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DYREKTYWA 2005/…/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia  

 

odnosząca się do emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych  

oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG 

 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, 

 

uwzględniając wniosek Komisji, 

 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

 

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu2, 

 

                                                 
1 Dz.U. C 108 z 30.4.2004, str. 62. 
2 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana 

w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia .... (dotychczas nie 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego 
z dnia…. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). 



 
16182/4/04 REV 4   2 
 DG I   PL 

a także mając na uwadze, co następuje: 

 

1. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym musi być 

zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; w tym celu istnieje 

wspólnotowy system homologacji typu dla pojazdów silnikowych. Wymogi techniczne dla 

homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do systemów klimatyzacji powinny 

zostać zharmonizowane w celu uniknięcia przyjmowania różnych wymogów 

w poszczególnych Państwach Członkowskich i zapewnienia poprawnego działania rynku 

wewnętrznego. 

 

2. Rosnąca liczba Państw Członkowskich zamierza uregulować kwestię stosowania systemów 

klimatyzacji w pojazdach silnikowych w wyniku decyzji Rady 2002/358/WE  

z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącej zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej 

Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań1. Decyzja ta zobowiązuje 

Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie do zredukowania w latach 2008 - 2012 ich 

zagregowanych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wyszczególnionych 

w załączniku A do Protokołu z Kioto o 8% w porównaniu do poziomów z 1990 r. 

Nieskoordynowane wykonanie tych zobowiązań niesie ze sobą ryzyko stworzenia barier dla 

swobodnego przepływu pojazdów silnikowych we Wspólnocie. Dlatego też właściwym jest 

ustalenie wymogów, jakie mają spełniać systemy klimatyzacji instalowane w pojazdach aby 

mogły być wprowadzone do obrotu, oraz wprowadzenie od określonej daty zakazu 

dotyczącego systemów klimatyzacji zaprojektowanych w ten sposób, że będą zawierać 

fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150. 

 

                                                 
1 Dz.U. L 130 z 15.5.2002, str. 1. 
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3. Emisje wodorofluorowęglowodoru-134a (HFC-134a), którego współczynnik ocieplenia 

globalnego wynosi 1300, z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych stanowią coraz 

poważniejszy problem ze względu na ich wpływ na zmiany klimatyczne. Przewiduje się, że 

opłacalne i bezpieczne alternatywy dla wodorufluorowęglowodoru-134a (HFC-134a) będą 

dostępne w niedalekiej przyszłości. W świetle postępów w zakresie potencjalnego 

ograniczania emisji fluorowanych gazów cieplarnianych z takich systemów lub zastąpienia 

tych gazów powinno się  dokonać  przeglądu , czy zakres niniejszej dyrektywy powinien 

zostać rozszerzony na inne kategorie pojazdów silnikowych i czy powinny zostać zmienione 

przepisy dotyczące współczynnika ocieplenia globalnego tych gazów, biorąc pod uwagę 

rozwój technologiczny i naukowy oraz potrzebę przestrzegania ram czasowych planowania 

produkcji przemysłowej. 

 

4. W celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych fluorowanych gazów 

cieplarnianych e, istnieje potrzeba ograniczenia możliwości modernizowania pojazdów 

silnikowych z wykorzystaniem systemów klimatyzacji zaprojektowanych w ten sposób, że 

będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego 

wyższym niż 150 oraz wprowadzenia zakazu napełniania systemów klimatyzacji takimi 

gazami. 

 

5. W celu ograniczenia emisji niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów 

klimatyzacji w pojazdach silnikowych, konieczne jest ustalenie wartości granicznych 

wskaźnika wycieku i procedury diagnostycznej do  oceny wycieku w systemach klimatyzacji 

zaprojektowanych w ten sposób, że będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane 

o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150, które są instalowane w pojazdach 

silnikowych. 
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6. W celu przyczynienia się do wykonania zobowiązań Wspólnoty i jej Państw Członkowskich 

wynikających z Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto 

i decyzji 2002/358/WE, rozporządzenie (WE) xxxx/2005* oraz niniejsza dyrektywa które 

wspólnie przyczyniają się do redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, powinny 

być przyjęte i opublikowane w tym samym czasie w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

 

7. Każdy producent pojazdów powinien udostępnić organowi przyznającemu homologację 

wszystkie odpowiednie informacje techniczne dotyczące zainstalowanych systemów 

klimatyzacji i stosowanych w nich gazów. W przypadku systemów klimatyzacji 

zaprojektowanych w ten sposób, że będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane 

o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150, producent powinien udostępnić 

również informacje na temat wskaźnika wycieku w takich systemach. 

 

8. Środki konieczne do realizacji niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie  

z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania 

uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1. 

 

9. Niniejsza dyrektywa jest jedną z osobnych dyrektyw dotyczących procedury homologacji 

typu WE, wprowadzonej dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r.  

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji 

typu pojazdów silnikowych i ich przyczep2. Dlatego też należy odpowiednio zmienić 

dyrektywę 70/156/EWG. 

                                                 
*  Informacja dla Dz.U. Należy zamieścić odniesienie do rozporządzenia odpowiadającego 

niniejszej dyrektywie w celu równoczesnej publikacji. 
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. 
2 Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 

2004/104/WE (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str.13). 
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10. Ze względu na fakt, że cele niniejszej dyrektywy , mianowicie kontrola wycieków 

określonych fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji zainstalowanych 

w pojazdach oraz wprowadzenie od określonej daty zakazu dotyczącego systemów 

klimatyzacji zaprojektowanych w ten sposób, że będą zawierać do fluorowane gazy 

cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150, nie mogą zostać 

osiągnięte w zadawalający sposób przez Państwa Członkowskie działające indywidualnie, 

a ze względu na skalę i skutki niniejszej dyrektywy  możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 

poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, 

przewidzianą w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym 

artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych 

celów. 

 

11. Zgodnie z ust. 34 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia 

prawa1, zachęca się Państwa Członkowskie do sporządzenia, dla własnych potrzeb 

i w interesie Wspólnoty, ich własnych tabel, które będą odzwierciedlać, w możliwie 

najszerszym zakresie, związek między niniejszą dyrektywą a środkami transponującymi, oraz 

do podania ich do wiadomości publicznej. 

 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

 

 

 

 

                                                 
1  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str.1. 
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Artykuł 1 

Przedmiot 

 

Niniejsza dyrektywa określa wymogi dla homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu 

pojazdów w odniesieniu do emisji z systemów klimatyzacji instalowanych w pojazdach i ich 

bezpiecznego działania. Ponadto określa ona przepisy dotyczące modernizowania pojazdów 

z zastosowaniem takich systemów  i ich ponownego napełniania. 

 

Artykuł 2 

Zakres 

 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do pojazdów silnikowych kategorii M1 i N1, jak określono  

w załączniku II do dyrektywy 70/156/EWG. Do celów niniejszej dyrektywy pojazdy kategorii N1 są 

ograniczone do pojazdów klasy I, jak określono w pierwszej tabeli w pkt. 5.3.1.4 załącznika I do 

dyrektywy Rady 70/220/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 

odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza 

przez spaliny z pojazdów silnikowych 1, umieszczonej przez dyrektywę 98/69/WE2. 

 

Artykuł 3 

Definicje 

 

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 

 

1) „pojazd” oznacza każdy pojazd silnikowy objęty zakresem niniejszej dyrektywy; 

                                                 
1  Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/76/WE 

(Dz.U. L 206 z 15.8.2003, str. 29). 
2  Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 1. 
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2) „typ pojazdu” oznacza typ zdefiniowany w sekcji B załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG; 

 

3) „system klimatyzacji” oznacza każdy system, którego głównym celem jest obniżenie 

temperatury i wilgotności powietrza w kabinie pasażerskiej pojazdu; 

 

4) „system podwójnego parownika” oznacza system, w którym jeden parownik jest 

zamontowany w komorze silnikowej, a drugi w innej komorze pojazdu, natomiast wszystkie 

inne systemy są uważane za „systemy pojedynczego parownika”; 

 

5) „fluorowane gazy cieplarniane” oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), 

perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), określone w załączniku A do 

Protokołu z Kioto oraz preparaty zawierające te substancje, ale nie obejmują substancji 

kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.1 

 

6) „wodorofluorowęglowodór” oznacza zawiązek organiczny złożony z węgla, wodoru i fluoru, 

którego cząsteczka zawiera nie więcej niż sześć atomów węgla; 

 

7) „perfluorowęglowodór” oznacza związek organiczny składający się jedynie z węgla i fluoru, 

którego cząsteczka zawiera nie więcej niż sześć atomów węgla, 

                                                 
1  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str.1 Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 2077/2004 (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28). 
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8) „współczynnik ocieplenia globalnego” oznacza stosunek siły oddziaływania gazu 

cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla. Współczynnik 

ocieplenia globalnego (WOG) obliczany jest na podstawie skutków oddziaływania jednego 

kilograma danego gazu na ocieplenie klimatu w ciągu 100 lat w porównaniu do 

oddziaływania jednego kilograma CO2 . Odpowiednie wielkości WOG pochodzą z trzeciego 

sprawozdania z oceny (TAR) przyjętego przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian 

Klimatu („wartości WOG 2001, IPCC”)1; 

 

9) „preparat” oznacza mieszaninę złożoną z dwóch lub więcej substancji, z których przynajmniej 

jedna jest fluorowanym gazem cieplarnianym. Całkowity współczynnik ocieplenia 

globalnego2 dla danego preparatu określany jest zgodnie z częścią 2 załącznika; 

 

10) „modernizowanie” oznacza zainstalowanie systemu klimatyzacji w pojeździe po jego 

rejestracji. 

 

Artykuł 4 

Obowiązki Państw Członkowskich 

 

1. Państwa Członkowskie przyznają, w zależności od przypadku, homologację typu WE lub 

krajową homologację typu, w odniesieniu do emisji z systemów klimatyzacji wyłącznie typom 

pojazdów, które spełniają wymogi niniejszej dyrektywy. 

 

2. W celu przyznania homologacji typu dla całego pojazdu, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) 

dyrektywy 70/156/EWG, Państwa Członkowskie zapewniają przekazywanie przez producentów 

informacji dotyczących typu czynnika chłodniczego wykorzystywanego w systemach klimatyzacji 

instalowanych w nowych pojazdach silnikowych. 

 

                                                 
1 Trzecia Ocena Zmian Klimatu IPCC, 2001. Sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu do 

spraw Zmian Klimatu (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
2  Do obliczania WOG niefluorowanych gazów cieplarnianych w preparatach mają 

zastosowanie wartości opublikowane w Pierwszej ocenie IPCC, patrz: 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. W celu przyznania homologacji typu pojazdom wyposażonym w systemy klimatyzacji, 

zaprojektowane w ten sposób, że będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku 

globalnego ocieplenia wyższym niż 150, Państwa Członkowskie zapewniają, że zgodnie ze 

zharmonizowanym testem wykrywania wycieków, o którym mowa w art. 7 ust. 1, wskaźnik 

wycieku takich gazów nie przekracza maksymalnych dozwolonych poziomów określonych w art. 5. 

 

Artykuł 5 

Homologacja typu 

 

1. Ze skutkiem od dnia upływu 6 miesięcy od daty przyjęcia zharmonizowanego testu 

wykrywania wycieków, Państwa Członkowskie, z powodów związanych z emisjami z systemów 

klimatyzacji, nie mogą: 

 

a) odmówić, w odniesieniu do nowego typu pojazdu, przyznania homologacji typu WE lub 

krajowej homologacji typu, lub 

 

b) zakazać rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów, 

 

jeżeli pojazd wyposażony w system klimatyzacji zaprojektowany w ten sposób, że będzie zawierać 

fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150 spełnia 

wymogi niniejszej dyrektywy. 
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2. Ze skutkiem od dnia upływu 12 miesięcy od daty przyjęcia zharmonizowanego testu 

wykrywania wycieków lub od 1 stycznia 2007 r., w zależności od tego, który z tych terminów 

nastąpi później, Państwa Członkowskie zaprzestają przyznawania homologacji typu WE lub 

krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu pojazdu wyposażonego w system klimatyzacji, 

zaprojektowany w ten sposób, że będzie zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku 

ocieplenia globalnego wyższym niż 150, o ile wskaźnik wycieku z tego systemu nie przekroczy 

40 gramów fluorowanych gazów cieplarnianych rocznie dla systemu pojedynczego parownika lub 

60 gramów rocznie dla systemu podwójnego parownika. 

 

3. Ze skutkiem od dnia upływu 24 miesięcy od daty przyjęcia zharmonizowanego testu 

wykrywania wycieków lub od 1 stycznia 2008 r., w zależności od tego, który z tych terminów 

nastąpi później, w odniesieniu do nowych pojazdów wyposażonych w systemy klimatyzacji 

zaprojektowane w taki sposób, ze będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku 

globalnego ocieplenia wyższym niż 150, o ile wskaźnik wycieku z tego systemu nie przekroczy 

40 gramów fluorowanych gazów cieplarnianych rocznie dla systemu pojedynczego parownika lub 

60 gramów rocznie dla systemu podwójnego parownika, Państwa Członkowskie: 

 

a) uznają świadectwa zgodności za nieważne do celów art. 7 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG, 

oraz 

 

b) odmawiają rejestracji oraz zakazują sprzedaży i dopuszczenia do ruchu. 

 

4. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r. Państwa Członkowskie nie przyznają dłużej homologacji 

typu WE lub krajowej homologacji typu dla typu pojazdu wyposażonego w system klimatyzacji, 

zaprojektowany w taki sposób, ze będzie zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku 

ocieplenia globalnego wyższym niż 150. 
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5. Ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r., w odniesieniu do nowych pojazdów wyposażonych 

w systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, ze będą zawierać fluorowane gazy 

cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150, Państwa Członkowskie: 

 

a) uznają świadectwa zgodności za nieważne do celów art. 7 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG, 

oraz 

 

b)   odmawiają rejestracji oraz zakazują sprzedaży i dopuszczenia do ruchu. 

 

Artykuł 6 

Modernizowanie i ponowne napełnianie 

 

1. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r., systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, że 

będą zawierać  fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż 

150 nie są instalowane w pojazdach, które otrzymały homologację typu po tej dacie. Ze skutkiem 

od 1 stycznia 2017 r., żadne pojazdy nie są modernizowane  z zastosowaniem takich systemów 

klimatyzacji. 

 

2. Systemy klimatyzacji zainstalowane w pojazdach, które otrzymały homologację typu w dniu 

1 stycznia 2011 r. lub później nie są napełniane fluorowanymi gazami cieplarnianymi 

o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż 150. Ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r. 

systemy klimatyzacji we wszystkich pojazdach nie są napełniane fluorowanymi gazami 

cieplarnianymi o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż 150, z wyjątkiem ponownego 

napełniania systemów klimatyzacji zawierających te gazy, które zostały zainstalowane w pojazdach 

przed tą datą. 
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3. Zakłady usługowe oferujące usługi serwisowe i naprawcze systemów klimatyzacji nie 

napełniają tych systemów fluorowanymi gazami cieplarnianymi, jeżeli z systemu wyciekła 

odbiegająca od normalnej ilość czynnika chłodniczego, do momentu zakończenia koniecznej 

naprawy. 

 

Artykuł 7 

Środki wykonawcze 

 

1. Do …* Komisja przyjmuje środki w celu wykonania art. 4 i 5, a w szczególności: 

 

a)  przepisy administracyjne w odniesieniu do homologacji typu WE pojazdów; i 

 

b)  zharmonizowany test wykrywania wycieków w celu zmierzenia wskaźnika wycieku 

z systemów klimatyzacji fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku globalnego 

ocieplenia wyższym niż 150. 

 

2. Komisja przyjmuje te środki zgodnie z procedurą zawartą w art. 13 dyrektywy 70/156/EWG. 

 

3. Komisja publikuje te środki w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

4. Procedura, o której mowa w ust. 2, ma zastosowanie do przyjmowania, w stosownych 

przypadkach: 

 

a) środków niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego działania i właściwego serwisowania 

czynników chłodniczych w ruchomych systemach klimatyzacji; 

                                                 
*  12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
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b) środków odnoszących się do modernizowania już użytkowanych pojazdów w systemy 

klimatyzacji oraz do ponownego napełniania systemów klimatyzacji w zakresie nieobjętym 

art. 6; 

 

c) dostosowywania metody określania odpowiedniego współczynnika ocieplenia globalnego 

preparatów. 

 

Artykuł 8 

Przegląd 

 

1. W świetle postępów w zakresie potencjalnego ograniczania emisji fluorowanych gazów 

cieplarnianych z systemów klimatyzacji zainstalowanych w pojazdach silnikowych lub 

zastępowania tych gazów, Komisja bada czy: 

 

− obecne prawodawstwo powinno zostać rozszerzone na inne kategorie pojazdów, 

w szczególności na kategorie M2 i M3, jak również klasy II i III kategorii N1, oraz 

 

− przepisy Wspólnoty dotyczące współczynnika ocieplenia globalnego fluorowanych gazów 

cieplarnianych powinny zostać zmienione; wszelkie zmiany powinny uwzględniać rozwój 

technologii i nauki oraz potrzebę przestrzegania ram czasowych planowania produkcji 

przemysłowej, 

 

oraz opublikuje sprawozdanie do ...*. W stosownych przypadkach przedstawia odpowiednie 

wnioski legislacyjne. 

 

                                                 
* Pięć lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
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2. W przypadku gdy fluorowany gaz cieplarniany o współczynniku ocieplenia globalnego 

wyższym niż 150, który nie został jeszcze objęty sprawozdaniem IPCC, o którym mowa w art. 3 

ust. 8, zostanie uwzględniony w przyszłym sprawozdaniu IPCC, Komisja dokona oceny czy celowe 

jest dokonanie zmiany niniejszej dyrektywy w celu uwzględnienia takiego gazu. Jeżeli Komisja 

uzna to za konieczne, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13 dyrektywy 70/156/EWG: 

 

− podejmie niezbędne środki; oraz 

 

− określi okresy przejściowe dla stosowania tych środków. Podejmując takie działanie, Komisja 

zapewnia zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą zapewnienia odpowiedniego okresu 

wdrażania a zagrożeniem dla środowiska, jakie ten gaz stwarza.  

 

Artykuł 9 

Zmiany do dyrektywy 70/156/EWG 

 

Dyrektywa 70/156/EWG zostaje zmieniona zgodnie z częścią 1 załącznika do niniejszej dyrektywy. 

 

Artykuł 10 

Transpozycja 

 

1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują do …* przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 

 

                                                 
*  18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
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Państwa Członkowskie stosują te środki od …*.  

 

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub 

odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia 

określane są przez Państwa Członkowskie. 

 

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego 

przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

 

Artykuł 11 

Wejście w życie 

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Artykuł 12 

Adresaci 

 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. 

 

 

Sporządzono w Brukseli, 

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady 

Przewodniczący  Przewodniczący 

  

_________________ 

 

 

 

 

                                                 
*  18 miesięcy i jeden dzień od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
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ZAŁĄCZNIK 

 

Część 1 

 

W dyrektywie 70/156/EWG wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. W załączniku IV część I dodaje się nową pozycję z numerem [61] oraz przypis: 

„ 
Zastosowanie 

Dotyczy 
Nr 

dyrektywy 
Nr Dz.U. 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 
[61]. System 

klimatyzacji 
[…./…/WE

] 
L .. z …, str. .. X   X(8)       

(8) Tylko w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy I jak określono w pierwszej tabeli w pkt. 5.3.1.4. 
załącznika I do dyrektywy 70/220/EWG, w postaci zamieszczonej przez dyrektywę 98/69/WE.” 

 

2. W załączniku XI wprowadza się następujące zmiany: 

a) W dodatku I dodaje się nową pozycję z numerem [61]: 

„ 

Poz. Dotyczy: Nr dyrektywy 
M1 ≤ 2 500 

(1) kg 
M1 > 2 500 

(1) kg 
M2 M3 

[61] System klimatyzacji […./…/WE] X X 

 

  

” 

b) W dodatku 2 dodaje się nową pozycję z numerem [61]: 

„ 
Poz. Dotyczy: Nr dyrektywy M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 
[61] System klimatyzacji […./…/WE] X   W       

” 

c) W dodatku 3 dodaje się nową pozycję z numerem [61]: 

„ 
Poz. Dotyczy: Nr dyrektywy M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 
[61] System klimatyzacji […./…/WE]   W       

” 

 
d) W „znaczeniu liter” dodaje się następującą literę: 

„W Tylko w przypadku pojazdów kategorii N1, klasy I jak określono w pierwszej 
tabeli w pkt. 5.3.1.4. załącznika I do dyrektywy 70/220/EWG, w postaci 
zamieszczonej przez dyrektywę 98/69/WE”. 
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Część 2 
 

Metoda obliczania całkowitego współczynnika ocieplenia globalnego (WOG)  

dla preparatu 

 

Całkowity WOG dla preparatu jest średnią ważoną, wyprowadzoną z sumy udziałów masowych 

poszczególnych substancji pomnożonych przez ich WOG. 

 

Σ (Substancja X % x WOG) + (Substancja Y % x WOG) + …..(Substancja N % x WOG) 

gdzie % oznacza udział masowy z tolerancją masy +/- 1% 

 

Na przykład: zastosowanie tego wzoru do teoretycznej mieszanki gazów zawierającej 23% HFC-

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

Σ (23% x 550) + (25% x3400) + (52% x 1300) 

 

 

⇒ Całkowity WOG = 1652,5. 
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I. WPROWADZENIE 

 

1. W dniu 11 sierpnia 2003 r., Komisja przedstawiła Radzie swój wniosek dotyczący 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowych 

gazów cieplarnianych 

 

2. Parlament Europejski wydał swoją opinię w dniu 31 marca 2004 r. (pierwsze czytanie). 

 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął swoją opinię w dniu 28 stycznia 2004 r. 

 

3. W dniu 21 czerwca 2005 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 

Traktatu. 

 

II. CEL 

 

Cele rozporządzenia wnioskowanego przez Komisję obejmowały:  

 

- wniesienie znaczącego wkładu w osiągnięcie przez UE celu obecnego Protokołu 

z Kioto, a nawet większych redukcji w późniejszych okresach, poprzez wprowadzanie 

wydajnych kontroli i środków ograniczających oraz poprzez zachęcanie do bardziej 

odpowiedzialnego stosowania fluorowych gazów cieplarnianych w ogóle,  

a w szczególności gazów bardziej szkodliwych dla środowiska, to jest tych o wysokich 

współczynnikach ocieplenia globalnego;  i 

- zapobieganie zniekształceniom rynku wewnętrznego, które mogłyby wyniknąć 

z różnych środków krajowych stosowanych w Państwach Członkowskich lub przez nie 

planowanych w celu zapewnienia przestrzegania ich zobowiązań wynikających 

z porozumienia dotyczącego podziału obciążeń we WE, aby osiągnąć cel WE, jakim 

jest redukcja emisji określona w Protokole z Kioto 1. Wniosek obejmuje zakazy 

niektórych sposobów użycia gazów i zakazuje wprowadzania do obrotu ograniczonej 

ilości instalacji, które zawierają te gazy. 

 

                                                 
1 Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę 

Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (2002/358/WE). 
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III. ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKA 

 

1. Uwagi ogólne 

 

Wspólne stanowisko uwzględnia w przybliżeniu dwie trzecie poprawek proponowanych 

przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. Rada uważa, że wspólne 

stanowisko, pomimo, iż zmienia zaproponowane podejście (patrz ust. 3 poniżej), nie 

zmienia celów pierwotnego wniosku Komisji oraz odnotowuje, że Komisja również 

popiera wspólne stanowisko w obecnej wersji.  

 

2. Poprawki Parlamentu Europejskiego 

 

Na swoim głosowaniu plenarnym w dniu 31 marca 2004 r., PE przyjął 81 poprawek do 

wniosku. 

 

a) 54 z nich włączono do wspólnego stanowiska Rady, w dosłownym brzmieniu, 

częściowo lub zasadniczo, 44 do rozporządzenia i 10 do dyrektywy; i 

b) 27 poprawek nie włączono. 

 

 Przyjęte poprawki wymieniono poniżej w kolejności ich włączania do dwóch części 

składowych wspólnego stanowiska, najpierw do rozporządzenia a następnie do 

dyrektywy:  

  

Rozporządzenie: 

 Poprawka 3: Przyjęta w motywie 4, a to dodanie wyrazu „cieplarnianych” zostaje 

przyjęte w całym tekście.  

Poprawka 8: Przyjęta zasadniczo. Pierwotny tekst art. 1 zostaje przeredagowany tak, że 

obejmuje dwa ustępy, które obecnie zawierają treść objętą niniejszą poprawką. 

Poprawka 10: Przyjęta w większości, w art. 2 lit. g), wprowadzania do obrotu samych 

gazów nie zawarto we wspólnym stanowisku, części dotyczącej pojazdów nie zawarto 

w formie zaproponowanej przez Radę, aby zająć się ta częścią wniosku w osobnej 

dyrektywie dotyczącej homologacji typu pojazdu. 
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Poprawka 12: Przyjęta częściowo, w art. 2 lit. n), Rada nie uznała za konieczne, aby 

uszczegółowić dodając „podczas ich naprawy lub składowania”, ale zamiast tego 

utrzymała otwartą kwestię ram czasowych.  

Poprawka 13: Rada uzgodniła, że istnieje potrzeba zdefiniowania zniszczenia, ale nie 

podążyła za tekstem zaproponowanym przez Parlament, zamiast tego wspólne 

stanowisko zawiera definicję zniszczenia zaczerpniętą ze standardowej definicji 

używanej w sprawozdaniach dotyczących warstwy ozonowej, patrz art. 2 lit. q).  

Poprawki 15, 16 i 17: Wszystkie przyjęte częściowo, art. 2 lit. b), c) i a), Rada nie 

uznała ostatniej frazy za konieczną, dlatego też w żadnym z przypadków nie włącza się 

jej do wspólnego stanowiska. 

Poprawka 18: Przyjęta zasadniczo, art. 2 lit. d). 

 Poprawka 23: Przyjęta zasadniczo, art. 3 ust. 1, po długiej dyskusji dotyczącej pojęć 

„operator” i „właściciel”, Rada podjęła decyzję, aby posłużyć się tylko pojęciem 

„operator”, ale w zakresie definicji operatora (art.2 lit. f)) zaznaczono, że Państwa 

Członkowskie mogą w określonych sytuacjach wyznaczyć właściciela do pełnienia roli 

operatora.  

 Poprawka 107: Przyjęta częściowo, treść niniejszej poprawki uwzględniona jest art. 3 

ust. 2, poza potrzebą kontroli, gdy sprzęt jest instalowany, patrz odrzucona poprawka 

24. 

 Poprawki 26, 27 i 28: Przyjęte w art. 3 ust. 2, za wyjątkiem pierwszej części poprawki 

26, którą uznano za zbędną.  

 Poprawka 29: Przyjęta w art. 3 ust. 2, we wspólnym stanowisku niniejszą poprawkę 

stosuje się do instalacji objętych lit. b) jak również lit. c).  

Poprawka 30: Przyjęta częściowo, art. 3 ust. 4 jako, że częstotliwość może 

rzeczywiście zostać zmniejszona o połowę, ale na podstawie instalacji systemu 

wykrywania wycieków. 

 Poprawka 31: Przyjęta w art. 3 ust. 5. 

 Poprawki 110 i 32: Przyjęte częściowo w art. 3 ust. 4 - patrz poprawka 30. 

 Poprawka 33: Przyjęta częściowo w art. 3 ust. 3, odrzucono część dotycząca „jednego 

obiegu” (patrz poprawka 26), a ostatnią część odrzucono, ponieważ we wspólnym 

stanowisku używa się wyrazów „odpowiedni” system wykrywania wycieków. 

 Poprawka 34: Przyjęta w art. 3 ust. 6 (por. poprawka 23). 

 Poprawka 35: Przyjęta w art. 3 ust. 1. 
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Poprawka 39: Przyjęta w art. 4 ust. 4, jednakże Rada uznała, że w praktyce bardziej 

właściwe jest sformułowanie „przed” końcowym usunięciem niż „podczas” końcowego 

usunięcia.  

 Poprawki 41 i 42 oraz części poprawek 43 i 44: Art. 5 zostaje w sposób istotny 

przeredagowany, w zasadzie treść poprawek 41 i 42 została zawarta w ust. 1-3, wraz  

z częściami poprawek 43 i 44. 

 Poprawki 46, 47, część poprawki 48 i poprawka 50: Przyjęte w art. 6 ust. 1 lit. a). 

 Poprawki 52, zasadnicza część poprawek 53, 54 i poprawka 55:  Przyjęte w art. 6 

ust. 1 lit. b). 

 Poprawki 59 i 60: Przyjęte w art. 6 ust. 1 lit. c). 

 Poprawki 62 i 63: Przyjęte zasadniczo w art. 6 ust. 4. 

 Poprawka 78: Przyjęta zasadniczo poprzez nowy art. 6b dotyczący „etykietowania” 

zawarta we wspólnym stanowisku. 

 Poprawka 65: Przyjęta w art. 7. 

 Poprawka 67: Przyjęta, prawie w dosłownym brzmieniu w art. 8 ust. 1. 

 Poprawka 79: Przyjęta częściowo, art. 9 ust. 1 zawiera wyraz „cieplarnianych”, ale nie 

zawiera skreślenia wyrazów „zawartych w środkach transportu”. 

 Poprawka 105: Przyjęto skreślenie w art. 11. 

  
Dyrektywa: 

Poprawka 6: Przyjęta zasadniczo w motywie 4. 

Poprawki 85 i 96: Przyjęte. 

Poprawka 111: Przyjęta zasadniczo w art. 5 ust. 2, jednakże data powiązana jest  

z przyjęciem zharmonizowanego testu wykrywania wycieków, a wartości graniczne są 

już określone we wspólnym stanowisku. 

Poprawka 71: Przyjęta w art. 7 ust. 1 drugie tiret. 

Poprawka 112: Przyjęta częściowo w art. 5 ust. 4, jednakże wartość współczynnika 

ocieplenia globalnego (WOG) użyta we wspólnym stanowisku wynosi 150, a nie 50. 

Poprawka 73: Przyjęta częściowo w art. 5 ust. 5, jednakże data we wspólnym 

stanowisku to dzień 1 stycznia 2017 r., a nie 1 stycznia 2014 r., a wartość WOG użyta 

we wspólnym stanowisku wynosi 150, a nie 50. 

Poprawka 76: Przyjęto skreślenie systemu kwotowego. 
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Poprawka 86: Przyjęta zasadniczo. Sprawozdanie, które ma zostać przekazane zgodnie 

z art. 8 ust. pięć lat, a nie dwa lata, po wejściu w życie, bada, czy wymagane są 

poprawki biorąc pod uwagę rozwój technologii i nauki oraz potrzebę przestrzegania ram 

czasowych planowania produkcji przemysłowej. 

Poprawka 82: Objęta zasadniczo art. 8.  

 

27 poprawek, które odrzucono, wymieniono w kolejności, w jakiej znajdowałyby 

zastosowanie do wniosku Komisji, wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia: 

 

 Poprawka 2: We wspólnym stanowisku część wymaganych środków ma zostać podjęta 

na podstawie art. 95, dlatego też Państwa Członkowskie mogą nie mieć możliwości 

utrzymania niektórych środków krajowych. 

Poprawka 4: Stosowanie tych gazów zostało ograniczone, zgodnie z zakazami 

zawartymi w art. 7, po szczegółowych konsultacjach z Komisją. Zakazy stosowania 

zostaną poddane dokładnemu przeglądowi zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i) w roku 2009  

i 2010, a możliwe przedłużenie wprowadzania do obrotu zakazów zostanie rozważone 

przy przeglądzie ogólnym  

(art. 9 ust. 2 lit. j)). 

Poprawki 5 i 7: Zaproponowany przez Komisję motyw 7 oraz motyw 9a 

zaproponowany przez Parlament nie zostały włączone do wspólnego stanowiska, 

ponieważ Rada nie uznała za konieczne wyjaśnianie każdego z wymogów. Zamiast tego 

włączono bardziej ogólne motywy w celu wyjaśnienia, dla których części 

rozporządzenia podstawę stanowi art. 175, a dla których art. 95. 

 Poprawka 9: Rada nie widzi potrzeby definiowania producenta. 

 Poprawka 11: Rada preferuje pozostawienie wyrazu „zbiornik” bardziej niż pojemnik, 

ale do definicji zaproponowanej przez Komisję dodaje wyraz „głównie”.  

 Poprawka 108: Rada nie widzi potrzeby włączania ograniczenia WOG do 50 do 

definicji, ponieważ kwestia ta została uregulowana w kolejnych artykułach. 

 Poprawka 20: Po długiej debacie, Rada opowiedziała się za utrzymaniem propozycji 

Komisji, aby użyć wyrazów „nowatorski aerozol”, ponieważ nie uznała podjętych 

badań i konsultacji za wystarczające w odniesieniu do innych aerozoli. 
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Poprawka 21: Rada nie widzi potrzeby, aby wprowadzać przepisy szczególne 

dotyczące drobnych wytwórców.  

 Poprawka 22: Rada uznała poprawkę za zbyt ogólną, istotę jej obejmuje 

Artykuł 3 ust. 1. 

 Poprawka 24: Rada uznała, że przedstawiona w poprawce procedura jest już zwykłą 

procedurą, a celem tego artykułu było zapewnienie, że nie dojdzie do wycieku, gdy 

sprzęt znajduje się w naprawie.  

 Poprawka 25: Rada, po wnikliwej debacie, uznała, że właściwym jest rozszerzenie tego 

zobowiązania na sprzęt ruchomy w tym czasie, jednakże będzie to poddane przeglądowi 

do dnia 31 grudnia 2007 r. (patrz art. 9 ust. 1). 

 Poprawka 36: Rada nie uznała tego wymogu rejestracji za konieczny. 

 Poprawka 40: Rada nie uznała tego wymogu rejestracji za konieczny. 

 Poprawka 49: Poprawka ta jest uwzględniona w art. 6 ust. 1 lit. b). 

 Poprawka 57 i 61: Rada nie uznała, że wymogi te mogłyby zostać spełnione w 

praktyce. 

 Poprawka 64: Wspólne stanowisko wciąż zawiera w ust. 1 wyjątek od zakazu 

stosowania, jednakże będzie to poddane przeglądowi do dnia 1 stycznia 2010 r., patrz 

art. 9 ust. 2 lit. i). 

 Poprawki 69, 74, 75 i 77: Rada nie chciała zawrzeć zachęt podatkowych w tekście 

wspólnego stanowiska. 

 Poprawka 80: Rada uznała to narzędzie za zbyt szerokie, jednakże lit. i)-j) zostały 

dodane w art. 9 do części dotyczącej przeglądu oraz w celu zwrócenia uwagi na aspekty 

tej poprawki. 

 Poprawka 81: Rada uznała, że poprawka ta została już objęta literami dotyczącymi 

przeglądu ogólnego zawartymi w art. 9 ust. 2, np., lit. a), g)-h).  

 Poprawka 104: Po długiej dyskusji Rada uzgodniła, że istniejący Komitet Regulacyjny 

ds. Substancji Zubażających Ozon powinien zostać wykorzystany, ale raczej w ramach 

procedury regulacyjnej niż procedury zarządzania, patrz art. 10  

 Poprawka 83: Nie uznano odrębnego komitetu za konieczny. 

 Poprawka 84: Nowa forma dyrektywy dotyczącej homologacji typu pojazdu w 

odniesieniu do instalacji klimatyzacyjnej w pojazdach oznacza, że zagadnienie to nie 

pojawia się już w załączniku II do wspólnego stanowiska, a w odniesieniu do aerozoli, 

Rada preferuje pozostawienie „nowatorskich aerozoli” zgodnie z propozycją Komisji, 

patrz poprawka 20.  
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3. Najważniejsze innowacje wprowadzone przez Radę 

 

- ruchoma instalacja klimatyzacyjna: 

 

1. System kwotowy 

Rada zgodziła się z poprawkami Parlamentu zważywszy, że proponowany system 

kwotowy nie był najlepszym sposobem, aby osiągnąć cel jakim jest redukcja emisji  

z tych systemów oraz, ostatecznie, zmieniając czynnik chłodniczy we wszystkich 

nowych systemach na substancje mniej szkodliwe dla środowiska (tj., na gaz ze 

znacznie niższym WOG).Dlatego też skreśla się system kwotowy. 

 

2. Dyrektywa dotycząca homologacji typu 

Rada odnotowała, że Parlament, w szczególności w poprawkach 82 i 112, zamierzał 

wykorzystać system homologacji typu WE zgodnie z dyrektywą 70/156/EWG do celów 

kontrolowania sposobu wyposażania pojazdów w przyjazne dla środowiska systemy 

klimatyzacji. 

Rada podziela cel Parlamentu oraz wprowadziła go w życie wykorzystując standardowy 

formularz dyrektywy dotyczącej homologacji typu pojazdów, zgodnie ze źródłowymi 

przepisami prawnymi zawartymi w dyrektywie 70/156/EWG.  

 

- Podstawa prawna pozostałych części rozporządzenia: 

Decydując się na usunięcie z wniosku części dotyczącej ruchomych instalacji 

klimatyzacyjnych i włączenia jej do oddzielnej dyrektywy, Rada z wielką starannością 

rozważyła właściwą podstawę prawną dla pozostałej części rozporządzenia oraz, jak 

zostało to odzwierciedlone we wspólnym stanowisku, zadecydowała, że 

najwłaściwszym rozwiązaniem jest podwójna podstawa prawna . Oznacza to, że 

podstawę rozporządzenia stanowi art. 175 ust. 1.  Jednakże, podstawę artykułów 

dotyczących zakazów stosowania, zakazu wprowadzania do obrotu i etykietowania 

stanowi art. 95 Traktatu. Dodanie artykułu wprowadzającego wymóg etykietowania  

w określony sposób produktów zawierających fluorowe gazy cieplarniane było nowym 

uzupełnieniem ze strony Rady i wydaje się pasować, do pewnego stopnia, do poprawki 

Parlamentu dotyczącej informacji o konsumentach. 
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III. WNIOSEK 

 

Pomimo tego, że Rada nie jest w stanie zaakceptować wszystkich poprawek przyjętych przez 

Parlament Europejski, uważa, że wspólne stanowisko w dużej mierze pokrywa się  

z postulatami Parlamentu. 

 

W odniesieniu do aspektu ruchomej instalacji klimatyzacyjnej, forma we wspólnym 

stanowisku jest nowa. Jednakże, w istocie cel jakim jest stworzenie rozwiązania łatwiejszego 

do zrealizowania niż propozycja dotycząca kwoty, na podstawie przepisów dotyczących 

homologacji typu, jest celem podzielanym zarówno przez Parlament jaki i przez Radę. Należy 

podkreślić, że pomimo istnienia dwóch części składowych - rozporządzenia i dyrektywy - 

Rada i Komisja są zgodne co do tego, że nadal jest tylko jeden wniosek.  

 

 

 

============== 
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Dotyczy: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się 

do emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady nr 70/156/EWG [pierwsze czytanie] 
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b) uzasadnienia Rady 
- Oświadczenie 

 

 

Oświadczenie Niemiec, Danii, Francji i Austrii 

 

Niemcy, Dania, Francja i Austria popierają współczynnik ocieplenia globalnego na poziomie 50  

w tej dyrektywie, zgodnie z tym, co zaproponował Parlament Europejski w pierwszym czytaniu  

i wyrażają wobec tego nadzieję, że cel ten zostanie osiągnięty przed ostatecznym przyjęciem tej 

dyrektywy.  

 

___________________ 
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KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

Bruksela, dnia 01.07.2005 
COM(2005)296 końcowy 

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

  

KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE  
 

dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej emisji z układów klimatyzacji 
w pojazdach silnikowych i zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG 
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2003/0198 A (COD) 
2003/0198 B (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE  
 

dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej emisji z układów klimatyzacji 
w pojazdach silnikowych i zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG 

1. PROCEDURA 

Wniosek COM(2003)492 wersja ostateczna z dnia 11 sierpnia 2003 r. został 
przekazany Radzie i Parlamentowi dnia 12 sierpnia 2003 r. zgodnie z procedurą 
kodecyzji przewidzianą art. 175 ust. 1 Traktatu WE. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię dnia 28 stycznia 2004 r.1 

Parlament Europejski wydał opinię podczas pierwszego czytania na posiedzeniu dnia 
31 marca 2004 r. 

Po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu 
WE Rada osiągnęła zgodę polityczną w sprawie wspólnego stanowiska większością 
kwalifikowaną dnia 14 października 2004 r. 

Rada formalnie przyjęła wspólne stanowisko dnia 20 czerwca 2005 r. 

2. CEL WNIOSKU KOMISJI 

Ogólnym celem wniosku Komisji jest znaczące przyczynienie się do osiągnięcia 
przez Wspólnotę Europejską jej celu przewidzianego w Protokole z Kioto przez 
wprowadzenie opłacalnych środków służących redukcji emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Gdyby kontynuować obecny sposób działania, szacunkowy poziom 
emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (wyrażony w równoważniku CO2) 
wzrośnie w latach 1995 – 2010 o około 50%. Szybkie przyjęcie i wdrożenie przez 
UE prawodawstwa w celu redukcji swojej emisji gazów cieplarnianych stało się 
jeszcze ważniejsze wraz z wejściem w życie dnia 16 lutego 2005 r Protokołu z Kioto. 

Drugim celem jest uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 
jakie mogłyby wynikać z różnic pomiędzy istniejącymi lub planowanymi środkami 
podejmowanymi przez Państwa Członkowskie w celu osiągnięcia ich celów z Kioto. 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym 
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Oznacza to zharmonizowane ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i użytkowaniu 
gazów fluorowanych do zastosowań, w których trudno jest uniemożliwić ich 
wydostawanie się, lub w których ich stosowanie jest uważane za niewłaściwe, a 
istnieją odpowiednie środki zastępcze. Kluczowym elementem jest ograniczanie 
wycieków określonych fluorowanych gazów cieplarnianych z układów klimatyzacji 
montowanych w pojazdach (ruchome układy klimatyzacji - MAC) i wprowadzenie 
zakazu stosowania ruchomych układów klimatyzacji wykorzystujących HFC-134a 
od pewnego terminu. 

Oczekuje się, że wniosek spowoduje redukcję przewidywanego poziomu emisji 
gazów fluorowanych o około 23 mln ton równoważnika do roku 2010, oraz jeszcze 
większe redukcje w terminie późniejszym, ponieważ pewne przepisy, w 
szczególności dotyczące etapowego wycofywania HFC-134a z ruchomych układów 
klimatyzacji będą wywierały znaczące skutki dopiero po roku 2010. 

Wspólne stanowisko, oparte na wniosku Komisji, mające formę dwóch instrumentów 
legislacyjnych, może znacznie przyczynić się do zagwarantowania wywiązania się w 
opłacalny sposób z prawnego zobowiązania do zredukowania poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w myśl Protokołu z Kioto, ratyfikowanego przez Wspólnotę 
Europejską oraz jej Państwa Członkowskie dnia 31 maja 2002 r.  

3. UWAGI KOMISJI DO WSPÓLNEGO STANOWISKA 

3.1. Uwagi ogólne 

54 z 81 poprawek zgłoszonych przez Parlament uwzględniono we wspólnym 
stanowisku w całości, w części lub zasadniczo. 27 poprawek zgłoszonych przez 
Parlament, które znalazły się we wspólnym stanowisku zostało przyjętych przez 
Komisję. 

Komisja uważa, że wspólne stanowisko, mające formę rozporządzenia w sprawie 
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz dyrektywy w sprawie emisji z 
ruchomych układów klimatyzacji nie zmienia podejścia i celów jej wniosku. Zmiana 
formy odzwierciedla również pragnienie Parlamentu, aby zagadnienie ruchomych 
układów klimatyzacji rozwiązać za pomocą prawodawstwa dotyczącego homologacji 
typu. Komisja zgodziła się na tę zmianę formy ze względu na to, że powyższe dwa 
elementy traktuje się jako ogólny pakiet gwarantujący ambicje ekologiczne zawarte 
w pierwotnym wniosku. Rada zgodziła się na to, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
w motywach do wspólnego stanowiska. 

Komisja przedstawiła oświadczenie dotyczące art. 10 rozporządzenia (w 
Załączniku). 

3.2. Uwagi szczegółowe 

3.2.1. Poprawki Parlamentu przyjęte przez Komisję i włączone w całości, zasadniczo lub w 
części do wspólnego stanowiska 

Poprawki 3, 34 oraz 79 dotyczą dodania słowa „cieplarniane” przed wyrażeniem 
gazy fluorowane (używanym w całym tekście). 
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Poprawka 8 bardziej szczegółowo przedstawia wszystkie aspekty, których dotyczył 
będzie art. 1 ust. 2 rozporządzenia stanowiącego wspólne stanowisko. 

Poprawka 12 poprawia definicję odzyskiwania. 

Poprawka 13 wprowadza definicję niszczenia. 

Poprawki 15, 16 i 17 dają większą przejrzystość w zakresie definicji substancji 
objętych aktem. 

Poprawka 18 daje definicji potencjału cieplarnianego (GWP) przejrzystość i pewność 
prawną. 

Poprawka 29 zapewnia, że po wycieku prace remontowe zostaną prawidłowo 
wykonane. 

Poprawka 30 przewiduje zmniejszenie częstotliwości przeglądów, jeżeli nie ma 
wycieków. 

Poprawki 31 i 107 pozwalają na przeglądy sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z 
ISO 14520. 

Poprawki 32 i 33 wymagają umieszczania systemów wykrywania wycieków w 
miejscach zwiększonego prawdopodobieństwa wycieków. 

Poprawka 35 przewiduje możliwie najszybszą naprawę nieszczelności. 

Poprawka 41 wymaga dostosowania przez Państwa Członkowskie swoich 
programów szkoleniowych. 

Poprawki 46, 50, 52 i 63 poprawiają jasność tekstu odnośnie przekazywania danych. 

Poprawka 78 ma na celu przedstawianie informacji o potencjale cieplarnianym GPW 
produktów i urządzeń zawierających gazy fluorowane w nowym przepisie o 
etykietowaniu. 

Poprawka 82 wprowadza przegląd służący ustaleniu, czy rozporządzenie wymaga 
rewizji. W odniesieniu do dyrektywy, poprawka 111 uwzględniona zasadniczo art. 8 
wymaga, aby od 31 grudnia 2006 r. nowe typy pojazdów nie przekraczały norm 
prędkości wycieku określanych w znormalizowanej procedurze badawczej. 

3.2.2. Poprawki Parlamentu możliwe do przyjęcia przez Komisję, ale nie włączone do 
wspólnego stanowiska 

W odniesieniu do motywów: poprawka 7 dotyczy szkolenia i certyfikacji. Rada 
postanowiła nie wnikać w szczegóły każdego postanowienia, które Komisja może 
poprzeć przy założeniu, że zaostrzone zostaną postanowienia rozporządzenia 
dotyczące szkolenia i certyfikacji. 

W odniesieniu do definicji: jeżeli to możliwe, definiowanie terminów zgodne z 
prawodawstwem wspólnotowym pomoże uzyskać jasność i pewność, tak jak w 
przypadku poprawek 9 i 11. Wspólne stanowisko nie uwzględnia zgłoszonych przez 
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Parlament definicji pojemnika i producenta, jednak Komisja uważa, że nie podważa 
to jej wniosku. 

W odniesieniu do standardowych prób przed wprowadzaniem na rynek: poprawka 24 
wymaga, aby urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła były poddawane 
standardowym badaniom przed wprowadzeniem na rynek, jednakże standardy te 
powinny wynikać z istniejącego prawodawstwa, a nie z badań określonych przez 
Komitet. Rada uważa, że stanowi to normalną procedurę, nie wymagającą 
powtórzenia we wspólnym stanowisku. 

W odniesieniu do elektronicznego rejestru certyfikowanych pracowników i 
certyfikowanych przedsiębiorstw: poprawka 40 przewidująca wprowadzenie 
elektronicznego rejestru mogła być pożytecznym instrumentem pomagającym 
użytkownikom korzystać z wykwalifikowanych pracowników. Wspólne stanowisko 
nie uwzględnia tego przepisu, ale ponieważ nie ma on podstawowego znaczenia dla 
przepisów o zapobieganiu wyciekom, Komisja może ten brak zaakceptować. 

W odniesieniu do ruchomych układów klimatyzacji o potencjale cieplarnianym GPW 
poniżej 100 oraz zachęt podatkowych: poprawka 77 wymaga od Państw 
Członkowskich promowania urządzeń (układów klimatyzacji) o potencjale 
cieplarnianym GWP poniżej 100 i stosowania zachęt podatkowych. Komisja 
zasadniczo zgadza się z tym, jednak uważa, że wymóg ten nie powinien być 
obowiązkowy. Poprawki tej nie uwzględniono we wspólnym stanowisku. 

W odniesieniu do przeglądu celów w zakresie odzysku oraz tego, czy należy 
zrewidować ramy prawne regulujące odzysk: poprawka 81 kładzie większy nacisk na 
element odzysku w przepisach o rewizji. Komisja uważała za pożyteczne 
umieszczenie przeglądu przepisów dotyczących odzysku w klauzuli rewizyjnej. Nie 
zostało to uwzględnione we wspólnym stanowisku, ale Komisja uważa, że jest to 
objęte wymogiem oceny „wpływu odnośnych przepisów”. 

3.2.3. Poprawki Parlamentu nieprzyjęte przez Komisję, ale włączone do wspólnego 
stanowiska 

W odniesieniu do ruchomych układów klimatyzacji: Poprawka 6 dotyczy usunięcia 
motywu dotyczącego zbywalnych kwot w związku z poprawką 105, przy czym 
początkowo Komisja nie mogła przyjąć żadnej z nich. Rada reprezentuje podejście 
podobne do podejścia Parlamentu w zakresie instrumentu legislacyjnego służącego 
redukcji emisji z ruchomych układów klimatyzacji, a wspólne stanowisko 
odzwierciedla przepisy proponowane przez Komisję poprzez dyrektywę w rodzaju 
„homologacji typu” zmieniającej dyrektywę 1970/156/WE. 

W odniesieniu do definicji wprowadzania na rynek: poprawka 10 obejmuje 
wprowadzanie na rynek samych gazów fluorowanych jak też produktów oraz 
urządzeń zawierających gazy fluorowane. Poprawka ta usuwa również odniesienie 
do „nieużywanych” we wniosku Komisji. Komisja może poprzeć tę nową definicję, 
ponieważ wyklucza ona wprowadzanie na rynek gazów fluorowanych. 

W odniesieniu do terminów „użytkownik” i „właściciel”: poprawki 23 i 24 zastępują 
słowo „użytkownicy” wyrażeniem „właściciele i użytkownicy” proponowanym we 
wniosku Komisji. Komisja przyjęła stanowisko, że należy jasno zdefiniować 
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odpowiedzialność za unikanie wycieków oraz że zgodnie ze standardową praktyką 
powinien ją ponosić „użytkownik”. Jednak art. 2 lit. f) wspólnego stanowiska 
przewiduje możliwość wyznaczenia „użytkownika” jako osoby odpowiedzialnej za 
przepisy dotyczące unikania wycieków i odzysku. 

W odniesieniu do terminów „akredytowane przedsiębiorstwa” i certyfikowani 
pracownicy: poprawki 26, 27 i 28 wprowadzają pojęcie „certyfikowanych 
przedsiębiorstw” w dodatku do terminu „certyfikowani pracownicy”. Komisja 
przyjęła stanowisko, że kluczowym elementem przepisów o unikaniu wycieków jest 
potrzeba wykwalifikowanych pracowników. Można zgodzić się na użycie słowa 
„certyfikowani” zamiast „wykwalifikowani” w odniesieniu do pracowników przy 
jednoczesnym uwzględnieniu przedsiębiorstw w art. 3 ust. 2, ponieważ kładzie się 
większy nacisk na system kontroli odnośnie prowadzenia dokumentacji. 

W odniesieniu do odzysku gazów fluorowanych: poprawka 39 wymaga odzysku 
podczas obsługi technicznej oraz podczas ostatecznej utylizacji. Jednak obecnie we 
wspólnym stanowisku używane jest sformułowanie „oraz przed utylizacją”. Komisja 
może poprzeć to sformułowanie.  

W odniesieniu do zmniejszenia częstotliwości przeglądów przy braku wycieków: w 
zakresie poprawki 110 Komisja wolała pozostawić kwestię zmniejszenia w gestii 
właściwych władz, które mają najlepszą możliwość dokonania oceny. We wspólnym 
stanowisku przeglądy wykonuje się o połowę rzadziej jeżeli zastosowany jest 
prawidłowo działający system wykrywania wycieków. 

W odniesieniu do szkolenia i certyfikacji: Komisja nie mogła przyjąć poprawek 42, 
43 i 44, które wymagają dostosowania istniejących programów do wymogów 
rozporządzenia, ponieważ są one zbyt nakazowe. Niewielką liczbę aspektów 
przedstawionych w tych poprawkach wprowadzono do wspólnego stanowiska (art. 
5), które zostało znacząco przeredagowane. Bez zmian pozostawiono kluczowe 
elementy dotyczące harmonogramu i procedury określenia minimalnych standardów 
szkolenia i wzajemnego jego uznawania. 

W odniesieniu do przekazywania danych: Komisja nie mogła przyjąć poprawek 47, 
48, 54, 55, 57, 59, 60 i 62 wprowadzających zmiany w tekście znoszące obowiązek 
szacowania przez producentów emisji występujących u użytkowników końcowych, 
jak również pojęcia emisji przez cały okres żywota technologicznego każdego z 
gazów oraz wymagania od Państw Członkowskich dokonania przeglądu 
reprezentatywnej próbki rejestrów i przedłożenia sprawozdania Komisji. Komisja nie 
przyjęła tych poprawek, ponieważ zupełnie zaburzyłyby one równowagę przepisów 
dotyczących sprawozdawczości. Jednak we wspólnym stanowisku przyjęto drogę 
pośrednią, którą Komisja może zaakceptować. 

W odniesieniu do ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych: poprawki 65, 71, 73, 76, 
105, 108, 111 i 112 zastępują przepisy o zbywalnych kwotach przepisami w rodzaju 
„homologacji typu”. Kiedy okazało się, że Rada preferuje podejście podobne do 
podejścia Parlamentu w odniesieniu do rodzaju stosowanego instrumentu 
legislacyjnego, Komisja zgodziła się na te poprawki. Jednak między instytucjami 
istnieją różnice w kwestii terminu wejścia w życie tych przepisów. Parlament 
zaproponował rok 2011 w odniesieniu do nowych typów pojazdów oraz rok 2014 w 
odniesieniu do wszystkich nowych pojazdów. Komisja uważała, że w celu 
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zachowania równoważności z jej wnioskiem, terminy te powinny przypadać nie 
później niż na lata 2010 i 2016. Komisja uważała, że jest to ważne w celu 
przyczynienia się do realizacji celu UE z Kioto. Wspólne stanowisko odzwierciedla 
przepisy zgłoszone przez Komisję przy pomocy dyrektywy w rodzaju „homologacja 
typu”, która zmienia dyrektywę 1970/156/WE i ustanawia daty wycofania HFC-134a 
w roku 2011 z nowych typów pojazdów i w roku 2017 z nowych pojazdów. 

W odniesieniu do ulepszonych ruchomych układów klimatyzacji : poprawki 85 i 96 
usuwają definicję ulepszonych ruchomych układów klimatyzacji w następstwie 
usunięcia systemu kwot. Komisja uważała, że należy utrzymać to rozwiązanie. 
Jednak przepisy dotyczące zbywalnych kwot zostały zastąpione przepisami w 
rodzaju „homologacji typu”, w związku z czym ulepszone ruchome układy 
klimatyzacji nie są już potrzebne i zostały usunięte ze wspólnego stanowiska. 

W odniesieniu do sprawozdawania o postępach w opracowaniu urządzeń 
klimatyzacyjnych przyjaznych dla klimatu: poprawka 86 wymaga, aby Komisja 
złożyła po dwóch latach sprawozdanie o postępach w opracowaniu urządzeń 
klimatyzacyjnych przyjaznych dla klimatu. Wspólne stanowisko przewiduje 
dokonanie przeglądu w celu stwierdzenia, czy należy również zmienić przepisy 
wspólnotowe dotyczące potencjału cieplarnianego GWP fluorowanych gazów 
cieplarnianych zawarte w art. 8 ust. 1 dyrektywy o „homologacji typów”. 

3.2.4. Poprawki Parlamentu nieprzyjęte przez Komisję i niewłączone do wspólnego 
stanowiska 

W odniesieniu do motywów: poprawka 2 wprowadza motyw dotyczący 
indywidualnego celu emisyjnego z Kioto dla każdego Państwa Członkowskiego oraz 
potrzeby indywidualnych działań. Jednak nie wspomina się o tym, że w niektórych 
przypadkach potrzebne będą działania zharmonizowane, a ponieważ niektóre 
działania przewidziane w proponowanym rozporządzeniu są objęte art. 95, Państwa 
Członkowskie mogą nie mieć pełnej swobody w zakresie swoich środków 
krajowych. 

W odniesieniu do motywów: poprawka 4 wprowadza motyw wskazujący, że w 
większości zastosowań istnieją substancje alternatywne wobec gazów fluorowanych, 
konieczne jest zatem ograniczyć stosowanie tych gazów do zastosowań, dla których 
nie istnieją alternatywy. W proponowanym rozporządzeniu zakazana jest pewna 
liczba zastosowań i produktów wykorzystujących gazy fluorowane. Artykuł 
dotyczący przeglądu zobowiązuje Komisję do dalszej analizy innych zastosowań 
gazów fluorowanych. 

W odniesieniu do motywów: poprawka 5 określa, że Państwo Członkowskie może 
wprowadzić dodatkowe krajowe wymogi sprawozdawcze wykraczające poza 
wymogi wspólnotowe. Komisja nie zaakceptowała tego prawa, ponieważ uważała, 
że powinno być ono objęte mechanizmem monitorowania. Jednak we wspólnym 
stanowisku znalazł się ogólny motyw odnoszący się do sprawozdawczości krajowej, 
który Komisja może poprzeć. 

W odniesieniu do definicji aerozoli nowego typu: poprawka 20 miała zastąpić 
zaproponowaną przez Komisję definicję nową definicją „aerozoli technicznych”. 
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Zdaniem Komisji zagadnienie to nie zostało w pełni ocenione, zatem popiera ona 
definicję zawartą we wspólnym stanowisku, która jest zgodna z jej wnioskiem. 

W odniesieniu do nowej definicji małych producentów samochodów: Komisja nie 
przyjęła poprawki 21, ponieważ powyższa definicja nie jest zgodna z systemem 
homologacji typów. 

W odniesieniu do ogólnego obowiązku zapobiegania i minimalizowania emisji: w 
odniesieniu do poprawki 22 Komisja uważa, że zagadnienie to zostało już 
uregulowane w art. 3. Komisja popiera wspólne stanowisko. 

W odniesieniu do przeglądów urządzeń ruchomych: Komisja odrzuciła poprawkę 25, 
ponieważ nie przeprowadzono jeszcze koniecznych ocen technicznych i 
ekonomicznych. Komisja popiera wspólne stanowisko. 

W odniesieniu do rejestracji podmiotów zajmujących się przeglądami instalacji 
przeciwpożarowych: Komisja nie przyjęła poprawki 36, ponieważ uważa, że 
nałożyłaby ona na przemysł dodatkowe obciążenie, a nie przyniesie jasnych 
korzyści. Poprawka ta nie została włączona do wspólnego stanowiska. 

W odniesieniu do przekazywania danych: Komisja odrzuciła poprawki 49, 57 i 61, 
ponieważ rozszerzały one zakres przepisów dotyczących sprawozdawczości, a nie 
było jasne, jaka będzie dodatkowa korzyść z oszacowania emisji gazów 
fluorowanych w UE. Pogląd ten został potwierdzony we wspólnym stanowisku. 

W odniesieniu do wykorzystywania sześciofluorku siarki w odlewaniu ciśnieniowym 
stopów magnezu: Komisja odrzuciła poprawkę 64, która likwiduje ograniczenie w 
przypadku zużycia poniżej 500 kg rocznie. Nie znalazła się ona również we 
wspólnym stanowisku, chociaż wymagany jest przegląd tej derogacji do dnia 1 
stycznia 2010 r. 

W odniesieniu do promowania chłodnictwa i klimatyzacji przy pomocy zachęt 
podatkowych i innych: Komisja odrzuciła poprawki 69 i 74, ponieważ takie zachęty 
podatkowe mogłyby stwarzać trudności w związku z prawodawstwem WE 
dotyczącym pomocy państwa. 

W odniesieniu do wprowadzenia zachęt podatkowych do przeróbki ruchomych 
układów klimatyzacji (MAC) na układy o potencjale cieplarnianym GWP < 50: 
Komisja uważa, że poprawki 75 nie da się wprowadzić w praktyce i popiera wspólne 
stanowisko. 

W odniesieniu do przeglądu w sprawie urządzeń klimatyzacyjnych przyjaznych dla 
klimatu po dwóch latach od wejścia w życie: Komisja nie mogła przyjąć poprawki 
80, ponieważ jej zakres jest zbyt szeroki, a przegląd kolidowałby z harmonogramem 
przeglądu przewidzianym we wniosku Komisji oraz we wspólnym stanowisku. 

W odniesieniu do Komitetu: poprawka 83 wprowadziła nowy, dodatkowy komitet 
zajmujący się uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Komisja uważa, że 
odpowiedni jest tu komitet przewidziany w myśl rozporządzenia (WE) nr 2037/2000. 
Komisja odrzuciła również poprawkę 104, która przewidywała utworzenie nowego 
stałego komitetu zamiast komitetu przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 
2037/2000. 
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W odniesieniu do zmiany załącznika II – zakazy: poprawka 84 wprowadziła kilka 
zmian dotyczących stosowania perfluorowęglowodorów (PFCs) w ochronie 
przeciwpożarowej oraz aerozolach nowego typu. Zostały one odrzucone przez 
Komisję, ponieważ osłabiały wniosek (w przypadku PFCs), lub – w przypadku 
aerozoli – ponieważ konieczne są dalsze oceny techniczne. 

W odniesieniu do ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących HFC-
152a: poprawka 108 (oraz poprawki 73, 112) obniżają potencjał cieplarniany GWP 
czynników chłodniczych ze 150 do 50, co wykluczałoby HFC-152a. Zdaniem 
Komisji nie jest to uzasadnione z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednak 
wspólne stanowisko, w art. 8 ust. 1 dyrektywy o „homologacji typu” przewiduje 
przegląd w celu ustalenia, czy należy wprowadzić zmiany do przepisów wspólnoty 
dotyczących potencjału cieplarnianego GWP fluorowanych gazów cieplarnianych. 

3.2.5. Dodatkowe zmiany wprowadzone przez Radę do wniosku Komisji 

W odniesieniu do podstaw prawnych: Biorąc pod uwagę decyzję Rady o zmianie 
formy wniosku Komisji na dyrektywę dotyczącą konkretnie zagadnienia 
fluorowęglowodorów HFC w ruchomych układach klimatyzacji oraz rozporządzenie 
obejmujące resztę treści pierwotnego wniosku, Komisja akceptuje, że dyrektywa 
powinna być oparta wyłącznie na artykule 95, a podstawy prawne rozporządzenia 
powinny stanowić artykuły 175 i 95 w odniesieniu do pewnych artykułów. Wspólne 
stanowisko jest zgodne z tym poglądem. Motyw 5 wyjaśnia, które artykuły 
rozporządzenia mają za podstawę artykuł 95. 

W odniesieniu do etykietowania produktów i urządzeń: wspólne stanowisko zawiera 
nowy artykuł o etykietowaniu zapewniający, że pewnych produktów i urządzeń 
zawierających fluorowane gazy cieplarniane nie można wprowadzać na rynek, jeśli 
nie są odpowiednio oznaczone. Komisja określi wygląd etykiet zgodnie z procedurą 
komitetu. 

W odniesieniu do przeglądu: Komisja wyraża zadowolenie ze szczegółowych 
przepisów o przeglądzie, które wzmacniają jej wniosek. Komisja określiła, że jej 
wniosek stanowi jedynie pierwszy krok i stąd przegląd po upływie czterech lat od 
wejścia w życie rozporządzenia będzie ważnym instrumentem służącym do oceny 
postępów i w razie potrzeby przedstawienia nowych wniosków. 

W odniesieniu do wejścia w życie: rozporządzenie stanowiące część wspólnego 
stanowiska wchodzi w życie dwanaście miesięcy od daty opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym, a nie dwadzieścia dni, jak zaproponowała Komisja. 
Zachowano termin wejścia w życie dyrektywy ustalony na dwudziesty dzień. Zmiana 
terminu wejścia w życie rozporządzenia wynika z tego, że większość zakazów 
zawartych w załączniku II będzie obowiązywać już od terminu jego wejścia w życie. 
Komisja może się z tym zgodzić. 

4. WNIOSEK 

Przy ocenianiu wspólnego stanowiska Komisja wzięła pod uwagę zmianę kształtu 
swojego wniosku na dyrektywę dotyczącą konkretnie zagadnienia 
fluorowęglowodorów HFC w ruchomych układach klimatyzacji i wykorzystującą 
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prawodawstwo dotyczące homologacji typów pojazdów oraz rozporządzenie 
obejmujące resztę treści jej pierwotnego wniosku. Komisja zgodziła się na tę zmianę 
formy ze względu na to, że treść jest nadal traktowana jako ogólny pakiet, co 
gwarantuje ekologiczne ambicje pierwotnego wniosku. Rada również uznała za 
ważne, aby treść tego prawodawstwa była traktowana jako ogólny pakiet, więc 
zapisała to w motywie 8 rozporządzenia i motywie 6 dyrektywy, które podkreślają, 
że prawodawstwo to powinno być równocześnie przyjęte i opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym. 

W odniesieniu do dyrektywy o ruchomych układach klimatyzacji, we wspólnym 
stanowisku przyjęto wniosek Parlamentu, aby fluorowane gazy cieplarniane 
stopniowo wycofywać z ruchomych układów klimatyzacji przez zastosowanie 
procedury homologacji typu zamiast systemu zbywalnych kwot. Podczas gdy 
Komisja nie mogła początkowo zaakceptować tej poprawki, obecnie zdecydowała 
się poprzeć procedurę homologacji typu, jako że ani Parlament ani Rada nie były 
skłonne zaakceptować wniosku Komisji, natomiast zachowano ogólne ambicje 
ekologiczne wniosku Komisji. 

Ani Komisja ani Rada nie przyjęła wniosku Parlamentu, aby potencjał cieplarniany 
GWP gazów fluorowanych stosowanych w ruchomych układach klimatyzacji 
obniżyć ze 150 do 50, ponieważ wykluczy to zastosowanie HFC-152a jako możliwej 
technologii alternatywnej, a przyniesie tylko minimalne korzyści dla środowiska. 
Jednak Komisja jest zobligowana, w ramach art. 8 ust. 1 dyrektywy o homologacji 
typu do dokonania przeglądu i złożenia sprawozdania o ewentualnych zmianach w 
zakresie potencjału cieplarnianego GWP gazów fluorowanych w świetle rozwoju 
technologicznego i naukowego. 

We wspólnym stanowisku znalazła się duża część poprawek zgłoszonych podczas 
pierwszego czytania w Parlamencie. Wiele z nich przyczynia się do wyjaśnienia 
pojęć wniosku oraz zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność. W ramach ogólnego 
porozumienia Komisja może się również zgodzić na pewną liczbę poprawek 
zgłoszonych przez Parlament, które początkowo odrzuciła, na przykład dotyczących 
postanowień o sprawozdawczości, które zostały częściowo przyjęte lub inaczej 
sformułowane we wspólnym stanowisku. Ponadto wspólne stanowisko w wielu 
przypadkach idzie dalej niż wniosek Komisji, co dotyczy na przykład nowego 
artykułu o etykietowaniu, który jest do przyjęcia również dla Komisji. Uwzględniono 
większość poprawek zgłoszonych przez Parlament, w szczególności znacząco 
zaostrzono i uszczegółowiono artykuł o przeglądzie w rozporządzeniu, który będzie 
stanowił pożyteczne wytyczne dla Komisji dotyczące oceny wszystkich obszarów 
polityki określonych w rozporządzeniu oraz przedstawiania w razie potrzeby 
dalszych środków. 

Z tego względu Komisja popiera wspólne stanowisko przyjęte większością 
kwalifikowaną dnia 20 czerwca 2005 r. 
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ZAŁĄCZNIK  

Oświadczenie Komisji dotyczące przeglądu 

o którym mowa w art. 10 ust. 2 lit. j) 

Komisja oświadcza, że w ramach przeglądu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 lit. j), sektorami 
wymagającymi przeglądu w związku z załącznikiem II, mogą być: 

• zastosowania w sektorze aerozoli, 

• zastosowania w sektorze chłodniczym, klimatyzacyjnym (poza klimatyzacją 
pojazdową) oraz pomp ciepła, 

• pianki, zarówno sztywne jak i elastyczne, 

• instalacje przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy. 
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