne bestemmelse, og da den ikke er 
afgørende for indeslutningsbestemmelserne, kan dette accepteres af Kommissionen.  

Med hensyn til mobile luftkonditioneringsanlæg med et GOP under 100 og skatte- og 
afgiftsmæssige incitamenter: ændringsforslag 77 pålægger medlemsstaterne at 
fremme anlæg (MLA) med et GOP under 100 og at benytte skatte- og afgiftsmæssige 
incitamenter. Kommissionen er i princippet enig, men mener ikke, at dette bør være 
obligatorisk. Denne ændring er ikke medtaget i den fælles holdning. 

Med hensyn til revurdering af genvindingsmålene og af, om 
genvindingslovgivningen kræver ændring: ændringsforslag 81 drejer sig om at styrke 
genvindingselementet i revurderingsbestemmelserne. Kommissionen fandt, at det var 
nyttigt at lade revurdering af genvindingsbestemmelserne indgå i 
revurderingsbestemmelsen. Den er ikke medtaget i den fælles holdning, men 
Kommissionen mener, at den indgår i kravet om at vurdere "virkningerne af 
relevante bestemmelser." 

3.2.3. Ændringsforslag fra Parlamentet, som Kommissionen ikke har accepteret, men som 
er medtaget i den fælles holdning 

Med hensyn til mobile luftkonditioneringsanlæg: ændringsforslag 6 sletter 
betragtningen om kvoter, der kan overdrages, i forbindelse med ændringsforslag 105, 
og Kommissionen kunne til at begynde med ikke acceptere nogen af dem. Rådet 
indtager en lignende holdning, når det gælder spørgsmålet om, hvilken lovgivning 
der skal benyttes for at formindske emissionerne fra MLA, og den fælles holdning 
giver Kommissionens foreslåede bestemmelser gyldighed ved hjælp af et 
"typegodkendelsesdirektiv", som ændrer direktiv 1970/156/EF. 

Med hensyn til definitionen på markedsføring: ændringsforslag 10 omfatter både 
markedsføring af fluorholdige gasser alene og af produkter og anlæg, som indeholder 
fluorholdige gasser. Ændringsforslaget fjerner desuden ordet "ubrugte" i 
Kommissionens forslag. Kommissionen kan støtte denne nye definition, da den 
udelukker markedsføring af fluorholdige gasser. 

Med hensyn til udtrykkene "operatør" og "indehaver": ændringsforslag 23 og 34 
udskifter udtrykket "operatør" i Kommissionens forslag med "indehavere og 
operatører". Kommissionen var af den opfattelse, at ansvaret for indeslutningen 
skulle fastlægges snart, og at det var standardpraksis, at dette påhvilede "operatøren". 
Den fælles holdnings artikel 2, litra f, åbner imidlertid mulighed for, at 
"indehaveren" kan udpeges som den, der er ansvarlig for indeslutnings- og 
genvindingsbestemmelserne. 
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Med hensyn til udtrykkene "akkrediterede selskaber" og certificeret personale: 
ændringsforslag 26, 27 og 28 indfører begrebet "akkrediterede selskaber" ved siden 
af udtrykket "certificeret personale". Kommissionens opfattelse var, at et vigtigt led i 
indeslutningsbestemmelserne er behovet for kvalificeret personale. Anvendelsen af 
ordet "certificeret" i stedet for "kvalificeret" i forbindelse med personale kan 
accepteres sammen med indføjelsen af selskaber i artikel 3, stk. 2, da 
inspektionsordningen styrkes med hensyn til registrering. 

Med hensyn til genvinding af fluorholdige gasser: ændringsforslag 39 kræver 
genvinding ved servicering og i forbindelse med den endelige bortskaffelse. I den 
fælles holdning siger teksten imidlertid nu "og før endelig bortskaffelse". 
Kommissionen kan tilslutte sig denne formulering. 

Med hensyn til indskrænkning af inspektionshyppigheden, hvis der ikke forekommer 
udsivning: hvad ændringsforslag 110 angår, foretrak Kommissionen at overlade 
indskrænkningen til den kompetente myndighed, da det er den, som er bedst i stand 
til at vurdere. I den fælles holdning halveres inspektionerne, hvis der er installeret et 
udsivningsdetektionssystem, som fungerer rigtigt. 

Med hensyn til uddannelse og certificering: Kommissionen kunne ikke acceptere 
ændringsforslag 42, 43 og 44, som forlanger, at de nuværende ordninger skal bringes 
i overensstemmelse med forordningens krav, da de er for præskriptive. En lille del af 
de tanker, som kommer til udtryk i disse ændringsforslag, er medtaget i den fælles 
holdning (artikel 5), men i stærkt omredigeret form. Vigtige dele som tidsplan og 
procedure for indførelse af minimale uddannelsesstandarder og gensidig 
anerkendelse er dog forblevet intakte. 

Med hensyn til indberetning af data: Kommissionen kunne ikke acceptere 
ændringsforslag 47, 48, 54, 55, 57, 59, 60 og 62, der indfører redaktionelle 
ændringer, som fjerner producenternes forpligtelse til at vurdere emissionerne hos de 
endelige brugere, indfører begrebet emissioner i løbet af hver gasses livscyklus og 
pålægger medlemsstaterne at foretage gennemgang af et repræsentativt udvalg af 
fortegnelserne og aflægge beretning til Kommissionen. Kommissionen accepterede 
ikke disse ændringsforslag, fordi de helt ville ødelægge 
indberetningsbestemmelsernes ligevægt. Den fælles holdning har imidlertid fundet 
en mellemvej, som Kommissionen kan acceptere. 

Med hensyn til mobile luftkonditioneringsanlæg: ændringsforslag 65, 71, 73, 76, 
105, 108, 111 og 112 udskifter bestemmelserne om kvoter, der kan overdrages, med 
typegodkendelsesbestemmelser. Da det blev klart, at Rådet foretrak en 
fremgangsmåde, som svarer til Parlamentets, når det drejer sig om den 
lovgivningsform, der skal benyttes, gik Kommissionen ind på disse ændringer. 
Institutionerne er imidlertid ikke enige om tidspunktet for disse bestemmelsers 
ikrafttrædelse. Parlamentet foreslog 2011 for nye køretøjstyper og 2014 for alle nye 
køretøjer. Kommissionen mente, at disse tidspunkter, for at være i overensstemmelse 
med dens forslag, ikke måtte ligge senere end 2010 og 2016. Kommissionen anså 
dette for vigtigt for at kunne medvirke til opfyldelse af EU's Kyoto-målsætning. Den 
fælles holdning fører Kommissionens foreslåede bestemmelser igennem ved hjælp af 
et "typegodkendelsesdirektiv", som ændrer direktiv 1970/156/EF og sætter 
afviklingstidspunktet for HFC-134a til 2011 og 2017 for henholdsvis nye 
køretøjstyper og nye køretøjer. 
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Med hensyn til forbedrede mobile luftkonditioneringsanlæg: ændringsforslag 85 og 
96 sletter definitionen på forbedrede MLA, fordi kvoteordningen er udeladt. 
Kommissionen fandt, at den burde bibeholdes. Bestemmelserne om kvoter, der kan 
overdrages, blev imidlertid udskiftet med typegodkendelsesbestemmelser, og da de 
forbedrede MLA således ikke længere er nødvendige, udgår de af den fælles 
holdning. 

Med hensyn til aflæggelse af rapport om fremskridtene med udvikling af 
miljøvenlige luftkonditioneringsanlæg: ændringsforslag 86 opfordrer Kommissionen 
til efter to år at aflægge rapport om udviklingen af miljøvenlige 
luftkonditioneringsanlæg. Den fælles holdning indeholder i 
typegodkendelsesdirektivets artikel 8, stk. 1, en bestemmelse om vurdering af, om 
Fællesskabets bestemmelser for fluorholdige drivhusgassers GOP skal ændres. 

3.2.4. Ændringsforslag fra Parlamentet, som ikke er accepteret af Kommissionen og ikke 
medtaget i den fælles holdning 

Med hensyn til betragtningerne: ændringsforslag 2 indfører en betragtning, der drejer 
sig om de enkelte medlemsstaters emissionsmålsætninger i henhold til Kyoto-
protokollen og om behovet for individuelle foranstaltninger. Der nævnes imidlertid 
ikke noget om, at nogle tilfælde kræver harmoniserede foranstaltninger, og da nogle 
af foranstaltningerne i den foreslåede forordning omfattes af artikel 95, kan 
medlemsstaterne ikke have fuldstændig fri dispositionsret, når det gælder nationale 
foranstaltninger. 

Med hensyn til betragtningerne: ændringsforslag 4 indfører en betragtning, som 
påpeger, at der til de fleste anvendelsesformål findes alternativer til de fluorholdige 
gasser, og at det derfor er vigtigt at begrænse brugen af dem til de formål, hvortil der 
ikke findes alternativer. Forordningsforslaget forbyder i en række tilfælde 
anvendelsesformål og produkter, hvortil der benyttes fluorholdige gasser. 
Kommissionen er ifølge revurderingsartiklen forpligtet til at se nærmere på en række 
andre anvendelsesformål, hvortil der benyttes fluorholdige gasser. 

Med hensyn til betragtningerne: ifølge ændringsforslag 5 kan medlemsstaterne 
indføre yderligere nationale indberetningspligter foruden dem, Fællesskabet 
pålægger. Kommissionen accepterede ikke dette, da den finder, at det er omfattet af 
overvågningsordningen. Den fælles holdning indeholder imidlertid en generel 
betragtning, som omtaler national indberetning, og den kan Kommissionen tilslutte 
sig. 

Med hensyn til definitionen på nye spraydåser: ændringsforslag 20 ville have 
udskiftet Kommissionens foreslåede definition med en ny definition på "tekniske 
spraydåser". Efter Kommissionens opfattelse er dette ikke tilstrækkelig 
gennemvurderet, og den går derfor ind for definitionen i den fælles holdning, som er 
i overensstemmelse med dens forslag. 

Med hensyn til en ny definition på småserieproducenter: Kommissionen accepterede 
ikke ændringsforslag 21, fordi definitionen ikke er i overensstemmelse med 
typegodkendelsesordningen. Med hensyn til en generel forpligtelse til at forebygge 
og minimere emissioner: efter Kommissionens opfattelse er indholdet i 
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ændringsforslag 22 allerede omfattet af artikel 3. Kommissionen støtter den fælles 
holdning. 

Med hensyn til kontrol af mobile anlæg: Kommissionen forkastede ændringsforslag 
25, fordi de nødvendige tekniske og økonomiske vurderinger endnu ikke er blevet 
foretaget, og støtter den fælles holdning. 

Med hensyn til registrering af enheder, der beskæftiger sig med kontrol af 
brandsikringssystemer: Kommissionen accepterede ikke ændringsforslag 36, da den 
mener, at det ville pålægge industrien ekstra byrder uden at indebære klare fordele. 
Det er ikke medtaget i den fælles holdning. 

Med hensyn til dataindberetning: Kommissionen forkastede ændringsforslag 49, 57 
og 61 da de udvidede indberetningsbestemmelsernes anvendelsesområde, og det ikke 
var klart, hvilke ekstra fordele der ville være forbundet med at foretage et skøn over 
emissionerne af fluorholdige gasser i EU. Denne indstilling bekræftes også i den 
fælles holdning. 

Med hensyn til brugen af svovlhexafluorid til magnesiumstøbning: Kommissionen 
forkastede ændringsforslag 64, der ophæver anvendelsesgrænsen, som tillader 
mængder under 500 kg om året. Det er heller ikke medtaget i den fælles holdning, 
selv om der her forlanges en revurdering af denne undtagelse inden 1. januar 2010. 

Med hensyn til støtte til markedsføring af køle- og luftkonditioneringsanlæg ved 
hjælp af skatte- og afgiftsmæssige eller andre incitamenter: Kommissionen 
forkastede ændringsforslag 69 og 74, da der kunne opstå vanskeligheder med 
sådanne skatte- og afgiftsmæssige initiativer i forhold til EU's lovgivning for 
statsstøtte. 

Med hensyn til indførelse af skatte- og afgiftsmæssige incitamenter i forbindelse med 
indbygning af mobile luftkonditioneringsanlæg (MLA) med et GOP<50: 
Kommissionen finder ikke ændringsforslag 75 hensigtsmæssigt og støtter den fælles 
holdning. 

Med hensyn til en vurdering af klimavenlige luftkonditioneringsanlæg to år efter 
ikrafttrædelsen: Kommissionen kunne ikke acceptere ændringsforslag 80, da 
anvendelsesområdet er for bredt, og vurderingen ville komme i konflikt med 
tidsplanen for revurdering i Kommissionens forslag og den fælles holdning. 

Med hensyn til udvalget: ændringsforslag 83 indfører et nyt udvalg, som skal 
beskæftige sig med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Kommissionen 
mener, at det udvalg, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 2037/2000 er 
fyldestgørende. Kommissionen forkastede også ændringsforslag 104, som opfordrede 
til nedsættelse af et nyt stående udvalg i stedet for det, som er nedsat ved forordning 
(EF) nr. 2037/2000. 

Med hensyn til ændringerne af bilag II - forbud: ændringsforslag 84 indførte en 
række ændringer i forbindelse med brugen af PFC i brandsikringssystemer og nye 
spraydåser. De blev forkastet af Kommissionen, fordi de enten svækker dens forslag 
(PFC), eller fordi der for de nye spraydåsers vedkommende er brug for yderligere 
teknisk vurdering. 
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Med hensyn til HFC-152a mobile luftkonditioneringsanlæg: ændringsforslag 108 (og 
ændringsforslag 73, 112) formindsker kølemidlernes GOP fra 150 til 50, hvad der 
udelukker HFC-152a. Det er efter Kommissionens opfattelse ikke berettiget ud fra et 
miljøsynspunkt. Den fælles holdning fastsætter imidlertid i 
typegodkendelsesdirektivets artikel 8, stk. 1 en bestemmelse om vurdering af, om 
Fællesskabets bestemmelser for fluorholdige drivhusgassers GOP skal ændres. 

3.2.5. Yderligere ændringer af Kommissionens forslag, som Rådet har foretaget 

Med hensyn til retsgrundlaget: På baggrund af Rådets beslutning om at ændre 
Kommissionens forslag, så det får form som et direktiv, der drejer sig specielt om 
problemet med HFC i MLA, og en forordning, der omfatter resten af det oprindelige 
forslag, kan Kommissionen acceptere, at direktivet udelukkende skal bygge på 
artikel 95, og at forordningens retsgrundlag skal være artikel 175, idet artikel 95 dog 
gælder for nogle artiklers vedkommende. Den fælles holdning er i overensstemmelse 
med dette synspunkt. Betragtning 5 gør det klart, hvilke af forordningens artikler der 
bygger på artikel 95. 

Med hensyn til mærkning af produkter og anlæg: den fælles holdning indeholder en 
ny artikel om mærkning, som skal sikre, at bestemte produkter og anlæg, som 
indeholder fluorholdige drivhusgasser, ikke markedsføres, medmindre de er 
ordentligt mærkede. Kommissionen vil ved hjælp af udvalgsproceduren fastsætte 
mærkningens udformning. 

Med hensyn til revurdering: Kommissionen er tilfreds med de udførlige 
revurderingsbestemmelser, som styrker dens forslag. Kommissionen påpegede, at 
dens forslag kun er første skridt. Revurderingen fire år efter forordningens 
ikrafttrædelse bliver derfor et vigtigt grundlag for vurdering af udviklingen og for 
fremsættelse af nye forslag, hvis det er relevant. 

Med hensyn til ikrafttrædelsen: i den fælles holdning træder forordningen i kraft tolv 
måneder efter sin offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende i stedet for efter 
20 dage, således som foreslået af Kommissionen. For direktivets ikrafttrædelse 
fastholdes 20 dage. Ændringen af tidspunktet i forordningen skyldes, at de fleste af 
forbuddene i bilag II vil få virkning allerede fra forordningens 
ikrafttrædelsestidspunkt. Det kan Kommissionen tilslutte sig. 

4. KONKLUSION 

I sin vurdering af den fælles holdning har Kommissionen taget hensyn til, at dens 
forslag er blevet ændret til et direktiv, der drejer sig specielt om problemet med HFC 
i MLA på grundlag af typegodkendelseslovgivning, og en forordning, som omfatter 
resten af det oprindelige forslag. Kommissionen gik ind på denne ændring af formen, 
fordi indholdet stadig betragtes som en samlet pakke, der sikrer det oprindelige 
forslags miljøambition. Også Rådet fandt det vigtigt, at denne lovgivnings indhold 
blev betragtet som en samlet pakke, og har ladet dette komme til udtryk i 
forordningens betragtning 8 og direktivets betragtning 6, som fremhæver, at 
lovgivningen bør vedtages og offentliggøres sammen i Den Europæiske Unions 
Tidende. 
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Med hensyn til direktivet om MLA har den fælles holdning overtaget Parlamentets 
forslag om at afvikle fluorholdige drivhusgasser i MLA ved hjælp af en 
typegodkendelsesprocedure i stedet for en ordning med kvoter, der kan overdrages. 
Skønt Kommissionen til at begynde med ikke kunne acceptere en sådan ændring, har 
den nu besluttet at godtage typegodkendelsesproceduren, da hverken Parlamentet 
eller Rådet var parat til at acceptere Kommissionens forslag, og fordi den generelle 
miljøambition med Kommissionens forslag fastholdes. 

Hverken Kommissionen eller Rådet accepterede Parlamentets forslag om, at 
fluorholdige gasser i MLA får deres GOP formindsket fra 150 til 50, da det ville 
udelukke brugen af HFC-152a, som er et muligt alternativ, og de miljømæssige 
fordele kun er små. Kommissionen er imidlertid ifølge artikel 8, stk. 1, i 
typegodkendelsesdirektivet forpligtet til at vurdere og aflægge rapport om mulige 
ændringer af fluorholdige gassers GOP på baggrund af den teknologiske og 
videnskabelige udvikling. 

Den fælles holdning medtager en lang række af de ændringer, Parlamentet foreslog 
ved sin førstebehandling. Mange af dem bidrager til at klarlægge udtryk i forslaget 
og øger dets gennemsigtighed og forståelighed. Som led i den almindelige enighed 
kan Kommissionen også gå ind på en række af Parlamentets ændringsforslag, som 
den til at begynde med forkastede, f.eks. i forbindelse med 
indberetningsbestemmelserne, der er blevet delvis accepteret eller omformuleret i 
den fælles holdning. Den fælles holdning går også længere end Kommissionens 
forslag på en række områder, det gælder således den nye artikel om mærkning, der 
kan accepteres af Kommissionen. De fleste af Parlamentets ændringsforslag er 
kommet med, således er ikke mindst forordningens revurderingsartikel blevet 
betydeligt styrket og gjort mere konkret, og den vil være en nyttig rettesnor for, 
hvordan Kommissionen skal vurdere hele det politiske område, som forordningen 
drejer sig om, og foreslå yderligere foranstaltninger, hvor det er relevant. 

Kommissionen kan derfor tilslutte sig den fælles holdning, som blev vedtaget med 
kvalificeret flertal den 20. juni 2005. 
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BILAG 

Kommissionens erklæring om den revurdering, 

der omtales i artikel 10, stk.2, litra j) 

Kommissionen erklærer med hensyn til revurderingen i artikel 10, stk. 2, litra j), at sektorer, 
der eventuelt kan være genstand for revurdering i forhold til bilag II, kunne være: 

• anvendelsesformål i aerosolsektoren 

• anvendelsesformål i køle-, luftkonditionerings- (dog ikke i motorkøretøjer) og 
varmepumpesektoren 

• skum, både stift og fleksibelt 

• brandsikringssystemer og brandslukningsmateriel. 
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