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DIREKTIVA 2005/..../ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

z dne 

 

o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS 

 

 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe, 

 

ob upoštevanju predloga Komisije, 

 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

 

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2, 

                                                 
1 UL C 108, 30.4.2004, str. 62. 
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 31. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu), 

Skupno stališče Sveta z dne.....(še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne.....(še ni objavljeno v Uradnem listu). 
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ob upoštevanju naslednjega: 

 

(1) Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem mora biti zagotovljen prosti 

pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, in v ta namen je v Skupnosti vzpostavljen sistem 

homologacije za motorna vozila. Da se prepreči sprejetje zahtev, ki bi se razlikovale po 

posameznih državah članicah, in da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga, je treba 

uskladiti tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s klimatskimi napravami. 

 

(2) Zaradi Odločbe Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k 

Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in 

skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti1 namerava vedno več držav članic 

pravno urediti uporabo klimatskih naprav v motornih vozilih. Odločba zavezuje Skupnost in 

njene države članice, da v obdobju od 2008 do 2012 zmanjšajo svoje skupne antropogene 

emisije toplogrednih plinov iz Priloge A h Kjotskemu protokolu za 8 % glede na ravni iz leta 

1990. V primeru neusklajenega izvajanja teh zavez obstaja nevarnost ustvarjanja ovir za prosti 

pretok motornih vozil v Skupnosti. Zato je primerno določiti zahteve, ki jih morajo 

izpolnjevati klimatske naprave, vgrajene v vozila, da se smejo dati na trg, in od določenega 

datuma dalje prepovedati klimatske naprave, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane 

toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja nad 150. 

                                                 
1 UL L 130, 15.5.2002, str. 1. 
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(3) Emisije fluoriranega ogljikovodika-134a (HFC-134a), ki ima potencial globalnega segrevanja 

1300, iz klimatskih naprav v motornih vozilih povzročajo vse večjo zaskrbljenost zaradi 

svojega vpliva na spremembo podnebja. Pričakovati je, da bodo v bližnji prihodnosti na voljo 

stroškovno učinkovite alternative za fluorirani ogljikovodik-134a (HFC-134a). Ob 

upoštevanju tehnološkega in znanstvenega razvoja, potrebe po spoštovanju časovne 

razporeditve načrtovanja izdelkov v industriji in v luči napredka glede potencialnega 

zadrževanja emisij ali nadomestitve fluoriranih toplogrednih plinov v takih napravah je treba 

preučiti, ali naj se to direktivo razširi na druge kategorije motornih vozil in ali naj se določbe 

o globalnem potencialu segrevanja teh plinov spremenijo. 

 

(4) Da bi bila prepoved določenih fluoriranih toplogrednih plinov dejansko učinkovita, je treba 

omejiti možnost, da se v motorna vozila naknadno vgradijo klimatske naprave, ki so 

konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom 

segrevanja nad 150, in prepovedati polnjenje klimatskih naprav s takšnimi plini. 

 

(5) Za omejitev emisij določenih fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v motornih 

vozilih je treba opredeliti mejne vrednosti za stopnje uhajanja in preskusni postopek za 

ugotavljanje uhajanja iz klimatskih naprav, vgrajenih v motorna vozila, ki so konstruirane 

tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150. 
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(6) Da bi se prispevalo k izpolnjevanju obveznosti Skupnosti in njenih držav članic po Okvirni 

konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, Kjotskem protokolu in Odločbi 

 2002/358/ES je treba Uredbo (ES) št. …../2005* in to direktivo, ki prispevata k preprečevanju 

in omejevanju emisij fluoriranih toplogrednih plinov, sprejeti in objaviti v Uradnem listu 

Evropske unije istočasno. 

 

(7) Vsak proizvajalec vozil mora homologacijskemu organu omogočiti dostop do vseh potrebnih 

tehničnih podatkov o vgrajenih klimatskih napravah in o plinih, ki se v njih uporabljajo. V 

primeru klimatskih naprav, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline 

z globalnim potencialom segrevanja nad 150, mora proizvajalec dati na voljo tudi podatke o 

stopnji uhajanja za te naprave. 

 

(8) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 

Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

podeljenih izvedbenih pooblastil1. 

 

(9) Ta direktiva je ena od samostojnih direktiv, ki urejajo postopek ES-homologacije, 

vzpostavljen z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju 

zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil2. Direktivo 70/156/EGS 

je zato treba ustrezno spremeniti. 

                                                 
* Opomba za UL: Vstavi sklicevanje na uredbo, ki ustreza tej direktivi in bo objavljena 

istočasno. 
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 
2 UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

Komisije 2004/104/ES (UL L 337, 13.11.2004, str. 13). 
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(10) Ker ciljev te direktive, in sicer nadzora uhajanja določenih fluoriranih toplogrednih plinov iz 

klimatskih naprav, vgrajenih v motorna vozila, in prepoved klimatskih naprav, ki so 

konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom 

segrevanja nad 150, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega 

in učinkov te direktive lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z 

načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev. 

 

(11) V skladu z odstavkom 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljšem pripravljanju 

zakonodaje1 se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo 

in objavijo lastne tabele, ki naj kolikor nazorno je to mogoče prikažejo korelacijo med to 

direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo – 

 

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: 

                                                 
1 UL C 321, 31.12.2003, str. 1. 



 
16182/4/04 REV 4  kok 6 
 DG I   SL 

 

 

Člen 1 

Vsebina 

 

Ta direktiva določa zahteve za ES-homologacijo ali nacionalno homologacijo vozil glede emisij in 

varnega delovanja klimatskih naprav, ki so vgrajene v vozila. Prav tako predvideva določbe o 

naknadni vgradnji in ponovnem polnjenju takih naprav. 

 

Člen 2 

Področje uporabe 

 

Ta direktiva se uporablja za motorna vozila kategorije M1 in N1, kot sta opredeljeni v Prilogi II k 

Direktivi 70/156/EGS. Za namene te direktive so vozila kategorije N1 omejena na vozila razreda I, 

kot so opisana v prvi tabeli pod točko 5.3.1.4 Priloge I k Direktivi Sveta 70/220/EGS z dne 20. 

marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti onesnaževanju zraka z 

emisijami iz motornih vozil1, ki je bila vstavljena z Direktivo Sveta 98/69/ES2. 

 

Člen 3 

Opredelitve pojmov 

 

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

 

1) "vozilo" pomeni vsakršno motorno vozilo, ki sodi na področje uporabe te direktive; 

                                                 
1 UL L 76, 6.4.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 

2003/76/ES (UL L 206, 15.8.2003, str. 29). 
2 UL L 350, 28.12.1998, str. 1. 
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2) "tip vozila" pomeni tip, kakor je opredeljen v oddelku B Priloge II k Direktivi 70/156/EGS; 

 

3) "klimatska naprava" pomeni vsakršno napravo, katere glavni namen je znižati temperaturo in 

vlažnost zraka v prostoru za potnike v vozilu; 

 

4) "sistem dvojnega uparjalnika" pomeni sistem, pri katerem je eden od uparjalnikov vgrajen v 

motorni prostor, drugi pa v drugi prostor v vozilu; vsi drugi sistemi se štejejo za "sisteme enojnega 

uparjalnika"; 

 

5) "fluorirani toplogredni plini" pomenijo fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane 

ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) iz Priloge A h Kjotskemu protokolu ter 

pripravke, ki vsebujejo te snovi, vendar izključuje snovi, nadzorovane po Uredbi (ES) št. 2037/2000 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč1; 

 

6) "fluorirani ogljikovodik” pomeni organsko spojino, ki jo sestavljajo ogljik, vodik in fluor in  

 katere molekula vsebuje največ šest atomov ogljika; 

 

7) "perfluorirani ogljikovodik” pomeni organsko spojino, ki jo sestavljata samo ogljik in fluor in 

 katere molekula vsebuje največ šest atomov ogljika; 

                                                 
1 UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 

(ES) št. 2077/2004 (UL L 359, 4.12.2004, str. 28). 
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8) "potencial globalnega segrevanja" pomeni potencial segrevanja podnebja zaradi 

toplogrednega plina v primerjavi s potencialom segrevanja podnebja zaradi ogljikovega dioksida. 

Potencial globalnega segrevanja (GWP) se izračuna kot potencial segrevanja enega kilograma plina 

za obdobje 100 let v primerjavi z enim kilogramom CO2. Ustrezne vrednosti GWP so vrednosti, ki 

so bile objavljene v tretjem ocenjevalnem poročilu (TAR), ki ga je sprejel Medvladni forum za 

spremembo podnebja (IPCC) ("Vrednosti GWP IPCC za leto 2001")1; 

 

9) "pripravek" pomeni zmes iz dveh ali več snovi, od katerih je najmanj ena fluoriran 

toplogredni plin. Skupni potencial globalnega segrevanja2 pripravka se določi v skladu z delom 2 

Priloge; 

 

10) "naknadna vgradnja" pomeni namestitev klimatske naprave v vozilo, potem ko je bilo 

registrirano. 

 

Člen 4 

Obveznosti držav članic 

 

1. Države članice podelijo ES-homologacijo oziroma nacionalno homologacijo glede na emisije 

iz klimatskih naprav le za tipe vozil, ki izpolnjujejo zahteve te direktive. 

 

2. Za namene podelitve homologacije za celotno vozilo v skladu s členom 4(1)(a) 

Direktive 70/156/EGS države članice zagotovijo, da izdelovalci posredujejo podatke o vrsti 

hladilnega sredstva, ki se uporablja v klimatskih napravah, ki so vgrajene v nova motorna vozila. 

                                                 
1 IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
2 Za izračun GWP nefluoriranih toplogrednih plinov v pripravkih se uporabljajo vrednosti, ki so 

bile objavljene v prvem ocenjevalnem poročilu IPCC; glej: 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. Za namene homologacije vozil z vgrajenimi klimatskimi napravami, ki so konstruirane tako, 

da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, države 

članice zagotovijo, da v skladu z usklajenim preskusom za odkrivanje uhajanja iz člena 7(1) stopnja 

uhajanja takšnih plinov ne presega najvišjih dovoljenih vrednosti iz člena 5. 

 

Člen 5 

Homologacija 

 

1. Z učinkom 6 mesecev po datumu sprejetja usklajenega preskusa za odkrivanje uhajanja 

države članice iz razlogov, ki zadevajo emisije iz klimatskih naprav, ne smejo: 

 

(a) zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nov tip vozila ali 

 

(b) prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe novih vozil, 

 

če vozilo z vgrajeno klimatsko napravo, ki je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne 

pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, izpolnjuje zahteve te direktive. 
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2. Z učinkom 12 mesecev po datumu sprejetja usklajenega preskusa za odkrivanje uhajanja ali s 

1. januarjem 2007, kar nastopi kasneje, države članice ne podeljujejo več ES-homologacije ali 

nacionalne homologacije za tip vozila, ki je opremljen s klimatsko napravo, konstruirano tako, da 

vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, razen če stopnja 

uhajanja iz te naprave ne presega 40 gramov fluoriranih toplogrednih plinov na leto za sistem 

enojnega uparjalnika ali 60 gramov fluoriranih toplogrednih plinov na leto za sistem dvojnega 

uparjalnika. 

 

3. Z učinkom 24 mesecev po datumu sprejetja usklajenega preskusa za odkrivanje uhajanja ali 

s 1. januarjem 2008, kar nastopi kasneje, države članice za nova vozila, ki so opremljena s 

klimatskimi napravami, konstruiranimi tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim 

potencialom segrevanja nad 150, razen če stopnja uhajanja iz teh naprav ne presega 40 gramov 

fluoriranih toplogrednih plinov na leto za sistem enojnega uparjalnika ali 60 gramov fluoriranih 

toplogrednih plinov na leto za sistem dvojnega uparjalnika: 

 

(a) obravnavajo potrdila o skladnosti za namene člena 7(1) Direktive 70/156/EGS kot neveljavna 

in 

 

(b) zavrnejo registracijo ter prepovedo prodajo in začetek uporabe. 

 

4. Z učinkom od 1. januarja 2011 države članice ne podeljujejo več ES-homologacije ali 

nacionalne homologacije za tip vozila, ki je opremljen s klimatsko napravo, konstruirano tako, da 

vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150. 
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5. Z učinkom od 1. januarja 2017 države članice za nova vozila, ki so opremljena s klimatsko 

napravo, konstruirano tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom 

segrevanja nad 150: 

 

(a) obravnavajo potrdila o skladnosti za namene člena 7(1) Direktive 70/156/EGS kot neveljavna 

in 

 

(b) zavrnejo registracijo ter prepovedo prodajo in začetek uporabe. 

 

Člen 6 

Naknadna vgradnja in ponovno polnjenje 

 

1. Z učinkom od 1. januarja 2011 se klimatskih naprav, konstruiranih tako, da vsebujejo 

fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, ne vgrajuje naknadno v 

vozila, ki so bila homologirana po tem datumu. Z učinkom od 1. januarja 2017 se takšne naprave ne 

vgrajujejo naknadno v nobeno vozilo. 

 

2. Klimatske naprave, vgrajene v motorna vozila, ki bodo homologirana 1. januarja 2011 ali 

kasneje, se ne polnijo s fluoriranimi toplogrednimi plini z globalnim potencialom segrevanja nad 

150. Z učinkom od 1. januarja 2017 se klimatske naprave v nobenem vozilu ne polnijo s 

fluoriranimi toplogrednimi plini z globalnim potencialom segrevanja nad 150; izvzeto je ponovno 

polnjenje klimatskih naprav, ki vsebujejo te pline in so bile vgrajene v vozila pred tem datumom. 
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3. Ponudniki storitev, ki opravljajo servisiranje in popravila klimatskih naprav, te opreme ob 

pretirano veliki količini iztečenega hladilnega sredstva ne polnijo s fluoriranimi toplogrednimi plini, 

dokler se ne opravi potrebno popravilo. 

 

Člen 7 

Izvedbeni ukrepi 

 

1. Komisija do ....* sprejme ukrepe za izvajanje člena 4 in 5 ter predvsem: 

 

(a) upravne določbe za ES-homologacijo vozil in 

 

(b) usklajeni preskus za odkrivanje uhajanja za merjenje stopnje uhajanja fluoriranih toplogrednih 

plinov z globalnim potencialom segrevanja nad 150 iz klimatskih naprav. 

 

2. Komisija sprejme ukrepe v skladu s postopkom iz člena 13 Direktive 70/156/EGS. 

 

3. Komisija objavi te ukrepe v Uradnem listu Evropskih unije. 

 

4. Postopek iz odstavka 2 se, kadar je primerno, uporabi tudi za sprejetje: 

 

(a) ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnega delovanja in pravilnega servisiranja hladilnih 

sredstev v premičnih klimatskih napravah; 

                                                 
* 12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive. 
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(b) ukrepov v zvezi z naknadno vgradnjo klimatskih naprav v vozila v uporabi in s ponovnim 

polnjenjem klimatskih naprav v uporabi, kolikor niso zajete v členu 6; 

 

(c) prilagoditev metode za določitev ustreznega globalnega potenciala segrevanja za pripravke. 

 

Člen 8 

Pregled 

 

1. Komisija na podlagi napredka glede potencialnega zadrževanja emisij ali nadomestitve 

fluoriranih toplogrednih plinov v klimatskih napravah, ki so vgrajene v motorna vozila, preuči: 

 

- ali je treba obstoječo zakonodajo razširiti na druge kategorije vozil, zlasti na kategoriji M2 in 

M3 ter razreda II in III kategorije N1; in 

 

- ali je treba spremeniti določbe Skupnosti o globalnem potencialu segrevanja fluoriranih 

toplogrednih plinov; vse spremembe morajo upoštevati tehnološki in znanstveni razvoj in 

potrebo po spoštovanju časovne razporeditve načrtovanja izdelkov v industriji 

 

ter do ..........* objavi poročilo. Komisija po potrebi poda ustrezne zakonodajne predloge. 

                                                 
* Pet let po datumu začetka veljavnosti te direktive. 
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2. Če se fluorirani toplogredni plin z globalnim potencialom segrevanja nad 150, ki še ni zajet v 

poročilu IPCC iz člena 3(8), vključi v bodoče poročilo IPCC, Komisija oceni, ali je primerno 

spremeniti to direktivo, da se vključi zadevni plin. Če Komisija meni, da je to potrebno, v skladu s 

postopkom iz člena 13 Direktive 70/156/EGS: 

 

- sprejme potrebne ukrepe in 

 

- opredeli prehodna obdobja za izvedbo teh ukrepov. Komisija tako poišče kompromis med 

potrebo po ustreznem času za prilagoditev in nevarnostjo, ki jo fluorirani toplogredni plin 

predstavlja za okolje. 

 

Člen 9 

Sprememba Direktive 70/156/EGS 

 

Direktiva 70/156/EGS se spremeni v skladu z delom 1 Priloge k tej direktivi. 

 

Člen 10 

Prenos 

 

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s 

to direktivo, do ......*. 

                                                 
* 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive. 
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Te ukrepe uporabljajo od ......* .  

 

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob 

njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. 

 

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, 

sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. 

 

Člen 11 

Začetek veljavnosti 

 

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

 

Člen 12 

Naslovniki 

 

Ta direktiva je naslovljena na države članice. 

 

 

V Bruslju,  

 

 

Za Evropski parlament        Za Svet 

Predsednik         Predsednik 

 

 

 

    

______________________

                                                 
* 18 mesecev in en dan po začetku veljavnosti te direktive. 
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PRILOGA 

 

Del 1 

 

Direktiva 70/156/EGS se spremeni: 

 

1) v del 1 Priloge IV se vstavita nova zaporedna številka [61] in opomba: 
Velja za kategorijo vozila Predmet 

homologacije 

Številka 

direktive 
Uradni list 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

"[61]. Klimatska 

naprava 

[…./…/ES] L .., …, str. .. X   X(8)       

(8) Samo za vozila razreda I kategorije N1, kot so opisana v prvi tabeli pod točko 5.3.1.4. Priloge I k 
Direktivi 70/220/EGS, ki je bila vstavljena z Direktivo 98/69ES."; 

 

2) Priloga XI se spremeni: 

a) v Dodatek 1 se vstavi nova zaporedna številka [61]:  

Zap.

št. 

Predmet 

homologacije 
Direktiva št. 

M1 ≤ 2500 
(1) kg 

M1 > 2500 
(1) kg 

M2 M3 

"[61] Klimatska naprava […./…/ES] X X"; 

 

  

b) v Dodatek 2 se vstavi nova zaporedna številka [61]: 
Zap.

št. 

Predmet 

homologacije 
Direktiva št. M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

"[61] Klimatska naprava […./…/ES] X   W";       

c) v Dodatek 3 se vstavi nova zaporedna številka [61]: 
Zap.

št. 

Predmet 

homologacije 
Direktiva št. M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

"[61] Klimatska naprava […../…/ES]   W";       

d) pod "Pomen črk" se doda naslednja črka: 

"W Samo za vozila razreda I kategorije N1, kot so opisana v prvi tabeli pod točko 5.3.1.4. Priloge I k 
Direktivi 70/220/EGS, ki je bila vstavljena z Direktivo 98/69/ES". 
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Del 2 

 

 

Metoda izračuna skupnega potenciala globalnega segrevanja (GWP) za pripravek 

 

Skupni GWP pripravka je tehtano povprečje, izračunano iz vsote frakcij teže posameznih snovi, 
pomnoženih z njihovimi GWP. 
 
Σ (Snov X % x GWP) + (Snov Y % x GWP) + …..(Snov N % x GWP), 
 
pri čemer % pomeni delež po teži z dovoljenim odstopanjem +/- 1 % po teži. 
 
Primer: če uporabimo formulo za teoretično mešanico plinov, ki je sestavljena iz 23 % HFC-32, 25 
% HFC-125 in 52 % HFC-134a, dobimo naslednje; 
 
Σ (23% x 550) + (25% x 3400) + (52% x 1300) 
 
 

=> Skupni GWP = 1652,5 
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I. UVOD 

 

1. Komisija je 11. avgusta 2003 Svetu predstavila predlog Uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih. 

 

2. Evropski parlament je sprejel mnenje 31. marca 2004 (prva obravnava). 

 

Ekonomsko-socialni odbor je sprejel mnenje 28. januarja 2004. 

 

3. Svet je 21. junija 2005 sprejel skupno stališče v skladu s členom 251 Pogodbe. 

 

II. CILJ 

 

Cilji uredbe, ki jo je predlagala Komisija, so bili: 

 

- znatno prispevati k doseganju sedanjega cilja Kjotskega protokola za Evropsko 

skupnost in k še večjemu zmanjševanju v kasnejših obdobjih, kar naj bi dosegli z 

uvajanjem stroškovno učinkovitega nadzora in ukrepi za zmanjševanje ter s 

spodbujanjem odgovornejše rabe fluoriranih toplogrednih plinov na splošno in 

predvsem okolju bolj škodljivih plinov, to je plinov z višjim potencialom segrevanja 

ozračja; ter 

- preprečiti izkrivljanje notranjega trga, ki bi lahko nastalo zaradi različnih nacionalnih 

ukrepov, ki veljajo ali so načrtovani v državah članicah z namenom izpolnjevanja 

njihovih obvez v okviru dogovora Evropske skupnosti o porazdelitvi obremenitve za 

dosego cilja Evropske skupnosti zmanjšanja emisij v skladu s Kjotskim protokolom1. 

Predlog vključuje prepovedi določenih načinov uporabe plinov in prepoveduje dajanje v 

promet omejenega števila področij uporabe, ki vsebujejo te pline. 

 

 

 

 

                                                 
1 Odločba Sveta z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 

Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega 
izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (2002/358/ES). 
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III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA 

 

1. Splošno 

 

V skupno stališče sta vključeni približno dve tretjini sprememb, ki jih je Evropski 

parlament predlagal v prvi obravnavi. Svet meni, da skupno stališče, čeprav spreminja 

predlagan pristop (glej odstavek 3 spodaj), ne spreminja ciljev prvotnega predloga 

Komisije, in ugotavlja, da tudi Komisija podpira skupno stališče v tej obliki.  

 

2. Spremembe Evropskega parlamenta 

 

Evropski parlament je med glasovanjem na plenarnem zasedanju 31. marca 2004 sprejel 

81 sprememb k predlogu. 

 

(a) 54 sprememb je bilo dobesedno, delno ali načelno vključenih v skupno stališče 

Sveta, in sicer 44 v Uredbo in 10 v Direktivo; ter 

(b) 27 sprememb ni bilo vključenih. 

 

 Sprejete spremembe so naštete spodaj po vrstnem redu njihove vključitve v oba 

sestavna dela skupnega stališča, najprej v Uredbo in nato Direktivo: 

  

Uredba: 

 Sprememba 3: Sprejeta v uvodni izjavi 4 in dodana beseda "toplogrednih" je bila 

sprejeta v celotnih besedilih. 

Sprememba 8: Sprejeta načelno. Prvotni prvi odstavek člena 1 je bil na novo 

formuliran v dva odstavka, ki zdaj zajemata vsebino te spremembe. 

Sprememba 10: Sprejeta v večjem delu, v členu 2(g) dajanje v promet plinov samih ni 

vključeno v skupno stališče; del, ki se nanaša na vozila, ni vključen, saj Svet predlaga, 

da se ta del predloga obravnava v ločeni direktivi o homologaciji vozil. 

 

 

 

 

Sprememba 12: Sprejeta delno, v členu 2(n) je Svet menil, da ni bilo potrebno 



 

 
16182/4/04 REV 4 ADD 1  kok 4 
 DG I   SL 

pojasnilo "med servisiranjem ali končno odstranitvijo", ampak je namesto tega pustil 

časovno opredelitev odprto. 

Sprememba 13: Svet se je strinjal, da je treba opredeliti pojem uničenja, vendar ni 

sledil besedilu, ki ga je predlagal Parlament; namesto tega skupno stališče vsebuje 

opredelitev pojma uničenja iz standardne opredelitve pojma, ki se jo uporablja v 

poročilih o ozonskem plašču, glej člen 2(q). 

Spremembe 15, 16 in 17: Vse sprejete delno, člen 2(b), (c) in (a), Svet je menil, da 

zadnji stavek ni potreben in zato ni nikjer vključen v skupno stališče. 

Sprememba 18: Sprejeta načelno, člen 2(d). 

 Sprememba 23: Sprejeta načelno, člen 3(1); po dolgotrajni razpravi o izrazih 

"upravljavec" in "lastnik" je Svet sklenil, da bo uporabil le izraz "upravljavec", vendar 

je v opredelitvi pojma upravljavec (člen 2(f)) navedeno, da lahko država članica v 

določenih, posebnih primerih zadolži lastnika za vlogo upravljavca. 

 Sprememba 107: Sprejeta delno, vsebina te spremembe je zajeta v členu 3(2), razen 

potrebe po pregledu ob nameščanju opreme, glej zavrnjeno spremembo 24. 

 Spremembe 26, 27 in 28: Sprejete v členu 3(2), razen prvega dela spremembe 26, ki ni 

bil potreben. 

 Sprememba 29: Sprejeta v členu 3(2), v skupnem stališču mora biti ta sprememba 

upoštevana tudi na področjih uporabe iz odstavkov (b) in (c). 

 Sprememba 30: Sprejeta delno, člen 3(4), ker se pogostnost res lahko zmanjša za 

polovico, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanja. 

 Sprememba 31: Sprejeta v členu 3(5). 

 Spremembi 110 in 32: Sprejeti delno v členu 3(4) - glej spremembo 30. 

 Sprememba 33: Sprejeta delno v členu 3(3), del, ki govori o "enem tokokrogu" (glej 

spremembo 26), in zadnji del sta bila zavrnjena, ker skupno stališče uporablja izraz 

"ustrezen" sistem za odkrivanje uhajanja. 

 Sprememba 34: Sprejeta v členu 3(6) (glej spremembo 23). 

 Sprememba 35: Sprejeta v členu 3(1). 

 

 

 

 

 

 Sprememba 39: Sprejeta v členu 4(4), vendar je Svet menil, da je v praksi bolj 
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primerno uporabljati besedo "pred", kot pa "med" končno odstranitvijo. 

 Spremembi 41 in 42 ter deli sprememb 43 in 44: Besedilo člena 5 je bilo znatno 

spremenjeno, načeloma je bila vsebina sprememb 41 in 42, kot tudi deli sprememb 43 in 

44, vključena v odstavke 1, 2 in 3. 

 Spremembe 46, 47, del sprememb 48 in 50: Sprejete v členu 6(1)(a). 

 Spremembe 52, del sprememb 53, 54 načeloma in 55: Sprejete v členu 6(1)(b). 

 Spremembi 59 in 60: Sprejeti v členu 6(1)(c). 

 Spremembi 62 in 63: Sprejeti načelno v členu 6(4). 

 Sprememba 78: Sprejeta načelno v novem členu (6b), ki govori o "označevanju" in ki 

je vključen v skupno stališče. 

 Sprememba 65: Sprejeta v členu 7. 

 Sprememba 67: Sprejeta skoraj dobesedno v členu 8(1). 

 Sprememba 79: Sprejeta delno, v člen 9(1) se vključi besedo "toplogrednih", vendar se 

besedilo "v prometnih sredstvih" ne črta. 

 Sprememba 105: Sprejeto črtanje v členu 11. 

  

Direktiva: 

Sprememba 6: Sprejeta načelno v uvodni izjavi 4. 

Spremembi 85 in 96: Sprejeti. 

Sprememba 111: Sprejeta načelno v členu 5(2), vendar je datum vezan na sprejetje 

poenotenega testa za odkrivanje uhajanja, mejne vrednosti pa so že določene v skupnem 

stališču. 

Sprememba 71: Sprejeta v drugi alinei člena 7(1). 

Sprememba 112: Sprejeta delno v členu 5(4), vendar je v skupnem stališču uporabljena 

vrednost GWP 150, in ne 50. 

Sprememba 73: Sprejeta delno v členu 5(5), vendar je v skupnem stališču 

datum 1. januar 2017, in ne 1. januar 2014, ter uporabljena vrednost GWP 150, in ne 50. 

Sprememba 76: Sprejet izbris sistema kvot. 

 

 

 

 

 

Sprememba 86: Sprejeta načelno. Poročilo, ki mora biti objavljeno na podlagi 
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člena 8(1) v petih, in ne dveh letih po začetku veljavnosti, mora oceniti, če so potrebne 

spremembe, ki bodo upoštevale tehnološki in znanstveni razvoj in potrebo po 

spoštovanju časovne razporeditve načrtovanja izdelkov v industriji. 

Sprememba 82: Zajeta načelno v členu 8. 

 

27 sprememb, ki so bile zavrnjene, so bile navedene v vrstnem redu, kakor se nanašajo 

na predlog Komisije, skupaj z razlogi za njihovo zavrnitev: 

 

 Sprememba 2: Nekaj zahtevanih ukrepov v skupnem stališču je treba sprejeti na 

podlagi člena 95, zato nekatere države članice ne bodo mogle obdržati nekaterih 

nacionalnih ukrepov. 

Sprememba 4: Uporaba teh plinov je bila omejena glede na prepovedi iz člena 7 in po 

izčrpnem posvetovanju s Komisijo. Uporabe prepovedi bodo posebej pregledane na 

podlagi člena 9(2)(i) v letih 2009 in 2010, možne razširitve prepovedi dajanja v promet 

pa bodo obravnavane v splošnem pregledu. (člen 9(2)(j)) 

Spremembi 5 in 7: Predlog Komisije za uvodno izjavo 7 in predlog Parlamenta za 

uvodno izjavo 9 nista vključena v skupno stališče, saj Svet meni, da razlaga vsake 

posamezne zahteve ni potrebna. Namesto tega so bile vključene bolj splošne uvodne 

izjave, ki razlagajo, kateri deli Uredbe temeljijo na členu 175 in kateri na členu 95. 

 Sprememba 9: Svetu se ni zdelo potrebno opredeliti proizvajalca. 

 Sprememba 11: Svet je raje obdržal besedo "zabojnik" kot "posoda", vendar je dodal 

besedo "predvsem" k opredelitvi pojma, kakor jo je predlagala Komisija. 

 Sprememba 108: Svetu se ni zdelo potrebno vključiti mejne vrednosti GWP 50 v 

opredelitev pojma, saj je obravnavana v kasnejših členih. 

 Sprememba 20: Po dolgotrajni razpravi se je Svet odločil obdržati predlog Komisije za 

uporabo besede "nov aerosol", saj meni, da še niso bile izvedene zadostne raziskave in 

posvetovanja v zvezi z drugimi aerosoli. 

 

 

 

 

 

 

 Sprememba 21: Svetu se ni zdelo potrebno vključiti posebnih določb za manjše 
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proizvajalce. 

 Sprememba 22: Svet je menil, da je bilo to preveč splošno, načelo pa je zajeto v 

členu 3(1). 

 Sprememba 24: Svet je menil, da je to že običajni postopek in da je namen tega člena 

zagotoviti, da se uhajanje ne pojavlja potem, ko je oprema že v uporabi. 

 Sprememba 25: Svet je po podrobni razpravi menil, da razširitev teh obveznosti na 

premično opremo v tem trenutku ni primerna, vendar bo to ponovno pregledano do 

31. decembra 2007 (glej člen 9(1)). 

 Sprememba 36: Svet meni, da zahteva po registraciji ni potrebna. 

 Sprememba 40: Svet meni, da zahteva po registru ni potrebna. 

 Sprememba 49: To je zajeto v točki člena 6(1)(b). 

 Spremembi 57 in 61: Svet je menil, da te zahteve ne bi bilo mogoče izpolniti v praksi. 

 Sprememba 64: V skupnem stališču je še vedno vključena izjema pri prepovedi v 

členu 1, vendar bo to ponovno pregledano do 1. januarja 2010, glej člen 9(2)(i). 

 Spremembe 69, 74, 75 in 77: Svet ni želel vključiti davčnih spodbud v besedilo 

skupnega stališča. 

 Sprememba 80: Svet je menil, da je to preobsežno, vendar sta bila odstavka (i) in (j) 

dodana k Pregledu iz člena 9 in obravnavata vidike te spremembe. 

 Sprememba 81: Svet je menil, da je to že zajeto v odstavkih o splošnem pregledu v 

členu 9(2), npr. v odstavkih (a), (g) in (h). 

 Sprememba 104: Po dolgotrajni razpravi se je Svet strinjal, da je treba uporabiti 

obstoječi Odbor za Uredbo o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, vendar v okviru 

regulativnega, in ne upravljalnega postopka; glej člen 10. 

 Sprememba 83: Mnenje je, da ločen odbor ni potreben. 

 Sprememba 84: Nova oblika direktive o homologaciji vozil v zvezi s klimatskimi 

napravami v vozilih pomeni, da se le-te ne omenjajo več v Prilogi II skupnega stališča. 

Glede aerosolov je Svet raje obdržal izraz "novi aerosoli", kakor ga je predlagala 

Komisija, glej spremembo 20. 

 

 

 

 

 

3. Najpomembnejše novosti, ki jih je vključil Svet 
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- Oprema za premično klimatizacijo 

 

1. Sistem kvot 

Svet se je strinjal s spremembami Parlamenta, upoštevajoč, da predlagan sistem kvot ni 

najbolj praktičen način za doseganje cilja zmanjšanja emisij iz teh naprav in, sčasoma, 

zamenjave sredstva za hlajenje v vseh novih napravah za snovi, ki okolju manj 

škodujejo (to je plin z bistveno manjšo vrednostjo GWP). Zato mora biti sistem kvot 

izbrisan. 

 

2. Direktiva o homologaciji 

Svet je ugotovil, da je Parlament predvsem v spremembah 82 in 112 nameraval 

uporabiti sistem homologacije Evropske skupnosti v skladu z direktivo 70/156/EGS za 

namen nadzorovanja načina opremljanja vozil z okolju prijaznimi klimatskimi 

napravami. 

Svet se pridružuje cilju Parlamenta in ga je uresničil z uporabo standardne oblike 

direktive o homologaciji vozil v okviru izvorne zakonodaje v direktivi 70/156/EGS. 

 

- Pravna podlaga ostalih delov Uredbe 

Po odločitvi o obravnavanju dela v zvezi z opremo za premično klimatizacijo v ločeni 

direktivi je Svet zelo pozorno preučil primerno pravno podlago za druge dele Uredbe in 

se, kot je bilo izraženo v skupnem stališču, odločil, da je dvojna pravna podlaga 

najprimernejša rešitev. To pomeni, da Uredba temelji na členu 175(1). Vendar pa členi, 

ki se nanašajo na prepovedi uporabe, prepoved dajanja v promet in označevanja, 

temeljijo na členu 95 Pogodbe. Vstavitev člena, ki zahteva posebno označevanje 

izdelkov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, je bila nov dodatek Sveta in do neke 

mere ustreza tudi spremembam Parlamenta o informacijah za potrošnike. 
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III. ZAKLJUČEK 

 

Kljub dejstvu, da Svet ne more sprejeti vseh sprememb, ki jih je sprejel Evropski parlament, 

meni, da skupno stališče v veliki meri sovpada s pomisleki Parlamenta. 

 

Glede opreme za premično klimatizacijo je oblika v skupnem stališču nova. Vendar ostaja 

skupni cilj Parlamenta in Sveta najti bolj uporabno rešitev, kot so predlagane kvote, ki 

temeljijo na homologacijski zakonodaji. Poudariti je treba, da se kljub obstoju dveh 

elementov - Uredbe in Direktive - Svet in Komisija strinjata, da je to še vedno samo en 

predlog. 

 

 

 

 

============== 
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OPOMBA K ZADEVAM POD TOČKO I/A 
od: generalnega sekretariata Sveta 
za: COREPER/SVET 
Št. predl. Kom.: 12179/03 ENV 433 CODEC 1115 – COM (2003) 492 konč. 
Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o emisijah iz klimatskih naprav

v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS [prva obravnava] 
- Sprejetje (ZA + I) 
a) skupnega stališča 
b) utemeljitev Sveta 
- Izjava 

 

 

Izjava Nemčije, Danske, Francije in Avstrije 

 

Nemčija, Danska, Francija in Avstrija se strinjajo s potencialom globalnega segrevanja 50 v tej 

direktivi, kakor ga je predlagal Evropski parlament v prvi obravnavi, in upajo, da bodo ta cilj 

dosegle pred dokončnim sprejetjem te direktive. 

 

___________________ 
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 01.07.2005 
KOM(2005)296 končno 

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

  

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 
 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih 
fluoriranih toplogrednih plinih; in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 

emisijami iz klimatskih naprav v motornih vozilih ter o spremembi Direktive Sveta 
70/156/EGS 
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2003/0198 A (COD) 
2003/0198 B (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 
 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih 
fluoriranih toplogrednih plinih; in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 

emisijami iz klimatskih naprav v motornih vozilih ter o spremembi Direktive Sveta 
70/156/EGS 

1. POSTOPEK 

Predlog COM(2003)492 konč. z dne 11. avgusta 2003 je bil v skladu s postopkom 
soodločanja na podlagi člena 175(1) Pogodbe ES poslan Svetu in Parlamentu dne 12. 
avgusta 2003. 

Evropski ekonomsko-socialni odbor je 28. januarja 2004 dal svoje mnenje1. 

Evropski parlament je dal svoje mnenje ob prvem branju na zasedanju 31. marca 
2004. 

Na podlagi mnenja Evropskega parlamenta in v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES 
je Svet 14. oktobra 2004 s kvalificirano večino dosegel politični dogovor o Skupnem 
stališču. 

Svet je Skupno stališče uradno sprejel dne 20. junija 2005. 

2. NAMEN PREDLOGA KOMISIJE 

Splošni cilj predloga Komisije je znatno prispevati k cilju Evropske skupnosti iz 
Kjotskega protokola z uvedbo stroškovno učinkovitih ukrepov za znižanje emisij 
fluoriranih toplogrednih plinov. Po ocenah bi se brez ustreznih ukrepov emisije teh 
fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v letih od 1995 do 2010 povečale za 
okoli 50 %. Po začetku veljavnosti Kjotskega protokola dne 16. februarja 2005 je za 
EU postalo še pomembneje, da naglo sprejme in začne izvajati zakonodajo za 
zmanjšanje svojih emisij toplogrednih plinov. 

Drugi cilj je preprečiti izkrivljanje razmer na notranjem trgu, do katerega bi lahko 
prišlo zaradi različnih obstoječih ali načrtovanih ukrepov, ki so jih sprejele države 
članice za izpolnjevanje svojih kjotskih ciljev. To pomeni usklajeno omejevanje 
trženja in uporabe fluoriranih plinov za področja uporabe, kjer je težko doseči 

                                                 
1 Še neobjavljeno v Uradnem listu. 
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njihovo zadrževanje ali pa njihova uporaba velja za neprimerno in obstajajo ustrezne 
druge možnosti. Ključni element je nadzor uhajanja posebnih fluoriranih 
toplogrednih plinov v klimatskih napravah, vgrajenih v avtomobile (mobilne 
klimatske naprave), in od določenega datuma prepoved mobilnih klimatskih naprav, 
ki uporabljajo HFC-134a. 

Pričakuje se, da bo predlog znižal predvidene emisije fluoriranih plinov za okoli 23 
milijonov ton ekvivalenta CO2 do leta 2010 in omogočil še večja znižanja, potem ko 
se bo po letu 2010 povečal učinek nekaterih določb, predvsem odprava uporabe 
HFC-134a v mobilnih klimatskih napravah. 

Na podlagi predloga Komisije lahko Skupno stališče v obliki dveh zakonodajnih 
aktov pomembno prispeva k zagotovitvi, da se bodo pravne obveznosti znižanja 
emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom, ki so ga ratificirale 
Evropska skupnost in države članice 31. maja 2002, izpolnile stroškovno učinkovito. 

3. PRIPOMBE KOMISIJE NA SKUPNO STALIŠČE 

3.1. Splošne pripombe 

54 od 81 sprememb, ki jih je predlagal Parlament, je v celoti, delno ali načelno 
vključenih v Skupno stališče. Komisija sprejema 27 sprememb, ki jih je predlagal 
parlament in so vključene v Skupno stališče.  

Komisija meni, da je Skupno stališče v obliki Uredbe o nekaterih fluoriranih 
toplogrednih plinih in Direktive o emisijah iz mobilnih klimatskih naprav skladno s 
pristopom in cilji njenega predloga. Sprememba oblike prav tako izraža željo 
Parlamenta, da se začne vprašanje mobilnih klimatskih naprav reševati z zakonodajo 
o homologaciji. Komisija se je strinjala s to spremembo oblike, ker sta oba elementa 
obravnavana kot celoten paket, ki v enaki meri ohranja prizadevanje za okolje, kakor 
izvirni predlog. Svet se je s tem strinjal, kar kažejo uvodne izjave k Skupnemu 
stališču. 

Komisija je dala izjavo o členu 10 Uredbe (v Prilogi). 

3.2. Podrobne pripombe 

3.2.1. Spremembe, ki jih je predlagal Parlament in jih je sprejela Komisija ter so v celoti, 
načelno ali delno vključene v Skupno stališče 

Spremembe 3, 34 in 79 dodajajo besedo “toplogredni” pred fluorirani plini 
(uporablja se v celotnem besedilu). 

Sprememba 8 podrobneje določa vse vidike, ki jih bo člen 1(2) Uredbe obravnaval v 
Skupnem stališču. 

Sprememba 12 izboljšuje opredelitev predelave.  

Sprememba 13 opredeljuje uničenje.  

Spremembe 15, 16 in 17 povečujejo jasnost opredelitve vključenih snovi.  
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Sprememba 18 zagotavlja pravno jasnost in zanesljivost opredelitve potenciala 
globalnega segrevanja.  

Sprememba 29 zagotavlja, da je po uhajanju plinov popravilo ustrezno izvedeno. 

Sprememba 30 predvideva zmanjšanje pogostnosti inšpekcijskih pregledov, če ne 
pride do uhajanja. 

Spremembi 31 in 107 omogočata inšpekcijski pregled opreme za gašenje požarov v 
skladu z ISO 14520. 

Spremembi 32 in 33 zahtevata vzpostavitev sistemov za odkrivanje uhajanja na 
območjih, kjer je to verjetno.  

Sprememba 35 predvideva odpravo uhajanja, kakor hitro je to mogoče. 

Sprememba 41 od držav članic zahteva prilagoditev njihovih programov 
usposabljanja.  

Spremembe 46, 50, 52 in 63 podrobneje pojasnjujejo zahteve glede sporočanja 
podatkov.  

S spremembo 78 bi novi predpis o označevanju zahteval navedbo podatkov o 
potencialu globalnega segrevanja za izdelke in opremo, ki vsebujejo fluorirane pline.  

Sprememba 82 uvaja postopek pregleda, ki naj ugotovi, ali je treba Uredbo revidirati. 
Kar zadeva Direktivo, je to načelno zajeto v členu 8. Sprememba 111 zahteva, da so 
od 31. decembra 2006 stopnje uhajanja novih tipov vozil skladne s stopnjami, 
določenimi v standardiziranem preizkusnem postopku.  

3.2.2. Spremembe, ki jih je predlagal Parlament in so za Komisijo sprejemljive, vendar 
niso vključene v Skupno stališče 

V zvezi z uvodnimi izjavami: sprememba 7 zadeva usposabljanje in potrjevanje. Svet 
je odločil, da ne bo šel v podrobnosti v zvezi z vsako določbo, kar lahko Komisija, 
zaradi zaostritve določb o usposabljanju in potrjevanju v Uredbi, podpre. 

V zvezi z definicijami: definicije, ki temeljijo, če je mogoče, na zakonodaji 
Skupnosti, v skladu s spremembama 9 in 11, lahko pripomorejo k večji jasnosti in 
pravni varnosti. Skupno stališče ne vsebuje definicij rezervoarja in proizvajalca, ki ju 
je predlagal Parlament, vendar Komisija meni, da to ni na škodo njenega predloga.  

V zvezi s standardiziranimi preizkusi pred dajanjem v promet: sprememba 24 
zahteva izvedbo standardiziranih preizkusov hladilnih in klimatskih naprav ter 
toplotnih črpalk pred njihovim dajanjem v promet, ki pa morajo temeljiti na veljavni 
zakonodaji in ne na preizkusih, ki jih je določil Odbor. Svet meni, da je to običajni 
postopek in ga zato ni treba ponavljati v Skupnem stališču. 

V zvezi z elektronskim registrom potrjenega osebja in podjetij: sprememba 40, ki 
predvideva elektronski register, bi lahko bila koristno orodje v pomoč operaterjem, 
da v delo vključijo kvalificirano osebje. Skupno stališče ne vsebuje te določbe in ker 
ni osrednjega pomena za določbe o zadrževanju emisij, lahko Komisija to sprejme. 
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V zvezi z mobilnimi klimatskimi napravami s potencialom globalnega segrevanja, 
manjšim od 100, in davčnimi spodbudami: sprememba 77 zahteva, da države članice 
podpirajo uporabo mobilnih klimatskih naprav s potencialom globalnega segrevanja, 
manjšim od 100, in uporabljajo davčne spodbude. Komisija se načeloma strinja, 
vendar meni, da to ne bi smelo biti obvezujoče. Skupno stališče ne vsebuje te 
spremembe. 

V zvezi s pregledom ciljev predelave in vprašanjem revizije pravnega okvira za 
predelavo: Sprememba 81 krepi element predelave v določbah o pregledu. Komisija 
je menila, da bi bilo pregled določb o predelavi koristneje določiti v klavzuli o 
pregledu. Ta ni vključena v Skupno stališče, vendar Komisija meni, da je zajeta v 
zahtevi po ocenjevanju “vpliva ustreznih določb”. 

3.2.3. Spremembe, ki jih je predlagal Parlament in jih Komisija ni sprejela, vendar so 
vključene v Skupno stališče 

V zvezi z mobilnimi klimatskimi napravami: sprememba 6 črta uvodno izjavo o 
prenosljivih kvotah v zvezi s spremembo 105, obeh sprememb Komisija sprva ni 
mogla sprejeti. Svet je glede zakonodajnega akta za znižanje emisij iz mobilnih 
klimatskih naprav ubral podoben pristop kakor Parlament, v Skupnem stališču 
nastopajo predlagane določbe Komisije v Direktivi, ki ureja homologacijo in 
spreminja Direktivo 1970/156/ES. 

V zvezi z definicijo dajanja v promet: sprememba 10 zajema dajanje v promet samih 
fluoriranih plinov ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane pline. Sprememba 
je iz predloga Komisije črtala tudi pridevnik “neizkoriščeno”. Komisija lahko podpre 
novo definicijo, saj iz dajanja v promet izključuje fluorirane pline. 

V zvezi z izrazi “operater” in “lastnik”: spremembi 23 in 34 nadomeščata izraz 
“operaterji”, ki nastopa v predlogu Komisije, z izrazom “lastniki in operaterji”. 
Komisija je sprejela stališče, da je treba jasno opredeliti odgovornost glede 
zadrževanja emisij in da je to običajno “operater”. Vendar člen 2(f) v Skupnem 
stališču predvideva možnost, da je v skladu z določbami o zadrževanju emisij in 
predelavi odgovorna oseba lahko tudi “lastnik”. 

V zvezi z izrazoma “potrjena podjetja” in potrjeno osebje: spremembe 26, 27 in 28 
uvajajo pojma “potrjena podjetja” in “potrjeno osebje”. Stališče Komisije je, da je 
ključni element v določbah o zadrževanju emisij potreba po kvalificiranem osebju. 
Zaradi okrepitve sistema nadzora vodenja evidence, sta uporaba besede “potrjen” 
namesto “kvalificiran” v zvezi z osebjem in vključitev podjetij v člen 3(2) 
sprejemljivi. 

V zvezi s predelavo fluoriranih plinov: sprememba 39 zahteva predelavo pri 
servisiranju in ob dokončni odstranitvi. Vendar se Skupnega stališča besedilo glasi 
“in pred dokončno odstranitvijo”. Komisija lahko podpre to formulacijo. 

V zvezi z zmanjšanjem pogostnosti inšpekcijskih pregledov, če ni uhajanja: glede 
spremembe 110 je Komisija odločitev o zmanjšanju prepustila pristojnemu organu, 
ki je za to najbolj primeren. Če je vzpostavljen ustrezno delujoč sistem za 
ugotavljanje uhajanja, Skupno stališče predvideva zmanjšanje števila inšpekcij na 
polovico.  
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V zvezi z usposabljanjem in potrjevanjem: Komisija ni mogla sprejeti sprememb 42, 
43 in 44, ki zahtevajo, da se obstoječi programi uskladijo z zahtevami Uredbe, saj so 
preveč normativne. Nekatere zamisli iz teh sprememb so bile vključene v Skupno 
stališče (člen 5), ki je bilo bistveno preoblikovano. Ključni elementi glede časovnega 
razporeda in postopka za vzpostavitev minimalnih standardov usposabljanja in 
vzajemnega priznavanja ostajajo nespremenjeni.  

V zvezi s sporočanjem podatkov: Komisija ni mogla sprejeti sprememb 47, 48, 54, 
55, 57, 59, 60 in 62, ker besedilo ne bi več predvidevalo obveznosti proizvajalcev, da 
ocenijo emisije končnih uporabnikov; nadalje ni mogla sprejeti pojma emisij med 
življenjskim ciklom posameznega plina in zahteve, da države članice izvedejo 
pregled reprezentativnega vzorca evidenc in o tem poročajo Komisiji. Komisija teh 
sprememb ni sprejela, ker bi porušile skupno ravnotežje v določbah o poročanju. 
Vendar je v Skupnem stališču prevladala srednja pot, ki je za Komisijo sprejemljiva. 

V zvezi z mobilnimi klimatskimi napravami: spremembe 65, 71, 73, 76, 105, 108, 
111 in 112 nadomestijo določbe o prenosljivih kvotah z določbami, ki urejajo 
homologacijo. Ko se je pokazalo, da Svet v zvezi z izbiro zakonodajnega akta 
podpira podoben pristop kakor Parlament, se je Komisija strinjala s temi 
spremembami. Vendar pa obe instituciji nimata istega mnenja o datumih, ko naj bi te 
določbe začele veljati. Parlament je za nove vrste vozil predlagal leto 2011 in za vsa 
nova vozila leto 2014. Komisija je menila, da morajo biti, zaradi skladnosti z njenim 
predlogom, ti datumi postavljeni najpozneje na leti 2010 in 2016. Komisija je menila, 
da je to pomemben prispevek k izpolnjevanju ciljev EU iz Kjotskega sporazuma. v 
Skupnem stališču nastopajo predlagane določbe Komisije v Direktivi, ki ureja 
homologacijo in spreminja Direktivo 1970/156/ES, ter z datumi odprave uporabe 
HFC-134a lata 2011 za nove vrste vozil in 2017 za nova vozila. 

V zvezi z mobilnimi klimatskimi napravami višjega standarda: spremembi 85 in 96 
črtata definicijo mobilnih klimatskih naprav višjega standarda, kar je posledica 
izbrisa sistema kvot. Komisija je menila, da bi jo bilo treba ohraniti. Vendar so bile 
določbe o prenosljivih kvotah nadomeščene z določbami, ki urejajo homologacijo, 
zato so mobilne klimatske naprave višjega standarda odveč in so izbrisane iz 
Skupnega stališča. 

V zvezi s poročanjem o napredku pri razvoju podnebju prijaznih klimatskih naprav: 
sprememba 86 poziva Komisijo, da po dveh letih predloži poročilo o napredku pri 
razvoju podnebju prijaznih klimatskih naprav. Skupno stališče predvideva v členu 
8(1) Direktive o homologaciji možnost presoje, ali bi bilo treba določbe Skupnosti o 
potencialu globalnega segrevanja fluoriranih toplogrednih plinov spremeniti. 

3.2.4. Spremembe, ki jih je predlagal Parlament in jih Komisija ni sprejela ter niso 
vključene v Skupno stališče 

V zvezi z uvodnimi izjavami: sprememba 2 uvaja uvodno izjavo o ciljnih emisijah 
Kjotskega protokola, ki veljajo za vsako posamezno državo članico, in potrebe po 
sprejetju individualnih ukrepov. Vendar ni nikjer navedeno, da morajo biti v 
nekaterih primerih ukrepi usklajeni in da nekatere države članice ne bodo imele 
popolne pristojnosti pri sprejemanju svojih nacionalnih ukrepov, ker nekatere ukrepe 
v predlagani uredbi zajema člen 95. 
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V zvezi z uvodnimi izjavami: sprememba 4 uvaja uvodno izjavo, da je v večini 
primerov mogoče uporabiti alternative fluoriranim plinom in da je zato treba omejiti 
njihovo uporabo na primere, ko ni teh alternativ. V predlagani Uredbi so 
prepovedane številne možnosti uporabe fluoriranih plinov in izdelki, v katerih se ti 
uporabljajo. Člen o pregledu Komisijo zavezuje k pregledu drugih primerov, ko 
prihaja do uporabe fluoriranih plinov.  

V zvezi z uvodnimi izjavami: v skladu s spremembo 5 lahko država članica, poleg 
zahtev Skupnosti, določi dodatne nacionalne zahteve o poročanju. Tega Komisija ni 
sprejela, saj je menila, da mora biti to urejeno z mehanizmom spremljanja. Vendar 
obstaja v Skupnem stališču splošna uvodna izjava, ki se nanaša na nacionalno 
poročanje, kar lahko Komisija podpre. 

V zvezi z definicijo novih vrst razpršil: sprememba 20 bi nadomestila predlagano 
definicijo Komisije z novo definicijo “tehničnih razpršil”. Po mnenju Komisije to ni 
bilo v celoti pretehtano in podpira definicijo v Skupnem stališču, ki je v skladu z 
njenim predlogom. 

V zvezi z novo definicijo majhnih proizvajalcev avtomobilov: Komisija ni sprejela 
spremembe 21, ker definicija ni v skladu s sistemom homologacije. V zvezi s splošno 
obveznostjo za preprečevanje in zmanjševanje emisij na najmanjšo možno mero: kar 
zadeva spremembo 22 Komisija meni, da to ureja člen 3. Komisija podpira Skupno 
stališče. 

V zvezi z inšpekcijskim pregledom mobilnih naprav: Komisija je zavrnila 
spremembo 25, ker še ni bila izvedena potrebna tehnična in ekonomska presoja, in 
podpira Skupno stališče. 

V zvezi z registracijo subjektov, ki se ukvarjajo s pregledom sistemov aktivne 
požarne zaščite: Komisija ni sprejela spremembe 36, ker meni, da bi dodatno 
obremenila industrijo in ne bi prinesla očitnih koristi. Ta sprememba ni vključena v 
Skupno stališče. 

V zvezi s sporočanjem podatkov: Komisija je zavrnila spremembe 49, 57 in 61, ker 
so razširile področje uporabe določb o poročanju in ni bilo jasno, kakšne bi bile 
dodatne koristi pri ocenjevanju emisij fluoriranih plinov v EU. To stališče potrjuje 
tudi Skupno stališče. 

V zvezi z uporabo žveplovega heksafluorida pri tlačnem litju magnezijevih zlitin: 
Komisija je zavrnila spremembo 64, ki onemogoča uporabo tudi v primeru, ko ni 
presežena zgornja mejna vrednost, ki jo je Komisija postavila na 500 kg na leto. 
Sprememba prav tako ni vključena v Skupno stališče, čeprav zahteva presojo tega 
odstopanja do 1. januarja 2010.  

V zvezi s promocijo hladilnih in klimatskih naprav prek davčnih in drugih spodbud: 
Komisija je zavrnila spremembi 69 in 74, ker bi lahko bile takšne davčne spodbude v 
navzkrižju z zakonodajo ES o državnih pomočeh. 

V zvezi z uvedbo davčnih spodbud za predelavo mobilnih klimatskih naprav, katerih 
potencial globalnega segrevanja bi se znižal pod vrednost 50: Komisija meni, da je 
sprememba 75 neizvedljiva, in podpira Skupno stališče. 
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V zvezi s pregledom podnebju prijaznih klimatskih naprav dve leti po začetku 
veljavnosti: Komisija ni mogla sprejeti spremembe 80, ker je bilo področje uporabe 
preširoko in bi bila sprememba v navzkrižju s časovnim razporedom za pregled iz 
predloga Komisije in Skupnega stališča. 

V zvezi z odborom: sprememba 83 predvideva vzpostavitev novega dodatnega 
odbora, ki bi se ukvarjal s priznavanjem poklicnih kvalifikacij. Komisija meni, da je 
za to primeren odbor iz Uredbe (ES) št. 2037/2000. Komisija je prav tako zavrnila 
spremembo 104, ki je zahtevala vzpostavitev novega stalnega odbora namesto 
odbora iz Uredbe (ES) št. 2037/2000. 

V zvezi s spremembo Priloge II – prepovedi: sprememba 84 je uvedla številne 
spremembe, povezane z uporabo perfluoriranih ogljikovodikov v požarni zaščiti in 
novih vrstah razpršil. Komisija jih je zavrnila, ker so v škodo njenemu predlogu 
(perfluorirani ogljikovodiki) ali pa morajo pridobiti dodatne tehnične ocene npr. 
razpršila. 

V zvezi s HFC-152a v mobilnih klimatskih napravah: sprememba 108 (in spremembi 
73, 112) predvideva znižanje meje potenciala globalnega segrevanja dovoljenih 
hladilnih sredstev s 150 na 50, kar bi onemogočilo uporabo HFC-152a. Po mnenju 
Komisije to z vidika varstva okolja ni upravičeno. Vendar Skupno stališče v členu 
8(1) Direktive o homologaciji predvideva možnost presoje, ali bi bilo treba določbe 
Skupnosti o potencialu globalnega segrevanja fluoriranih toplogrednih plinov 
spremeniti.  

3.2.5. Dodatne spremembe Sveta k predlogu Komisije 

V zvezi s pravno podlago: Ob upoštevanju odločitve Sveta, da predlog Komisije 
preoblikuje v Direktivo, ki izrecno obravnava vprašanje fluoriranih ogljikovodikov v 
mobilnih klimatskih napravah, in Uredbo, ki bo zajela preostanek izvirnega predloga, 
se Komisija strinja, da mora Direktiva temeljiti zgolj na členu 95 in da bi morala biti 
pravna podlaga Uredbe člena 175 in 95 v povezavi z nekaterimi členi. Skupno 
stališče je v skladu s tem stališčem. Uvodna izjava 5 razjasni, kateri členi Uredbe 
temeljijo na členu 95. 

V zvezi z označevanjem izdelkov in opreme: Skupno stališče vsebuje nov člen o 
označevanju, ki bo zagotovil, da nekateri izdelki in oprema, ki vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline, ne bodo prišli v promet, če ne bodo ustrezno označeni. Komisija 
bo prek postopka odbora določila obliko oznake. 

V zvezi s pregledom: Komisija pozdravlja določbe o podrobnem pregledu, ki krepijo 
njen predlog. Komisija je nakazala, da je njen predlog samo prvi korak, zato bo 
pregled po štirih letih od začetka veljavnosti Uredbe pomembno orodje pri 
ocenjevanju in oblikovanju novih predlogov, če bo to primerno. 

V zvezi z začetkom veljavnosti: v Skupnem stališču začne Uredba veljati dvanajst 
mesecev po objavi v Uradnem listu, namesto v dvajsetih dneh, kar je predlagala 
Komisija. Začetek veljavnosti Direktive ostane 20 dni. Razlog za spremembo začetka 
veljavnosti Uredbe je ta, da bo večina prepovedi iz Priloge II že začela veljati ob 
začetku veljavnosti Uredbe. Komisija se s tem lahko strinja. 
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4. SKLEP 

Komisija je v svoji oceni Skupnega stališča upoštevala preoblikovanje svojega 
predloga v Direktivo, ki izrecno obravnava vprašanje fluoriranih ogljikovodikov v 
mobilnih klimatskih napravah, z uporabo zakonodaje o homologaciji vozil, in v 
Uredbo, ki bo zajela preostanek izvirnega predloga. Komisija se je strinjala s to 
spremembo oblike, če bo vsebina še naprej obravnavana kot celoten paket, ki v enaki 
meri ohranja prizadevanje za okolje, kakor njen izvirni predlog. Tudi po mnenju 
Sveta je pomembno, da se vsebina te zakonodaje obravnava kot celoten paket, kar je 
nakazal v uvodni izjavi 8 k Uredbi in v uvodni izjavi 6 k Direktivi, ki poudarjata, da 
je treba to zakonodajo sprejeti in objaviti v Uradnem listu hkrati. 

Kar zadeva Direktivo o mobilnih klimatskih napravah, je Skupno stališče sprejelo 
predlog Parlamenta o postopni odpravi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v 
mobilnih klimatskih napravah prek postopka homologacije namesto sistema 
prenosljivih kvot. Medtem ko Komisija sprva ni mogla sprejeti takšne spremembe, se 
je sedaj odločila, da bo podprla postopek homologacije, ker niti Parlament niti Svet 
nista bila pripravljena sprejeti predloga Komisije in ker je prizadevanje za okolje iz 
predloga Komisije ohranjeno. 

Komisija in Svet nista sprejela predloga Parlamenta za znižanje meje potenciala 
globalnega segrevanja fluoriranih plinov v mobilnih klimatskih napravah s 150 na 
50, saj bi to onemogočilo uporabo HFC-152a, možne alternativne tehnologije, pri 
čemer bi bile koristi za okolje le minimalne. Vendar člen 8(1) Direktive o 
homologaciji Komisijo zavezuje k pregledu in poročanju, ali tehnološki in znanstveni 
napredek omogoča spremembo določb v zvezi s potencialom globalnega segrevanja 
fluoriranih plinov.  

V Skupno stališče je bilo vključenih veliko sprememb, ki jih je Parlament predlagal 
ob prvem branju. Mnogi pripomorejo k večji jasnosti nekaterih izrazov v predlogu ter 
povečujejo preglednost in opredelitev odgovornosti. V okviru sporazuma o končnem 
besedilu bi lahko Komisija podprla številne spremembe, ki jih je predlagal Parlament 
in ki jih je sprva zavrnila, na primer v določbah o poročanju, ki so delno sprejete ali 
preoblikovane v Skupnem stališču. Skupno stališče gre v številnih primerih dlje od 
predloga Komisije, kar velja za novi člen o označevanju, ki je za Komisijo 
sprejemljiv. Večina sprememb, ki jih je predlagal Parlament, je bila sprejeta, 
predvsem je v Uredbi bistveno okrepljen in natančneje opredeljen člen o pregledu, ki 
bo Komisiji koristno vodilo za oceno vseh političnih področij v Uredbi, in po potrebi 
pri pripravi predlogov o nadaljnjih ukrepih. 

Komisija zato podpira Skupno stališče, ki je bilo sprejeto s kvalificirano večino dne 
20. junija 2005. 
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PRILOGA 

Izjava Komisije o pregledu 

iz člena 10(2)(j) 

Komisija ugotavlja, da bi bili v skladu s členom 10(2)(j) in v zvezi s Prilogo II možni sektorji 
za pregled: 

• uporabe v sektorju razpršil; 

• uporabe v sektorjih hladilnih in klimatskih naprav (razen tistih v motornih vozilih) 
in toplotnih črpalk; 

• sektor trdih in prožnih pen; 

• sistemi aktivne požarne zaščite in gasilni aparati. 




