
    

EUROPEES PARLEMENT 
2004 2009 

Zittingsdocument 

C6-0222/2005 
2003/0189B(COD) 

NL 
07/07/2005 
 
 
 
 

Gemeenschappelijk standpunt 
 
Gemeenschappelijk standpunt vastgesteld door de Raad op 21 juni 2005 met het oog op de 
aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende emissies van 
klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 
70/156/EEG van de Raad 
  
 
 
 
   Doc. 16182/5/2004 
   Verklaringen 
   09210/2005  
   COM(2005)0296 

NL NL 





  
  

 
16182/4/04 REV 4  jv  
 DG I   NL 

 

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Luxemburg, 21 juni 2005 
(OR. en) 

Interinstitutioneel dossier: 
2003/0189B (COD)  

16182/4/04 
REV 4 
 
 
 

  

ENV 697 
ENT 161 
CODEC 1353 
OC 473 

 
 
 
 
 
 
WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN 
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt vastgesteld door de Raad op 21 juni 2005 met het 

oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en 
houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad 

 
 

 



  
  

 
16182/4/04 REV 4  jv 1 
 DG I   NL 

RICHTLIJN 2005/.../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 
 

betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen 

en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 1, 

 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2, 

 

                                                 
1 PB C 108 van 30.4.2004, blz. 62. 
2 Advies van het Europees Parlement van 31 maart 2004 (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van …………… (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van ……… 
(nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). 
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Overwegende hetgeen volgt: 

 

1. De interne markt bestaat uit een gebied zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 

goederen, personen, diensten en kapitaal moet worden gewaarborgd. Te dien einde is een 

communautair typegoedkeuringssysteem voor motorvoertuigen ingesteld. De technische 

voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot klimaat-

regelingssystemen moeten worden geharmoniseerd, om te voorkomen dat de lidstaten voor-

schriften vaststellen die van elkaar verschillen en om de behoorlijke werking van de interne 

markt te waarborgen. 

 

2. Een groeiend aantal lidstaten is van plan het gebruik van klimaatregelingssystemen in motor-

voertuigen te regelen ingevolge Beschikking 2002/358/EG van de Raad van 25 april 2002 

betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto 

bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke 

nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen 1. Op grond van deze beschikking 

hebben de Gemeenschap en haar lidstaten toegezegd hun gecombineerde antropogene 

emissies van broeikasgassen, vermeld in bijlage A van het Protocol van Kyoto, in vergelijking 

met de niveaus van 1990 in de periode van 2008 tot 2012 met 8% te verlagen. De 

ongecoördineerde uitvoering van deze toezeggingen zou aanleiding kunnen geven tot 

belemmeringen voor het vrije verkeer van motorvoertuigen in de Gemeenschap. Derhalve is 

het dienstig de voorschriften vast te stellen waaraan klimaatregelingssystemen van voertuigen 

moeten voldoen om op de markt te worden toegelaten, alsook om vanaf een bepaalde datum 

een verbod in te stellen op klimaatregelingssystemen die ontworpen zijn om gefluoreerde 

broeikasgassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150. 

 

                                                 
1 PB L 130 van 15.5.2002, blz. 1. 
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3. De emissie van fluorkoolwaterstof-134a (HFK-134a), dat een aardopwarmingsvermogen van 

1300 heeft, uit klimaatregelingssystemen van motorvoertuigen baart steeds meer zorgen 

vanwege de gevolgen ervan voor de klimaatverandering.  Kosteneffectieve en veilige alter-

natieven voor fluorkoolwaterstof-134a (HFK-134a) zullen naar verwachting binnenkort 

beschikbaar zijn. Er dient te worden nagegaan of, in het licht van de vorderingen betreffende 

de eventuele insluiting van de emissie afkomstig van gefluoreerde broeikasgassen of 

betreffende de vervanging van deze gassen in dergelijke systemen, deze richtlijn moet worden 

uitgebreid tot andere categorieën motorvoertuigen en of de bepalingen betreffende het aard-

opwarmingsvermogen moeten worden gewijzigd, rekening houdend met technologische en 

wetenschappelijke ontwikkelingen, alsook met de noodzaak om de industriële product-

planningstermijnen te eerbiedigen. 

 

4. Om ervoor te zorgen dat het verbod op bepaalde gefluoreerde broeikasgassen doeltreffend is, 

moeten er beperkingen worden gesteld aan de mogelijkheid om achteraf in voertuigen 

klimaatregelingssystemen in te bouwen die ontworpen zijn om gefluoreerde broeikasgassen te 

bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, en moet het vullen van 

klimaatregelingssystemen met dergelijke gassen worden verboden. 

 

5. Om de emissie van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in 

motorvoertuigen te verminderen, moeten er grenswaarden voor lekkage worden vastgesteld en 

moet er een testprocedure worden opgesteld voor de beoordeling van lekkage in klimaat-

regelingssystemen die ontworpen zijn om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een 

aardopwarmingsvermogen van meer dan 150 en die in motorvoertuigen zijn ingebouwd. 
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6. Teneinde de verbintenissen van de Gemeenschap en haar lidstaten op grond van het 

Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering, het Protocol van Kyoto en Beschikking 

2002/358/EG te helpen nakomen, moeten Richtlijn 2005/.../EG* en deze verordening, die 

beide bijdragen tot de preventie en minimalisering van de emissie van gefluoreerde 

broeikasgassen, tegelijkertijd worden aangenomen en in het Publicatieblad van de Europese 

Unie worden bekendgemaakt. 

 

7. Elke fabrikant van voertuigen moet de goedkeuringsinstantie in kennis stellen van alle 

relevante technische informatie betreffende de ingebouwde klimaatregelingssystemen en de 

daarvoor gebruikte gassen. In geval van klimaatregelingssystemen die ontworpen zijn om 

gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 

150, moet de fabrikant tevens de lekkagewaarden van deze systemen ter beschikking stellen. 

 

8. De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeen-

komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-

waarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 1. 

 

9. Deze richtlijn is één van de bijzondere richtlijnen van de EG-typegoedkeuringsprocedure, 

welke bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aan-

passing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen 

en aanhangwagens daarvan, is vastgesteld 2. Derhalve moet Richtlijn 70/156/EEG 

dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

                                                 
*  Noot voor het PB: verwijzing naar de met deze verordening overeenkomende richtlijn met het 

oog op de gelijktijdige publicatie. 
1 PB L 184 van 17. 7,1999, blz. 23. 
2 PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/104/EG van 

de Commissie (PB L 337 van 13.11.2004, blz. 13). 
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10. Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk de controle op de lekkage van de 

specifieke gefluoreerde broeikasgassen in de klimaatregelingssystemen van voertuigen en het 

vanaf een bepaalde datum geldende verbod op klimaatregelingssystemen die ontworpen zijn 

om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer 

dan 150, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de 

omvang en de gevolgen van deze richtlijn beter door de Gemeenschap kan worden verwezen-

lijkt, kan de Gemeenschap maatregelen vaststellen overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neer-

gelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om 

deze doelstelling te bereiken. 

 

11. Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" 1 worden de 

lidstaten ertoe aangespoord voor zichzelf en in het belang van de Gemeenschap hun eigen 

tabellen op te stellen die, voorzover mogelijk, het verband weergeven tussen deze richtlijn en 

de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken. 

 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

 

                                                 
1  PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1. 
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Artikel 1 

Onderwerp 

 

Bij deze richtlijn worden voorschriften vastgesteld voor de EG-typegoedkeuring of nationale type-

goedkeuring van voertuigen wat betreft emissies afkomstig van klimaatregelingsapparatuur van 

voertuigen, alsook wat betreft de veilige werking van deze apparatuur. De richtlijn stelt ook 

bepalingen voor inbouw achteraf en voor navulling van dergelijke apparatuur vast. 

 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

 

De richtlijn is van toepassing op motorvoertuigen van categorie M1 en N1 als gedefinieerd in 

bijlage II van Richtlijn 70/156/EEG. Voor de toepassing van deze richtlijn worden voertuigen van 

categorie N1 beperkt tot die van klasse I als beschreven in de eerste tabel onder punt 5.3.1.4 van 

bijlage I van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing 

van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen 

tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in 

motorvoertuigen1 als ingevoegd bij Richtlijn 98/69/EG 2. 

Artikel 3 

Definities 

 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

 

1) "voertuig": een motorvoertuig dat onder het toepassingsgebied van deze richtlijn valt; 

                                                 
1  PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/76/EG van de 

Commissie (PB L 206 van 15.8.2003, blz. 29). 
2  PB L 350 van 28.12.1998, blz. 1. 
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2) "voertuigtype": een type zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, van Richtlijn 70/156/EEG; 

 

3) "klimaatregelingsapparatuur": apparatuur die hoofdzakelijk bestemd is om de lucht-

temperatuur en de vochtigheid in de passagiersruimte van een voertuig te doen dalen. 

 

4) "dubbele verdamper": een systeem waarin één verdamper in de motorruimte en de andere in 

een andere ruimte van het voertuig is aangebracht; alle andere systemen worden beschouwd 

als "systemen met één verdamper"; 

 

5) "gefluoreerde broeikasgassen": fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) en 

zwavelhexafluoride (SF6) zoals vermeld in bijlage A bij het Protocol van Kyoto, en 

preparaten die deze stoffen bevatten, met uitzondering van stoffen waarvan de controle 

geschiedt uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de 

Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen 1; 

 

6) "fluorkoolwaterstof": een organische verbinding bestaande uit koolstof, waterstof en fluor die 

per molecuul maximaal zes koolstofatomen bevat; 

 

7) "Perfluorkoolstof": een organische verbinding die uitsluitend bestaat uit koolstof en fluor en 

die per molecuul maximaal zes koolstofatomen bevat; 

                                                 
1  PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 2077/2004 van de Commissie (PB L 359 van 4.12.2004, blz. 28). 
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8) "aardopwarmingsvermogen" (GWP): het klimaatopwarmingsvermogen van een gefluoreerd 

broeikasgas ten opzichte van dat van koolstofdioxide. Het aardopwarmingsvermogen wordt 

berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van één kilogram van een 

gas ten opzichte van één kilogram CO2. De toepasselijke GWP-cijfers zijn die welke zijn 

gepubliceerd in het derde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 

klimaatverandering. ("2001 IPCC GWP-waarden" ) 1; 

 

9) "preparaat": een mengsel van twee of meer stoffen waarvan ten minste één een gefluoreerd 

broeikasgas is. Het totale aardopwarmingsvermogen 2 van de preparaten wordt overeen-

komstig deel 2 van de bijlage bij deze richtlijn vastgesteld; 

 

10) "achteraf inbouwen": het installeren van klimaatregelingsapparatuur in een voertuig nadat het 

is geregistreerd. 

Artikel 4 
Verplichtingen van de lidstaten 

 

1. De EG-typegoedkeuring of de nationale typegoedkeuring, naargelang het geval, wordt wat 

emissies van klimaatregelingsapparatuur betreft, door de lidstaten alleen verleend voor voer-

tuigtypes die aan de eisen van deze richtlijn voldoen. 

 

2. De lidstaten zorgen er bij het verlenen van de typegoedkeuring voor volledige voertuigen 

overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 70/156/EEG voor dat de fabrikanten 

informatie verschaffen over het type koelmiddel dat gebruikt wordt in de klimaatregelings-

apparatuur van nieuwe motorvoertuigen. 

 

                                                 
1  Derde evaluatie van de klimaatverandering door het IPCC, 2001. Een rapport van de 

Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering 
(http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 

2  Voor de berekening van het GWP van niet-gefluoreerde broeikasgassen in preparaten gelden 
de waarden die in de eerste IPCC-evaluatie zijn gepubliceerd; zie: 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. Voor de typegoedkeuring van voertuigen met klimaatregelingsapparatuur die is ontworpen om 

een gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, 

zorgen de lidstaten ervoor dat de lekkagewaarden van die gassen zoals die tijdens de in artikel 7, 

lid 1, bedoelde geharmoniseerde testprocedure voor het meten van lekkagewaarden wordt 

gemeten, niet hoger liggen dan de toegestane maximumwaarden als bedoeld in artikel 5. 

Artikel 5 

Typegoedkeuring 
 
1. Zes maanden na de datum van vaststelling van een geharmoniseerde testprocedure voor het 

meten van lekkagewaarden kunnen de lidstaten om met emissies van klimaatregelings-
apparatuur verband houdende redenen niet langer: 

 
a) weigeren een EG-typegoedkeuring of een nationale typegoedkeuring voor een nieuw 

voertuigtype te verlenen, of 
 
b) de registratie, verkoop of ingebruikneming van nieuwe voertuigen verbieden, 

 
wanneer een voertuig met klimaatregelingsapparatuur die is ontworpen om een gefluoreerd 
broeikasgas met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150 te bevatten, aan de eisen 
van deze richtlijn voldoet. 
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2. Twaalf maanden na de datum van vaststelling van een geharmoniseerde testprocedure voor 

het meten van lekkagewaarden of op 1 januari 2007, naargelang welke datum later valt, 

verlenen de lidstaten geen EG-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring meer voor een 

voertuigtype met een klimaatregelingssysteem dat ontworpen is om gefluoreerde broeikas-

gassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, tenzij de lekkage-

waarden voor een dergelijk systeem met één verdamper niet meer dan 40 gram gefluoreerde 

broeikasgassen per jaar en voor een dergelijk systeem met twee verdampers niet meer dan 

60 gram gefluoreerde broeikasgassen per jaar bedragen. 

 

3. Vierentwintig maanden na de datum van vaststelling van een geharmoniseerde testprocedure 

voor het meten van lekkagewaarden of op 1 januari 2008, naargelang welke datum later valt, 

nemen de lidstaten de volgende maatregelen ten aanzien van nieuwe voertuigen met een 

klimaatregelingssysteem dat ontworpen is om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met 

een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, tenzij de lekkagewaarden voor een 

dergelijk systeem met één verdamper niet meer dan 40 gram gefluoreerde broeikasgassen per 

jaar en voor een dergelijk systeem met twee verdampers niet meer dan 60 gram gefluoreerde 

broeikasgassen per jaar bedragen: 

 

a) certificaten van overeenstemming worden niet langer als geldig beschouwd wat betreft 

artikel 7, lid 1, van Richtlijn 70/156/EEG, en 

 

b) registratie wordt geweigerd en verkoop en ingebruikneming worden verboden. 

 

4. Met ingang van 1 januari 2011 mogen de lidstaten geen EG-typegoedkeuring of nationale 

typegoedkeuring meer verlenen voor een voertuigtype met een klimaatregelingssysteem dat 

ontworpen is om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen 

van meer dan 150. 

 



  
  

 
16182/4/04 REV 4  jv 11 
 DG I   NL 

5. Met ingang van 1 januari 2017 nemen de lidstaten ten aanzien van nieuwe voertuigen met een 

klimaatregelingssysteem dat ontworpen is om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met 

een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150 de volgende maatregelen: 

 

a) certificaten van overeenstemming worden niet langer als geldig beschouwd wat betreft 

artikel 7, lid 1, van Richtlijn 70/156/EEG, en 

 

b) registratie wordt geweigerd en verkoop en ingebruikneming worden verboden. 

Artikel 6 

Inbouw achteraf en navulling 

 

1. Met ingang van 1 januari 2011 mogen klimaatregelingssystemen die ontworpen zijn om 

gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150 

niet meer achteraf worden ingebouwd in voertuigen waarvoor vanaf die datum een typegoed-

keuring wordt verleend. Met ingang van 1 januari 2017 mag deze klimaatregelingsapparatuur 

in geen enkel voertuig meer achteraf worden ingebouwd. 

 

2. Klimaatregelingssystemen die zijn ingebouwd in voertuigen waarvoor op of na 1 januari 2011 

typegoedkeuring is verleend, mogen niet worden gevuld met gefluoreerde broeikasgassen met 

een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150. Met ingang van 1 januari 2017 mogen 

klimaatregelingssystemen in geen enkel voertuig gevuld worden met gefluoreerde broeikas-

gassen met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, met uitzondering van de 

navulling van klimaatregelingssystemen die dergelijke gassen bevatten en die voor die datum 

in voertuigen zijn ingebouwd. 
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3. Klimaatregelingssystemen waaruit een abnormale hoeveelheid koelvloeistof is gelekt, worden 

door verstrekkers van diensten voor service of herstelling van die systemen niet met 

gefluoreerde broeikasgassen gevuld voordat de noodzakelijke herstelling is voltooid. 

Artikel 7 

Uitvoeringsmaatregelen 

 

1. Uiterlijk ...* stelt de Commissie de maatregelen vast ter uitvoering van artikel 4 en artikel 5 en 

met name: 

 

a) de administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen; en 

 

b) een testprocedure voor het meten van de lekkagewaarden voor gefluoreerde broeikas-

gassen met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150 in klimaatregelings-

systemen. 

 

2. De Commissie stelt de maatregelen vast volgens de procedure als bedoeld in artikel 13 van 

Richtlijn 70/156/EEG. 

 

3. De Commissie maakt de maatregelen bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

4. De in lid 2 bedoelde procedure is van toepassing voor het vaststellen van, naargelang het 

geval: 

 

a) maatregelen om de veilige werking van koelmiddelen in klimaatregelingssystemen in 

voertuigen en een goed onderhoud op dat gebied te verzekeren; 

                                                 
*  12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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b) maatregelen betreffende het inbouwen van klimaatregelingssystemen in in gebruik 

zijnde voertuigen en de navulling van in gebruik zijnde klimaatregelingssystemen voor-

zover zulks niet onder artikel 6 valt; 

 

c) de aanpassing van de methode voor de vaststelling van het betreffende aard-

opwarmingsvermogen van preparaten. 

Artikel 8 

Evaluatie 

 

1. Op basis van de vorderingen bij de mogelijke insluiting van de emissies van gefluoreerde 

broeikasgassen in klimaatregelingssystemen voor motorvoertuigen of de vervanging van die 

gassen in dergelijke apparatuur gaat de Commissie na of: 

 

- de huidige wetgeving moet worden uitgebreid tot andere categorieën voertuigen, in het 

bijzonder de categorieën M2 en M3 en de klassen II en III van categorie N1, en  

 

- de communautaire bepalingen inzake het aardopwarmingsvermogen van gefluoreerde 

broeikasgassen moeten worden gewijzigd; bij eventuele wijzigingen moet rekening 

worden gehouden met de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en de 

noodzaak om de industriële productplanningstermijnen te eerbiedigen; 

 

 en brengt zij daarover uiterlijk … verslag uit *. Zij legt, zo nodig, passende wetgevings-

voorstellen voor. 

 

                                                 
* Vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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2. Wanneer een gefluoreerd broeikasgas met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, 

dat nog niet is opgenomen in het in artikel 3, lid 8, vermelde IPCC-rapport, wordt opgenomen 

in een toekomstig rapport van de IPCC, beoordeelt de Commissie of het dienstig is deze richt-

lijn te wijzigen teneinde ook dat gas onder de richtlijn te laten vallen. Indien de Commissie 

zulks noodzakelijk acht, stelt zij volgens de procedure als bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 

70/156/EEG: 

 

- de nodige maatregelen vast, en 

 

- de overgangsperiodes voor de toepassing van deze maatregelen vast. Daarbij houdt de 

Commissie het juiste midden tussen de noodzaak van een passende aanlooptermijn en 

het risico dat het gefluoreerde broeikasgas voor de omgeving vormt. 

Artikel 9 

Wijziging van Richtlijn 70/156/EEG 

 

Richtlijn 70/156/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig deel 1 van de bijlage bij deze richtlijn. 

Artikel 10 

Omzetting 
 

1. De lidstaten dienen uiterlijk ... * de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen 

en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. 

 

                                                 
*  Uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 



  
  

 
16182/4/04 REV 4  jv 15 
 DG I   NL 

Zij passen deze bepalingen toe met ingang van ...*. 

 

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële 

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden 

vastgesteld door de lidstaten. 

 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht 

mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

 

Artikel 11 

Inwerkingtreding 

 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Artikel 12 

Adressaten 

 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

 

 

 

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement      Voor de Raad 

 De voorzitter         De voorzitter 

 

______________________ 

 

                                                 
*  Uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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BIJLAGE 

 

Deel 1 

 

Richtlijn 70/156/EEG wordt gewijzigd als volgt: 

 

1. In bijlage IV, deel I, wordt het volgende nieuwe nummer [61] ingevoegd, alsmede een 
voetnoot: 

Van toepassing op 
Onderwerp Richtlijn Publicatieblad nr.

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[‘61]. Klimaat-

regelings-

systeem 

[…./../EG] L … van …, 

blz. …: 

X   X(8)       

(8) Alleen voor voertuigen van categorie N1 en klasse I als omschreven in de eerste tabel van punt 5.3.1.4. 
van bijlage I van Richtlijn 70/220/EEG als ingevoegd bij Richtlijn 98/69/EG" 

 

2. Bijlage XI wordt als volgt gewijzigd: 

a) In Aanhangsel 1 wordt het volgende nieuwe nummer [61] ingevoegd:  

Nr. Onderwerp Richtlijn 
M1 ≤ 2 500 

(1)kg 

M1 > 2 500 

(1)kg 
M2 M3 

[‘61] Klimaatregelings-

systeem 

[…./../EG] X X 

 

  

b) In Aanhangsel 2 wordt het volgende nieuwe nummer [61] ingevoegd: 
Nr. Onderwerp Richtlijn M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[‘61] Klimaatregelings-

systeem 

[…./../EG] X   W       

c) In Aanhangsel 3 wordt het volgende nieuwe nummer [61] ingevoegd: 
Nr. Onderwerp Richtlijn M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[‘61] Klimaatregelings-

systeem 

[…./../EG]   W       

d) Aan de "Betekenis van de letters" wordt de volgende letter toegevoegd: 

"W Alleen voor voertuigen van categorie N1, klasse I, als omschreven in de eerste 
tabel van punt 5.3.1.4. van bijlage I van Richtlijn 70/220/EEG als ingevoegd bij 
Richtlijn 98/69/EG". 
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Deel 2 

 

Methode voor de berekening van het totale aardopwarmingsvermogen (GWP) 

voor een preparaat 

 

 

Het totale GWP voor een preparaat is het gewogen gemiddelde, afgeleid van de som van het 

gewicht van de fracties van de afzonderlijke stoffen vermenigvuldigd met hun GWP. 

 

Σ (stof X % * GWP) + (stof Y % * GWP) + ….(stof N % * GWP) 

Daarbij is % de gewichtsbijdrage met een tolerantie in gewicht van +/- 1%. 

 

Een voorbeeld: toepassing van de formule op een theoretisch gasmengsel bestaande uit 23% HFK-

32, 25% HFK-125 en 52% HFK-134a geeft; 

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

 

⇒ Totaal GWP = 1652.5 

 

_____________________ 
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I. INLEIDING 

 

 1. De Commissie heeft op 11 augustus 2003 een voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 

ingediend bij de Raad. 

 

 2. Het Europees Parlement heeft op 31 maart 2004 advies (in eerste lezing) uitgebracht. 

 

 3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 januari 2004 advies uitgebracht. 

 

 4. De Raad heeft op 21 juni 2005 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld overeen-

komstig artikel 251 van het Verdrag. 

 

II. DOELSTELLING 

 

 De doelstellingen van de door de Commissie voorgestelde verordening waren: 

 

- een significante bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van de huidige doelstelling 

van de EG uit hoofde van het Protocol van Kyoto, en later nog grotere emissiereducties 

te realiseren, door kosteneffectieve beheers- en beperkingsmaatregelen in te voeren en 

aan te zetten tot een beter verantwoord gebruik van gefluoreerde broeikasgassen in het 

algemeen en van de gassen die het schadelijkst zijn voor het milieu, namelijk gassen 

met een hoog aardopwarmingsvermogen, in het bijzonder; 

- een verstoring van de interne markt te voorkomen, die zou kunnen voortvloeien uit 

verschillen in ingevoerde of geplande nationale maatregelen waarmee de lidstaten hun 

verplichtingen uit hoofde van de lastenverdelingsovereenkomst van de EG willen 

nakomen om de emissiereductiedoelstellingen van de EG uit hoofde van het Protocol 

van Kyoto 1 te bereiken. Het voorstel omvat een verbod op bepaalde aanwendingen van 

die gassen en op het op de markt brengen van een beperkt aantal toepassingen waarin zij 

worden gebruikt. 

                                                 
1  Beschikking van de Raad van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese 

Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane 
verplichtingen (2002/358/EG). 
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

 

1. Algemeen 

 

 In het gemeenschappelijk standpunt is ongeveer tweederde van de amendementen opgenomen 

die het Europees Parlement in eerste lezing heeft voorgesteld. De Raad is van mening dat in 

het gemeenschappelijk standpunt niet wordt afgeweken van de doelstellingen van het oor-

spronkelijke Commissievoorstel, ofschoon een andere dan de voorgestelde aanpak wordt 

gevolgd (zie punt 3), en merkt op dat ook de Commissie het gemeenschappelijk standpunt in 

zijn huidige versie steunt. 

 

2. Amendementen van het Europees Parlement 

 

 In de plenaire vergadering van 31 maart 2004 heeft het EP 81 amendementen op het voorstel 

aangenomen. 

 

a) 54 daarvan zijn letterlijk, gedeeltelijk dan wel in beginsel in het gemeenschappelijk 

standpunt van de Raad overgenomen (44 in de verordening en 10 in de richtlijn);  

 b) 27 amendementen zijn niet overgenomen. 

 

 De aanvaarde amendementen volgen hierna in de volgorde waarin zij in de twee delen van het 

gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen: eerst de amendementen op de verordening en 

vervolgens die op de richtlijn. 

 

 De verordening 

 Amendement 3: de toevoeging van "broeikas" aan het woord "gassen" is overgenomen in de 

vierde overweging, en verder overal in de tekst.  

 Amendement 8: het beginsel is overgenomen. De oorspronkelijke eerste alinea van artikel 1 

is herschreven en bestaat nu uit twee alinea's, waarin de inhoud van dit amendement tot uit-

drukking komt.  

 Amendement 10: grotendeels overgenomen in artikel 2, onder g); het op de markt brengen 

van de gassen zelf is niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen; het deel over 

voertuigen is niet opgenomen omdat de Raad dit deel van het voorstel in een afzonderlijke 

richtlijn betreffende de typegoedkeuring voor voertuigen behandeld zou willen zien. 
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Amendement 12: ten dele overgenomen in artikel 2, onder n); de Raad vond de nadere bepaling 

"tijdens het onderhoud of de verwijdering ervan" niet nodig, maar heeft het moment van terug-

winning opengehouden. 

Amendement 13: de Raad vond een definitie van "vernietiging" wel nodig, maar heeft het tekst-

voorstel van het Parlement niet gevolgd; in plaats daarvan is in het gemeenschappelijk standpunt de 

definitie van vernietiging opgenomen die als standaarddefinitie in de verslaggeving over de ozon-

laag wordt gebruikt (zie artikel 2, onder q)).  

Amendementen 15, 16 en 17: alle ten dele overgenomen in artikel 2, onder b), c) en a); de Raad 

vond de laatste zin niet nodig en heeft die derhalve telkens laten vallen in het gemeenschappelijk 

standpunt. 

Amendement 18: het beginsel is overgenomen in artikel 2, onder d). 

Amendement 23: het beginsel is overgenomen in artikel 3, lid 1; na een lange discussie over de 

begrippen "exploitant" en "eigenaar" heeft de Raad besloten alleen "exploitant" te gebruiken, maar 

in de definitie van exploitant (artikel 2, onder f)) is bepaald dat de lidstaten de eigenaar in duidelijk 

omschreven situaties kunnen aanduiden als de exploitant. 

Amendement 107: ten dele overgenomen; de inhoud van dit amendement wordt weergegeven in 

artikel 3, lid 2, met uitzondering van het voorschrift om bij installatie de apparatuur te testen (zie 

het verworpen amendement 24). 

Amendementen 26, 27 en 28: overgenomen in artikel 3, lid 2, met uitzondering van het eerste 

gedeelte van amendement 26, dat niet nodig werd geacht. 

Amendement 29: overgenomen in artikel 3, lid 2; in het gemeenschappelijk standpunt geldt dit 

amendement ook voor toepassingen als bedoeld onder b) en c). 

Amendement 30: ten dele overgenomen in artikel 3, lid 4, aangezien de frequentie inderdaad 

gehalveerd kan worden voorzover er een lekdetectiesysteem geïnstalleerd is.  

Amendement 31: overgenomen in artikel 3, lid 5. 

Amendementen 110 en 32: ten dele overgenomen in artikel 3, lid 4 (zie amendement 30). 

Amendement 33: ten dele overgenomen in artikel 3, lid 3); het deel betreffende "één circuit" is 

verworpen (zie amendement 26) evenals het laatste deel, aangezien in het gemeenschappelijk 

standpunt de woorden "adequaat" lekdetectiesysteem worden gebruikt.  

Amendement 34: overgenomen in artikel 3, lid 6 (zie amendement 23). 

Amendement 35: overgenomen in artikel 3, lid 1. 
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Amendement 39: overgenomen in artikel 4, lid 4; de Raad vond evenwel dat "vóór de definitieve 

verwijdering" in de praktijk een betere formulering is dan "bij de definitieve verwijdering". 

Amendementen 41, 42 alsmede 43 en 44 (ten dele): de formulering van artikel 5 is sterk 

gewijzigd; het beginsel van de amendementen 41 en 42 is overgenomen in de leden 1, 2 en 3, samen 

met delen van de amendementen 43 en 44.  

Amendementen 46, 47, 48 (ten dele) en 50: overgenomen in artikel 6, lid 1, onder a). 

Amendementen 52, 53 (ten dele), 54 (in beginsel) en 55: overgenomen in artikel 6, lid 1, onder b). 

Amendementen 59 en 60: overgenomen in artikel 6, lid 1, onder c). 

Amendementen 62 en 63: het beginsel is overgenomen in artikel 6, lid 4. 

Amendement 78: het beginsel is in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen met het nieuwe 

artikel 6 bis betreffende "etikettering". 

Amendement 65: overgenomen in artikel 7. 

Amendement 67: bijna woordelijk overgenomen in artikel 8, lid 1. 

Amendement 79: ten dele overgenomen; in artikel 9, lid 1, is het woord "broeikas" aan "gassen" 

toegevoegd, maar zijn de woorden "in andere vervoerstakken" niet geschrapt. 

Amendement 105: de schrapping is overgenomen in artikel 11. 

 

De richtlijn 

Amendement 6: het beginsel is overgenomen in overweging 4. 

Amendementen 85 en 96: overgenomen. 

Amendement 111: het beginsel is overgenomen in artikel 5, lid 2; de datum is evenwel gekoppeld 

aan de datum van vaststelling van een geharmoniseerde lekdetectietest en de grenswaarden zijn al in 

het gemeenschappelijk standpunt gespecificeerd 

Amendement 71: overgenomen in artikel 7, lid 1, tweede streepje. 

Amendement 112: ten dele overgenomen in artikel 5, lid 4; de GWP-waarde in het gemeen-

schappelijk standpunt bedraagt echter 150, en niet 50. 

Amendement 73: ten dele overgenomen in artikel 5, lid 5; de datum in het gemeenschappelijk 

standpunt is evenwel 1 januari 2017 in plaats van 1 januari 2014, en de GWP-waarde bedraagt 150, 

en niet 50. 

Amendement 76: de schrapping van het quotastelsel is overgenomen. 
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Amendement 86: het beginsel is overgenomen. In het verslag dat krachtens artikel 8, lid 1, vijf, en 

niet twee jaar, na de inwerkingtreding moet worden uitgebracht, zal worden nagegaan of de tekst 

moet worden aangepast, rekening houdend met de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen 

alsook met de noodzaak om de industriële productplanningstermijnen te eerbiedigen.  

Amendement 82: het beginsel is overgenomen in artikel 8. 

 

De 27 amendementen die zijn verworpen, volgen hierna met opgave van redenen, in de volgorde 

waarin zij van toepassing zijn op het Commissievoorstel. 
 

Amendement 2: in het gemeenschappelijk standpunt moet een aantal van de voorgeschreven maat-

regelen worden genomen op basis van artikel 95, waardoor de lidstaten bepaalde nationale maat-

regelen misschien niet kunnen handhaven. 

Amendement 4: na een uitvoerige raadpleging door de Commissie is het gebruik van deze gassen 

beperkt, overeenkomstig het in artikel 7 opgenomen verbod. Het verbod van de verschillende 

vormen van gebruik zal in 2009 en 2010 specifiek worden beoordeeld op basis van artikel 9, lid 2, 

onder i), en de mogelijke uitbreiding van het verbod van het op de markt brengen zal in de 

algemene beoordeling aan de orde komen opgenomen (artikel 9, lid 2, onder j). 

Amendementen 5 en 7: het voorstel van de Commissie voor overweging 7 en het voorstel van het 

Parlement voor overweging 9 bis zijn niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen omdat 

de Raad het niet nodig vond ieder voorschrift apart toe te lichten.  In plaats daarvan zijn enkele 

meer algemene overwegingen opgenomen om te verduidelijken welke delen van de verordening op 

artikel 175 en welke op artikel 95 zijn gebaseerd. 

Amendement 9: de Raad achtte het niet nodig "producent" te definiëren. 

Amendement 11: de Raad verkoos het woord "houder" boven "recipiënt", maar heeft aan de door 

de Commissie voorgestelde definitie het woord "voornamelijk" toegevoegd. 

Amendement 108: de Raad achtte het niet nodig de grens van 50 GWP in de definitie op te nemen 

aangezien dit verder in de artikelen aan bod komt. 

Amendement 20: na uitvoerige besprekingen koos de Raad voor het voorstel van de Commissie 

om "aërosol voor amusement of decoratie" te gebruiken, aangezien er zijns inziens te weinig onder-

zoek en raadpleging is geweest betreffende andere aërosols.  
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Amendement 21: de Raad vond het niet nodig bijzondere bepalingen betreffende fabrikanten van 

kleine series op te nemen. 

Amendement 22: volgens de Raad is dit te algemeen en komt het beginsel tot uitdrukking in 

artikel 3, lid 1. 

Amendement 24: de Raad vond dat dit al tot de standaardprocedure behoort, en het doel van dit 

artikel is ervoor te zorgen dat er zich geen lekkages voordoen wanneer de apparatuur in gebruik is 

genomen. 

Amendement 25: na een uitvoerig debat achtte de Raad het niet passend deze verplichting nu uit te 

breiden tot mobiele apparatuur; voor 31 december 2007 wordt dit evenwel geëvalueerd (zie 

artikel 9, lid 1).  

Amendement 36: de Raad achtte deze registratieplicht niet nodig. 

Amendement 40: de Raad achtte dit register niet nodig. 

Amendement 49: dit valt al onder artikel 6, lid 1, onder b). 

Amendementen 57 en 61: volgens de Raad zou aan deze voorschriften in de praktijk niet kunnen 

worden voldaan.  

Amendement 64: het gemeenschappelijk standpunt bevat nog steeds een uitzondering op het in 

lid 1 bedoelde gebruiksverbod, maar die zal voor 1 januari 2010 worden beoordeeld (zie artikel 9, 

lid 2, onder i)).  

Amendementen 69, 74, 75 en 77: de Raad wilde in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt 

geen fiscale stimuleringsmaatregelen opnemen. 

Amendement 80: volgens de Raad is dit te ruim; aan de evaluatie als bedoeld in artikel 9 zijn 

evenwel de punten i) en j) toegevoegd, die wel degelijk aan sommige aspecten van dit amendement 

tegemoetkomen. 

Amendement 81: volgens de Raad valt dit al onder de bepalingen over de algemene beoordeling 

van artikel 9, lid 2, bijvoorbeeld de punten a), g) en h). 

Amendement 104: na een lange bespreking is de Raad overeengekomen dat een beroep zou moeten 

worden gedaan op het Comité van de verordening betreffende de ozonafbrekende stoffen, zij het in 

het kader van de regelgevingsprocedure en niet de beheersprocedure (zie artikel 10). 

Amendement 83: een afzonderlijk comité werd niet nodig geacht. 

Amendement 84: het nieuwe model van de richtlijn betreffende de typegoedkeuring van voertuigen 

ten aanzien van klimaatregeling houdt in dat een en ander niet langer in bijlage II bij het gemeen-

schappelijk standpunt staat; wat aërosols betreft, verkoos de Raad de term "aërosols voor 

amusement of decoratie" te handhaven, zoals de Commissie heeft voorgesteld (zie amendement 20). 
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3. Belangrijkste door de Raad ingevoerde vernieuwingen 

 

- Mobiele klimaatregeling 

 

1. Quotastelsel 

De Raad was het eens met de amendementen van het Parlement waarin wordt opgemerkt dat 

het voorgestelde quotastelsel niet de meest praktische manier is om te komen tot de 

nagestreefde vermindering van de emissies van deze systemen en, uiteindelijk, de vervanging 

van het koelmiddel in alle nieuwe systemen door een stof die minder milieuschade aanricht 

(namelijk door een gas met een aanzienlijk lager GWP). Daarom is het quotastelsel geschrapt. 

 

2. Richtlijn betreffende typegoedkeuring 

De Raad nam er nota van dat het Parlement, met name in de amendementen 82 en 122, het 

systeem van de EG-typegoedkeuring overeenkomstig Richtlijn 70/156/EEG wilde gebruiken 

om te controleren hoe voertuigen worden uitgerust met milieuvriendelijke klimaatregelings-

systemen. 

De Raad staat achter de doelstelling van het Parlement en heeft hieraan gestalte gegeven door 

gebruik te maken van het model van de richtlijn betreffende de typegoedkeuring van voer-

tuigen, op grond van de basiswetgeving in Richtlijn 70/156/EEG. 

 

- Rechtsgrondslag van de overige delen van de verordening 

Gezien zijn besluit het onderdeel mobiele klimaatregelingen van het voorstel onder te brengen 

in een afzonderlijke richtlijn, heeft de Raad zich zorgvuldig beraden op de passende rechts-

grondslag voor de overige delen van de verordening en, zoals uit het gemeenschappelijk 

standpunt blijkt, besloten dat een dubbele rechtsgrondslag de meest geschikte oplossing is. 

Daarom wordt de verordening gebaseerd op artikel 175, lid 1. De artikelen betreffende het 

gebruiksverbod, het verbod van het op de markt brengen en de etikettering zijn evenwel alle 

gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag.  Het artikel dat een specifieke etikettering voor-

schrijft voor producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, is een toevoeging van de 

Raad, dat in zekere mate tegemoetkomt aan het amendement van het Parlement betreffende 

voorlichting van de consument. 
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III. CONCLUSIE 

 

De Raad heeft weliswaar niet alle door het Europees Parlement aangenomen amendementen 

kunnen aanvaarden, maar vindt dat het gemeenschappelijk standpunt desondanks in ruime 

mate aan de wensen van het Parlement tegemoetkomt. 

 

Voor mobiele klimaatregelingen is er in het gemeenschappelijk standpunt een nieuw model 

opgenomen. In wezen streeft echter zowel het Parlement als de Raad naar een oplossing die 

beter werkt dan het quotastelsel en die gebaseerd is op wetgeving betreffende de typegoed-

keuring. Ofschoon er twee onderdelen zijn - een verordening en een richtlijn - dient te worden 

onderstreept dat de Raad en de Commissie het erover eens zijn dat het nog altijd om slechts 

één voorstel gaat. 

 

 

_______________ 
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Verklaring van Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk 

 

Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk zijn vóór een aardopwarmingsvermogen van 50 in 

deze richtlijn, zoals het Europees Parlement in eerste lezing heeft voorgesteld, en hopen derhalve dit 

doel te bereiken voordat deze richtlijn definitief wordt aangenomen. 

 

 

_______________ 
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2003/0198 B (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde gefluoreerde 
broeikasgassen en een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van 
Richtlijn 70/156/EEG van de Raad 

1. PROCEDURE 

Het voorstel (COM(2003)492 definitief van 11 augustus 2003) is overeenkomstig de 
medebeslissingsprocedure uit hoofde van artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag op 
12 augustus 2003 bij de Raad en het Parlement ingediend. 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 januari 2004 advies 
uitgebracht1. 

Het Europees Parlement heeft op 31 maart 2004 in eerste lezing advies uitgebracht. 

Na het advies van het Europees Parlement heeft de Raad overeenkomstig artikel 250, 
lid 2, van het EG-Verdrag op 14 oktober 2004 met een gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen een politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt bereikt. 

De Raad heeft het gemeenschappelijk standpunt op 20 juni 2005 officieel 
vastgesteld. 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

De algehele doelstelling van het voorstel van de Commissie is een significante 
bijdrage te leveren tot het realiseren van de toezeggingen van de Europese 
Gemeenschap in het kader van het Protocol van Kyoto door de invoering van 
kosteneffectieve maatregelen om de emissie van gefluoreerde broeikasgassen te 
beperken. Volgens de ramingen zou de emissie (in CO2-equivalent) van deze 
gefluoreerde broeikasgassen tussen 1995 en 2010 bij ongewijzigd beleid met 
ongeveer 50% toenemen. Nu het Protocol van Kyoto op 16 februari 2005 in werking 
is getreden, is het voor de EU nóg belangrijker snel wetgeving vast te stellen en uit te 
voeren om haar emissie van broeikasgassen te beperken. 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 



 

NL 3   NL 

Een tweede doelstelling is preventie van de verstoring van de interne markt die zich 
zou kunnen voordoen ten gevolge van verschillen in de maatregelen die de lidstaten 
hebben genomen of van plan zijn te nemen teneinde aan hun doelstellingen voor 
Kyoto te voldoen. Dit betekent dat er geharmoniseerde beperkingen moeten komen 
voor het op de markt brengen en het gebruik van gefluoreerde gassen voor 
toepassingen waarbij insluiting moeilijk te verwezenlijken is of het gebruik van deze 
gassen onwenselijk wordt geacht en geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Van 
cruciaal belang zijn daarbij de bestrijding van de lekkage van de specifieke 
gefluoreerde broeikasgassen in de klimaatregelingsystemen die in auto’s worden 
geïnstalleerd (mobiele klimaatregelingsystemen – MK-systemen) en het verbod met 
ingang van een bepaalde datum van MK-systemen waarin HFK-134a wordt gebruikt. 

Het voorstel zal naar verwachting leiden tot een verlaging van de geraamde emissie 
van gefluoreerde gassen met ongeveer 23 miljoen ton CO2-equivalent in 2010 en een 
nóg grotere verlaging daarna, aangezien sommige bepalingen, met name de 
geleidelijke eliminatie van HFK-134a in MK-systemen, pas na 2010 significante 
effecten zullen hebben. 

Het gemeenschappelijk standpunt is gebaseerd op het voorstel van de Commissie en 
bestaat uit twee wetgevingsinstrumenten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
om ervoor te zorgen dat op een kosteneffectieve wijze wordt voldaan aan de 
juridische verplichtingen om de emissie van broeikasgassen te verlagen uit hoofde 
van het Protocol van Kyoto dat op 31 mei 2002 door de Europese Gemeenschap en 
haar lidstaten is geratificeerd. 

3. OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE OVER HET 
GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1. Algemene opmerkingen 

Van de 81 door het Parlement voorgestelde amendementen worden er 54 volledig, 
gedeeltelijk of in beginsel in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. Van de 
amendementen die door het Parlement zijn voorgesteld en in het gemeenschappelijk 
standpunt zijn opgenomen, worden er 27 door de Commissie overgenomen. 

De Commissie is van oordeel dat het gemeenschappelijk standpunt, in de vorm van 
een verordening inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en een richtlijn 
betreffende emissies van MK-systemen, geen wijziging inhoudt van de benadering 
en de doelstellingen van haar voorstel. De veranderde vorm komt ook tegemoet aan 
de wens van het Parlement om MK-systemen via wetgeving voor typegoedkeuring 
aan te pakken. De Commissie heeft met deze gewijzigde vorm ingestemd op 
voorwaarde dat de twee onderdelen worden beschouwd als een totaalpakket dat een 
garantie vormt voor de milieuambities van het oorspronkelijke voorstel. De Raad 
heeft hiermee ingestemd en dit is ook neergelegd in de overwegingen van het 
gemeenschappelijk standpunt. 

De Commissie heeft een verklaring afgelegd over artikel 10 van de verordening (zie 
bijlage). 
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3.2. Gedetailleerde opmerkingen 

3.2.1. Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn overgenomen en 
volledig, in beginsel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn 
opgenomen 

De amendementen 3, 34 en 79 houden in dat “gefluoreerde gassen” (overal in de 
tekst) wordt vervangen door “gefluoreerde broeikasgassen”. 

Amendement 8 behelst dat in artikel 1, tweede alinea, van de verordening 
gedetailleerder wordt vermeld welke aspecten aan de orde komen. 

Amendement 12 is een verbetering van de definitie van “terugwinning”. 

Amendement 13 bevat een definitie van “vernietiging”. 

De amendementen 15, 16 en 17 geven meer duidelijkheid over de definitie van de 
stoffen die onder de verordening vallen. 

Amendement 18 schept juridische duidelijkheid en zekerheid over de definitie van 
“GWP”. 

Amendement 29 zorgt ervoor dat herstelwerkzaamheden na lekkage op correcte 
wijze worden uitgevoerd. 

In amendement 30 wordt bepaald dat de frequentie van inspectie wordt verlaagd als 
er geen lekkage optreedt. 

De amendementen 31 en 107 creëren de mogelijkheid dat inspectie van 
brandbestrijdingsapparatuur in het kader van ISO 14520 gebeurt. 

De amendementen 32 en 33 stellen lekdetectiesystemen verplicht op plaatsen waar 
de kans op lekkage groter is. 

Amendement 35 bepaalt dat lekken zo spoedig mogelijk moeten worden gerepareerd. 

Amendement 41 verplicht de lidstaten tot aanpassing van hun 
opleidingsprogramma’s. 

De amendementen 46, 50, 52 en 63 verduidelijken de tekst ten aanzien van de 
rapportage van gegevens. 

Amendement 78 behelst dat er informatie moet worden verstrekt over het GWP van 
producten en apparatuur die gefluoreerde gassen bevatten en is opgenomen in het 
nieuwe artikel inzake etikettering. 

Amendement 82 introduceert een evaluatie om na te gaan of de verordening moet 
worden herzien. In de richtlijn wordt dit in beginsel geregeld in artikel 8. In 
amendement 111 wordt bepaald dat nieuwe voertuigtypen met ingang van 
31 december 2006 moeten voldoen aan de lekkagenorm die in een 
gestandaardiseerde testprocedure is bepaald. 
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3.2.2. Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn overgenomen maar 
niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

Ten aanzien van de overwegingen: amendement 7 heeft betrekking op opleiding en 
certificering. De Raad heeft besloten niet gedetailleerd in te gaan op elke bepaling 
die de Commissie kan steunen, aangezien de bepalingen van de verordening inzake 
opleiding en certificering zijn aangescherpt. 

Ten aanzien van de definities: indien het mogelijk is termen op basis van de 
wetgeving van de Gemeenschap te definiëren, zoals in de amendementen 9 en 11 is 
gebeurd, kan dit bijdragen tot de duidelijkheid en zekerheid. De door het Parlement 
voorgestelde definities van “recipiënt” en “producent” zijn niet in het 
gemeenschappelijk standpunt opgenomen, maar de Commissie is van oordeel dat 
haar voorstel daardoor niet wordt ondermijnd. 

Ten aanzien van gestandaardiseerde tests vóór het op de markt brengen: in 
amendement 24 wordt bepaald dat koel-, klimaatregeling- en warmtepompsystemen 
gestandaardiseerde tests moeten ondergaan voordat ze op de markt worden gebracht, 
maar dat deze normen op bestaande wetgeving moeten worden gebaseerd en niet op 
tests die door het comité worden gespecificeerd. De Raad is van mening dat dit de 
normale procedure is en derhalve niet in het gemeenschappelijk standpunt behoeft te 
worden herhaald. 

Ten aanzien van een elektronisch register van gecertificeerd personeel en 
gecertificeerde ondernemingen: amendement 40 voorziet in een elektronisch register 
dat een nuttig instrument had kunnen zijn om exploitanten te helpen bij het inzetten 
van gekwalificeerd personeel. Deze bepaling is niet in het gemeenschappelijk 
standpunt opgenomen en aangezien zij niet van cruciaal belang is voor de bepalingen 
inzake insluiting, kan de Commissie hiermee akkoord gaan. 

Ten aanzien van mobiele klimaatregelaars met een GWP van minder dan 100 en 
fiscale stimuleringsmaatregelen: amendement 77 behelst dat de lidstaten apparatuur 
(MK-systemen) met een GWP van minder dan 100 moeten stimuleren en fiscale 
stimuleringsmaatregelen moeten gebruiken. De Commissie gaat hier in beginsel mee 
akkoord, maar is van mening dat dit niet verplicht moet zijn. Dit amendement is niet 
in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. 

Ten aanzien van de evaluatie van de doelstellingen voor terugwinning en de 
evaluatie of het rechtskader voor terugwinning moet worden herzien: 
amendement 81 heeft betrekking op de aanscherping van het aspect terugwinning in 
de evaluatiebepalingen. De Commissie is van mening dat het een goede zaak zou zijn 
als de evaluatie van de bepalingen inzake terugwinning in het artikel over evaluatie 
zou worden opgenomen. Dit is in het gemeenschappelijk standpunt niet gebeurd, 
maar de Commissie is van oordeel dat het valt onder de bepaling dat “de effecten van 
de desbetreffende bepalingen” moeten worden geëvalueerd. 

3.2.3. Amendementen van het Parlement die niet door de Commissie zijn overgenomen 
maar wel in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

Ten aanzien van mobiele klimaatregelaars: amendement 6 schrapt in samenhang met 
amendement 105 de overweging waarin wordt verwezen naar de overdraagbare 
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quota; beide amendementen waren in eerste instantie niet aanvaardbaar voor de 
Commissie. De Raad heeft qua wetgevingsinstrument voor de beperking van de 
emissie door MK-systemen voor een aanpak gekozen die vergelijkbaar is met die van 
het Parlement en in het gemeenschappelijk standpunt worden de voorgestelde 
bepalingen van de Commissie uitgevoerd via een “typegoedkeuring”-achtige richtlijn 
tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG. 

Ten aanzien van de definitie van op de markt brengen: amendement 10 behelst dat 
niet alleen het op de markt brengen van de gefluoreerde gassen zelf, maar ook het op 
de markt brengen van producten en apparatuur die gefluoreerde gassen bevatten 
onder deze definitie vallen. Het amendement schrapt ook de term “ongebruikte” in 
het voorstel van de Commissie. De Commissie kan haar steun aan de nieuwe 
definitie geven, aangezien het op de markt brengen van gefluoreerde gassen hierin 
wordt uitgesloten. 

Ten aanzien van de termen “exploitant” en “eigenaar”: de amendementen 23 en 34 
vervangen de term “exploitanten” in het voorstel van de Commissie door “eigenaren 
en exploitanten”. De Commissie was van mening dat de verantwoordelijkheid voor 
insluiting duidelijk moest worden gedefinieerd en dat deze onder normale 
omstandigheden bij de “exploitant” ligt. In het gemeenschappelijk standpunt wordt 
echter in artikel 2, onder f), bepaald dat ook de “eigenaar” als verantwoordelijke voor 
de bepalingen inzake insluiting en terugwinning kan worden aangewezen. 

Ten aanzien van de termen “geaccrediteerde bedrijven” en “gecertificeerd 
personeel”: de amendementen 26, 27 en 28 introduceren de begrippen 
“geaccrediteerde bedrijven” en “gecertificeerd personeel”. De Commissie was van 
mening dat de behoefte aan gekwalificeerd personeel een cruciaal aspect in de 
bepalingen inzake insluiting is. Het gebruik van het woord “gecertificeerd” in plaats 
van “gekwalificeerd” ten aanzien van personeel is aanvaardbaar, evenals de 
opneming van bedrijven in artikel 3, lid 2, aangezien het inspectiesysteem ten 
aanzien van verslaglegging wordt aangescherpt. 

Ten aanzien van de terugwinning van gefluoreerde gassen: amendement 39 verplicht 
tot terugwinning bij onderhoud en bij definitieve verwijdering. In het 
gemeenschappelijk standpunt wordt nu de formulering “vóór de definitieve 
verwijdering” gebruikt. De Commissie kan zich met deze formulering verenigen. 

Ten aanzien van een verlaging van de inspectiefrequentie als er geen lekkage is: ten 
aanzien van amendement 110 had de Commissie deze verlaging liever overgelaten 
aan de bevoegde instantie, die hier het best over kan oordelen. In het 
gemeenschappelijk standpunt wordt het aantal inspecties gehalveerd als er een goed 
functionerend lekdetectiesysteem is geïnstalleerd. 

Ten aanzien van opleiding en certificering: de Commissie kon de amendementen 42, 
43 en 44, waarin wordt bepaald dat bestaande regelingen in overeenstemming met de 
voorschriften van de verordening moeten worden gebracht, niet overnemen 
aangezien deze te dwingend zijn. Een klein aantal van de in deze amendementen 
opgenomen concepten is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen (artikel 5), 
waarin de formulering sterk is gewijzigd. De kernpunten inzake het tijdschema en de 
procedure voor de vaststelling van minimale opleidingsnormen en wederzijdse 
erkenning blijven gehandhaafd. 
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Ten aanzien van de rapportage van gegevens: de Commissie kon de amendementen 
47, 48, 54, 55, 57, 59, 60 en 62 niet overnemen; deze bevatten wijzigingen in de 
formulering waardoor producenten niet langer verplicht zijn de emissie van 
eindgebruikers te ramen, introduceren het concept emissie gedurende de 
levenscyclus van elk gas en verplichten de lidstaten ertoe een representatieve 
steekproef van registers te beoordelen en verslag uit te brengen bij de Commissie. De 
Commissie heeft deze amendementen niet overgenomen, aangezien zij de algehele 
balans van de rapportageverplichtingen zouden verstoren. In het gemeenschappelijk 
standpunt is echter een middenweg gekozen en de Commissie kan zich daarmee 
verenigen. 

Ten aanzien van mobiele klimaatregelaars: de amendementen 65, 71, 73, 76, 105, 
108, 111 en 112 vervangen de bepalingen inzake overdraagbare quota door 
“typegoedkeuring”-achtige bepalingen. Toen duidelijk werd dat de Raad ten aanzien 
van het te gebruiken wetgevingsinstrument de voorkeur gaf aan een vergelijkbare 
aanpak als het Parlement, heeft de Commissie met deze amendementen ingestemd. 
Ten aanzien van de data waarop deze bepalingen van kracht moeten worden, zijn er 
echter meningsverschillen tussen de instellingen. Het Parlement heeft 2011 
voorgesteld voor nieuwe voertuigentypen en 2014 voor alle nieuwe voertuigen. De 
Commissie was van mening dat deze data, teneinde gelijkwaardig te zijn aan haar 
voorstel, uiterlijk 2010 en 2016 zouden moeten zijn. De Commissie is van oordeel 
dat dit belangrijk is om een bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van de EU-
doelstelling voor Kyoto. In het gemeenschappelijk standpunt worden de voorgestelde 
bepalingen van de Commissie opgenomen in een “typegoedkeuring”-achtige richtlijn 
tot wijziging van Richtlijn 1970/156/EEG, waarin als data voor de geleidelijke 
eliminatie van HFK-134a voor nieuwe voertuigentypen en nieuwe voertuigen 
respectievelijk 2011 en 2017 zijn opgenomen. 

Ten aanzien van verbeterde mobiele klimaatregelingsystemen: de amendementen 85 
en 96 schrappen de definitie van verbeterde MK-systemen vanwege de schrapping 
van het quotastelsel. De Commissie was van mening dat dit moest worden 
gehandhaafd. De bepalingen inzake overdraagbare quota zijn echter vervangen door 
“typegoedkeuring”-achtige bepalingen, hetgeen betekent dat verbeterde MK-
systemen niet langer nodig zijn en in het gemeenschappelijk standpunt zijn 
geschrapt. 

Ten aanzien van de rapportage over vorderingen bij de ontwikkeling van 
klimaatvriendelijke klimaatregelaars: amendement 86 roept de Commissie op na 
twee jaar een verslag in te dienen over de vorderingen bij de ontwikkeling van 
klimaatvriendelijke klimaatregelaars. In het gemeenschappelijk standpunt wordt in 
artikel 8, lid 1, van de “typegoedkeuring”-richtlijn bepaald dat de Commissie nagaat 
of de communautaire bepalingen inzake het GWP van gefluoreerde broeikasgassen 
moeten worden gewijzigd. 

3.2.4. Amendementen van het Parlement die niet door de Commissie zijn overgenomen en 
niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

Ten aanzien van de overwegingen: amendement 2 introduceert een overweging in 
verband met de individuele emissiedoelstelling voor Kyoto van elke lidstaat en de 
noodzaak van een individueel optreden. Er wordt echter niets gezegd over de 
noodzaak van een geharmoniseerd optreden in bepaalde gevallen en aangezien 
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sommige activiteiten in de voorgestelde verordening onder artikel 95 vallen, zullen 
de lidstaten bij hun nationale maatregelen wellicht geen volledige vrijheid van 
handelen kunnen hebben. 

Ten aanzien van de overwegingen: amendement 4 introduceert een overweging 
waarin wordt gesteld dat er voor de meeste toepassingen alternatieven voor 
gefluoreerde gassen bestaan en dat het derhalve van essentieel belang is dat het 
gebruik van deze gassen wordt beperkt tot toepassingen waarvoor er geen 
alternatieven zijn. In de voorgestelde verordening wordt een aantal toepassingen en 
producten waarvoor gefluoreerde gassen worden gebruikt, verboden. In het artikel 
inzake evaluatie wordt gesteld dat de Commissie andere toepassingen waarbij 
gefluoreerde gassen worden gebruikt, nader onder de loep moet nemen. 

Ten aanzien van de overwegingen: in amendement 5 wordt gesteld dat de lidstaten 
naast de communautaire ook nationale rapportageverplichtingen kunnen vaststellen. 
Dit is door de Commissie niet overgenomen, aangezien zij van mening was dat deze 
onder het monitoring-mechanisme moeten vallen. In het gemeenschappelijk 
standpunt is echter een algemene overweging opgenomen waarin naar nationale 
rapportage wordt verwezen en de Commissie kan zich hiermee verenigen. 

Ten aanzien van de definitie van “aërosol voor amusement of decoratie”: 
amendement 20 behelst dat de voorgestelde definitie van de Commissie wordt 
vervangen door een nieuwe definitie van “technisch aërosol”. Naar het oordeel van 
de Commissie is de beoordeling hiervan niet volledig afgerond en zij geeft haar steun 
aan de definitie in het gemeenschappelijk standpunt, die in overeenstemming is met 
haar voorstel. 

Ten aanzien van een nieuwe definitie van “fabrikant van kleine series”: de 
Commissie heeft amendement 21 niet overgenomen, omdat deze definitie niet 
verenigbaar is met het typegoedkeuring-systeem. Ten aanzien van een algemene 
verplichting om emissie te voorkomen en tot een minimum te beperken: amendement 
22 wordt naar het oordeel van de Commissie al in artikel 3 bestreken. De Commissie 
steunt het gemeenschappelijk standpunt. 

Ten aanzien van de inspectie van mobiele apparatuur: de Commissie wijst 
amendement 25 af omdat de daarvoor benodigde technische en economische 
evaluatie nog niet is uitgevoerd, en steunt het gemeenschappelijk standpunt. 

Ten aanzien van de registratie van entiteiten die zich bezighouden met de inspectie 
van brandbeveiligingssystemen: de Commissie heeft amendement 36 niet 
overgenomen, aangezien zij van mening is dat dit een extra belasting voor de 
industrie zou betekenen zonder dat er duidelijke voordelen aan verbonden zijn. Het is 
niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. 

Ten aanzien van de rapportage van gegevens: de Commissie heeft de amendementen 
49, 57 en 61 niet overgenomen aangezien deze de reikwijdte van de 
rapportagebepalingen verruimen zonder dat duidelijk is welke extra voordelen de 
raming van de emissie van gefluoreerde gassen in de EU oplevert. Dit oordeel wordt 
in het gemeenschappelijk standpunt bevestigd. 
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Ten aanzien van het gebruik van zwavelhexafluoride bij het spuitgieten van 
magnesium: de Commissie heeft amendement 64, waarin de grenswaarde voor de 
gebruikte hoeveelheid van 500 kg per jaar wordt geschrapt, niet overgenomen. Dit 
amendement is ook niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen, hoewel er 
wel wordt bepaald dat deze uitzondering uiterlijk op 1 januari 2010 moet worden 
geëvalueerd. 

Ten aanzien van de bevordering van koel- en klimaatregelingsapparatuur via fiscale 
en andere stimuleringsmaatregelen: de Commissie heeft de amendementen 69 en 74 
niet overgenomen, aangezien er bij dergelijke fiscale stimuleringsmaatregelen 
problemen zouden kunnen rijzen in verband met de communautaire wetgeving 
inzake staatssteun. 

Ten aanzien van de introductie van fiscale stimuleringsmaatregelen voor de ombouw 
van mobiele klimaatregelingsystemen (MK-systemen) met een GWP<50: de 
Commissie is van oordeel dat amendement 75 niet uitvoerbaar is en steunt het 
gemeenschappelijk standpunt. 

Ten aanzien van een evaluatie van klimaatvriendelijke klimaatregelaars twee jaar na 
de inwerkingtreding: de Commissie kan amendement 80 niet overnemen aangezien 
de reikwijdte te ruim is en de evaluatie niet verenigbaar zou zijn met het tijdschema 
voor evaluatie in het voorstel van de Commissie en het gemeenschappelijk 
standpunt. 

Ten aanzien van het comité: amendement 83 introduceert een nieuw comité dat zich 
zou moeten bezighouden met de erkenning van beroepskwalificaties. De Commissie 
is van mening dat het bij Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde comité volstaat. 
De Commissie heeft ook amendement 104, waarin wordt gesteld dat er in plaats van 
het bij Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde comité een nieuw permanent 
comité moet worden ingesteld, afgewezen. 

Ten aanzien van de wijziging van bijlage II – verbodsbepalingen: amendement 84 
introduceert een aantal wijzigingen in verband met het gebruik van PFK’s in 
brandbeveiligingssystemen en aërosolen voor amusement of decoratie. Deze zijn 
door de Commissie afgewezen, omdat ze (in het geval van PFK’s) het voorstel 
afzwakken of omdat (in het geval van aërosolen) een nadere technische beoordeling 
nodig is. 

Ten aanzien van HFK-152a in mobiele klimaatregelaars: in amendement 108 (en de 
amendementen 73 en 112) wordt het GWP van koelmiddelen van 150 tot 50 
verlaagd, waardoor HFK-152a zou worden uitgesloten. Naar het oordeel van de 
Commissie is dit vanuit milieuoogpunt niet terecht. In het gemeenschappelijk 
standpunt wordt echter in artikel 8, lid 1, van de “typegoedkeuring”-richtlijn bepaald 
dat moet worden geëvalueerd of de communautaire bepalingen inzake het GWP van 
gefluoreerde broeikasgassen moeten worden gewijzigd. 

3.2.5. Andere wijzigingen die door de Raad in het voorstel van de Commissie zijn 
aangebracht 

Ten aanzien van de rechtsgrondslag: rekening houdend met de beslissing van de 
Raad om de vorm van het voorstel van de Commissie te wijzigen in een richtlijn met 
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specifieke bepalingen voor HFK’s in MK-systemen en een verordening waarin de 
rest van het oorspronkelijke voorstel is opgenomen, gaat de Commissie ermee 
akkoord dat de richtlijn uitsluitend op artikel 95 wordt gebaseerd en dat de 
verordening artikel 175 en voor enkele artikelen artikel 95 als rechtsgrondslag heeft. 
Het gemeenschappelijk standpunt is in overeenstemming met deze stellingname. In 
overweging 5 wordt verduidelijkt welke artikelen van de verordening op artikel 95 
gebaseerd zijn. 

Ten aanzien van de etikettering van producten en apparatuur: het gemeenschappelijk 
standpunt bevat een nieuw artikel over etikettering, waardoor wordt gewaarborgd dat 
bepaalde producten en apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, niet op 
de markt worden gebracht tenzij ze afdoende geëtiketteerd zijn. De Commissie stelt 
via de comitéprocedure de vorm van het etiket vast. 

Ten aanzien van evaluatie: de Commissie verheugt zich over de gedetailleerde 
bepalingen inzake evaluatie, waardoor haar voorstel wordt aangescherpt. De 
Commissie heeft aangegeven dat haar voorstel slechts een eerste stap is en dit 
betekent dat de evaluatie vier jaar na de inwerkingtreding van de verordening een 
belangrijk instrument zal zijn om de vorderingen te beoordelen en indien nodig 
nieuwe voorstellen in te dienen. 

Ten aanzien van de inwerkingtreding: in het gemeenschappelijk standpunt wordt 
bepaald dat de verordening twaalf maanden na de bekendmaking in het 
Publicatieblad in werking treedt in plaats van de door de Commissie voorgestelde 
20 dagen. Voor de richtlijn wordt de termijn op 20 dagen gehandhaafd. De termijn is 
voor de verordening gewijzigd omdat de meeste verbodsbepalingen in bijlage II al 
met ingang van de datum van inwerkingtreding van de verordening van kracht 
worden. De Commissie kan zich hiermee verenigen. 

4. CONCLUSIE 

In haar beoordeling van het gemeenschappelijk standpunt heeft de Commissie 
rekening gehouden met de wijziging van de vorm van haar voorstel in een richtlijn 
waarin specifiek HFK’s in MK-systemen aan de orde komen en waarin wetgeving 
voor de typegoedkeuring van voertuigen wordt gebruikt, en een verordening waarin 
de rest van haar oorspronkelijke voorstel is opgenomen. De Commissie heeft met 
deze gewijzigde vorm ingestemd mits de inhoud nog steeds wordt beschouwd als een 
totaalpakket waarmee de milieuambities van haar oorspronkelijke voorstel worden 
gegarandeerd. Ook de Raad vindt het belangrijk dat de inhoud van deze wetgeving 
als totaalpakket wordt beschouwd en heeft dit neergelegd in overweging 8 van de 
verordening en in overweging 6 van de richtlijn, waarin wordt benadrukt dat deze 
wetgeving tegelijkertijd moet worden vastgesteld en in het Publicatieblad moet 
worden bekendgemaakt. 

Ten aanzien van de richtlijn inzake MK-systemen is in het gemeenschappelijk 
standpunt het voorstel van het Parlement gevolgd om gefluoreerde broeikasgassen 
via de typegoedkeuring-procedure in plaats van een regeling met overdraagbare 
quota geleidelijk uit MK-systemen te elimineren. Hoewel de Commissie zich in 
eerste instantie niet met een dergelijke wijziging kon verenigen, heeft zij nu besloten 
haar steun te geven aan de typegoedkeuring-procedure, omdat noch het Parlement 
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noch de Raad bereid was het voorstel van de Commissie te aanvaarden en aangezien 
de algehele milieuambities van het voorstel van de Commissie behouden zijn 
gebleven. 

Zowel de Commissie als de Raad heeft het voorstel van het Parlement afgewezen om 
het GWP van gefluoreerde gassen in MK-systemen van 150 tot 50 te verlagen, 
aangezien daarmee het gebruik van HFK-152a, een mogelijke alternatieve 
technologie, zou worden uitgesloten en slechts minimale voordelen voor het milieu 
zouden worden geboekt. De Commissie moet echter in het kader van artikel 8, lid 1, 
van de typegoedkeuring-richtlijn mogelijke wijzigingen ten aanzien van het GWP 
van gefluoreerde gassen in het licht van de ontwikkeling van wetenschap en 
technologie beoordelen en daarover verslag uitbrengen. 

Een groot deel van de in eerste lezing door het Parlement voorgestelde 
amendementen is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. Vele daarvan 
dragen bij tot een verduidelijking van de in het voorstel gebruikte termen en tot een 
verbetering van de transparantie en de verantwoordingsplicht. Als onderdeel van het 
algehele akkoord kan de Commissie ook instemmen met een aantal door het 
Parlement voorgestelde amendementen die zij oorspronkelijk had afgewezen, 
bijvoorbeeld op het gebied van de rapportagebepalingen, die nu gedeeltelijk of met 
een gewijzigde formulering in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen. In 
een aantal gevallen gaat het gemeenschappelijk standpunt ook verder dan het 
voorstel van de Commissie, zoals het nieuwe artikel inzake etikettering, dat voor de 
Commissie aanvaardbaar is. De meeste door het Parlement voorgestelde 
amendementen zijn overgenomen, zoals met name het artikel inzake evaluatie in de 
verordening dat aanzienlijk is aangescherpt en specifieker is gemaakt en dat voor de 
Commissie als een nuttige leidraad zal fungeren bij het beoordelen van alle in de 
verordening geformuleerde beleidsgebieden en, indien van toepassing, het 
voorstellen van verdere maatregelen. 

De Commissie geeft derhalve haar steun aan het gemeenschappelijk standpunt dat op 
20 juni 2005 met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vastgesteld. 
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BIJLAGE  

Verklaring van de Commissie over de in artikel 10, lid 2, onder j), bedoelde evaluatie 

De Commissie verklaart dat bij de in artikel 10, lid 2, onder j), bedoelde evaluatie de 
volgende sectoren in aanmerking zouden kunnen komen voor de evaluatie met betrekking tot 
bijlage II: 

• toepassingen in de sector aërosolen; 

• toepassingen in de sectoren koeling, klimaatregeling (andere dan in 
motorvoertuigen) en warmtepompen; 

• schuim, zowel hardschuim als flexibel schuim; 

• brandbeveiligingsystemen en brandblussers. 
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