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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/…/EG 

av den 

 

om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon  

och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG 

 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95, 

 

med beaktande av kommissionens förslag, 

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och 

 

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

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

 

(1) Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital måste säkerställas, och i detta syfte har ett 

EG-typgodkännandesystem för motorfordon införts. De tekniska kraven för typgodkännande 

av luftkonditioneringssystem i motorfordon bör därför harmoniseras för att undvika att 

medlemsstaterna antar krav som är olika i olika medlemsstater och för att den inre marknaden 

skall fungera korrekt. 

 

(2) Allt fler medlemsstater avser att införa bestämmelser för användningen av 

luftkonditioneringssystem i motorfordon till följd av rådets beslut 2002/358/EG av 

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

Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och 

gemensamt fullgörande av åtagandena inom ramen för detta.1 Enligt detta beslut är 

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

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

Kyotoprotokollet med 8 % jämfört med 1990 års nivåer. Utan en samordnad tillämpning av 

dessa åtaganden uppstår risken att hinder skapas för den fria rörligheten för motorfordon inom 

gemenskapen. Det är därför lämpligt att fastställa vilka krav som skall ställas på 

luftkonditioneringssystem i fordon för att de skall tillåtas på marknaden och att från ett visst 

datum förbjuda luftkonditioneringssystem som är avsedda att innehålla fluorerade 

växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150. 

 

                                                 
1  EGT L 130, 15.5.2002, s. 1. 
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(3) Utsläppen av fluorkolväte-134a (HFC-134a), som har en faktor för global 

uppvärmningspotential på 1300, från luftkonditioneringssystem i motorfordon ter sig alltmer 

oroväckande på grund av dess påverkan på klimatförändringar. Kostnadseffektiva och säkra 

alternativ till fluorkolväte-134a (HFC-134a) väntas bli tillgängliga inom en nära framtid. En 

översyn bör göras för att, mot bakgrund av framsteg som görs i fråga om potentiell 

begränsning av utsläpp från eller ersättning av fluorerade växthusgaser i sådana system, 

fastställa huruvida detta direktiv bör utvidgas till att omfatta andra kategorier av motorfordon 

och huruvida bestämmelserna om dessa gasers globala uppvärmningspotential bör ändras, 

med beaktande av teknisk och vetenskaplig utveckling och behovet av att respektera 

industrins tidsramar för produktplanering. 

 

(4) För att se till att förbudet mot vissa fluorerade växthusgaser blir effektivt, måste möjligheten 

begränsas att i efterhand utrusta motorfordon med luftkonditioneringssystem som är avsedda 

att innehålla fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som 

överstiger 150 och förbjuda påfyllnad av luftkonditioneringssystem med sådana gaser. 

 

(5) För att begränsa utsläppen av vissa fluorerade växthusgaser från luftkonditioneringssystem i 

motorfordon måste gränsvärden för läckage fastställas samt provningsförfaranden för 

bedömning av läckage i luftkonditioneringssystem i motorfordon som är avsedda att innehålla 

fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150. 
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(6) För att bidra till fullbordandet av gemenskapens och dess medlemsstaters åtaganden enligt 

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

förordning (EG) nr .../2005∗ och detta direktiv, som båda bidrar till att förhindra och minimera 

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

tidning vid samma tidpunkt. 

 

(7) Alla fordonstillverkare bör göra all relevant teknisk information tillgänglig för 

godkännandemyndigheten när det gäller de luftkonditioneringssystem som installerats och de 

gaser som använts i dessa. Om luftkonditioneringssystem är avsedda att innehålla fluorerade 

växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150, bör 

tillverkaren också lämna uppgifter om omfattningen av dessa systems läckage. 

 

(8) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets 

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

av kommissionens genomförandebefogenheter1. 

 

(9) Detta direktiv är ett av särdirektiven inom förfarandet för EG-typgodkännande som 

fastställdes genom rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa 

fordon2. Direktiv 70/156/EEG bör följaktligen ändras i enlighet därmed. 

                                                 
∗  Meddelande till publikationsbyrån: För in numret på den förordning som motsvarar 

detta direktiv och som skall offentliggöras i samma nummer av EUT. 
1  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. 
2  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2004/04/EG (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13). 
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(10) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att kontrollera läckage av de specifika fluorerade 

växthusgaserna i luftkonditioneringssystemen i motorfordon och att från ett visst datum 

förbjuda luftkonditioneringssystem som är avsedda att innehålla fluorerade växthusgaser med 

en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150, inte i tillräcklig utsträckning 

kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av direktivets omfattning och 

verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 

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

i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

 

(11) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning1 uppmanas 

medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så 

vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna 

samt att offentliggöra dessa tabeller. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

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

Syfte 

 

I detta direktiv fastställs krav i fråga om EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av 

fordon med avseende på utsläpp från och säker funktion hos luftkonditioneringssystem som är 

installerade i fordon. I direktivet fastställs även bestämmelser för installation i efterhand och 

återfyllnad av sådana system. 
 

Artikel 2 

Tillämpningsområde 

 

Detta direktiv skall tillämpas på motorfordon av kategorierna M1 och N1 enligt definitionen i 

bilaga II till direktiv 70/156/EEG. Enligt det här direktivet skall fordon av kategori N1 begränsas till 

fordon av klass I enligt beskrivningen i den första tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I till rådets 

direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon1 som infördes genom 

direktiv 98/69/EG2. 

 

Artikel 3 

Definitioner 

 

I detta direktiv används följande definitioner:  

 

1. fordon: alla motorfordon som omfattas av detta direktiv. 

                                                 
1  EGT L 76, 6.4.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2003/76/EG (EUT L 206, 15.8.2003, s. 29). 
2 EGT L 350, 28.12.1998, s. 1. 
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2. fordonstyp: typ enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till direktiv 70/156/EEG. 

 

3. luftkonditioneringssystem: alla system vars främsta syfte är att minska lufttemperatur och 

luftfuktighet i ett fordons passagerarutrymme. 

 

4. system med dubbla förångare: system där en förångare är monterad i motorrummet och en i 

ett annat utrymme i fordonet, alla andra system skall anses vara "system med en enkel 

förångare". 

 

5. fluorerade växthusgaser: flourkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid 

(SF6) som anges i bilaga A till Kyotoprotokollet samt preparat som innehåller dessa ämnen 

med undantag för de ämnen som kontrolleras genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet1. 

 

6. fluorkolväte: en organisk förening som består av kol, väte och fluor och vars molekyl består 

av högst sex kolatomer. 

 

7. perfluorkarbon: en organisk förening som består av enbart kol och fluor och vars molekyl 

består av högst sex kolatomer. 

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

förordning (EG) nr 2077/2004 (EUT L 359, 4.12.2004, s. 28). 
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8. faktorer för global uppvärmningspotential: en fluorerad växthusgas 

klimatuppvärmningspotential i förhållande till koldioxidens. Faktorn för 

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

under 100 år för ett kilogram av en gas i förhållande till ett kilogram CO2. De relevanta 

GWP-siffrorna är de som publicerats i den tredje bedömningsrapporten som antogs av den 

mellanstatliga panelen för klimatförändringar ("IPCC:s GWP-värden för 2001")1. 

 

9. preparat: en blandning bestående av två eller flera ämnen av vilka minst ett utgörs av en 

fluorerad växthusgas. Den sammantagna faktorn för den globala uppvärmningspotentialen2 av 

preparatet skall fastställas i enlighet med del 2 i bilagan. 

 

10. installation i efterhand: installation av ett luftkonditioneringssystem i ett fordon efter det att 

fordonet har registrerats. 

 

Artikel 4 

Medlemsstaternas skyldigheter 

 

1. Medlemsstaterna skall i förekommande fall bevilja EG-typgodkännande eller nationellt 

typgodkännande med avseende på utsläpp från luftkonditioneringssystem endast till sådana 

fordonstyper som uppfyller kraven i detta direktiv. 

 

2. För att kunna bevilja typgodkännande för hela fordonet enligt artikel 4.1 a i 

direktiv 70/156/EEG skall medlemsstaterna se till att tillverkarna lämnar information om vilken typ 

av köldmedium som används i luftkonditioneringssystem som installeras i nya motorfordon. 

 

                                                 
1  IPCC:s tredje bedömningsrapport om klimatförändringar från 2001. En rapport från 

Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
2  För beräkningen av GWP-faktorn hos icke-fluorerade växthusgaser i preparat skall de värden 

som offentliggjordes i IPCC:s första bedömningsrapport gälla, se "Climate Change, The IPCC 
Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge 
University Press, Cambridge (UK) 1990." 
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3. För typgodkännande av fordon som är utrustade med luftkonditioneringssystem som är avsett 

att innehålla en fluorerad växthusgas med en faktor för global uppvärmningspotential som 

överstiger 150 skall medlemsstaterna se till att sådana gasers läckage i enlighet med det 

harmoniserade provningsförfarandet för att upptäcka läckage som avses i artikel 7.1 inte överstiger 

de högsta tillåtna gränsvärden som föreskrivs i artikel 5. 

 

Artikel 5 

Typgodkännande 

 

1. Med verkan från och med sex månader efter dagen för antagandet av ett harmoniserat 

provningsförfarande för att upptäcka läckage får medlemsstaterna inte, av orsaker som har samband 

med utsläpp från luftkonditioneringssystem, 

 

a) vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en ny fordonstyp, 

eller 

 

b) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon 

 

om fordonet som är utrustat med ett luftkonditioneringssystem som är avsett att innehålla fluorerade 

växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150 uppfyller kraven i 

detta direktiv. 
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2. Med verkan från och med 12 månader räknat från antagandet av ett harmoniserat 

provningsförfarande för att upptäcka läckage, dock tidigast från och med den 1 januari 2007, skall 

medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en 

fordonstyp som är utrustad med ett luftkonditioneringssystem som är avsett att innehålla fluorerade 

växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150, såvida 

omfattningen av läckaget från det systemet inte överstiger 40 gram fluorerade växthusgaser per år 

för system med enkel förångare eller 60 gram fluorerade växthusgaser per år för system med dubbla 

förångare. 

 

3. Med verkan från och med 24 månader räknat från antagandet av ett harmoniserat 

provningsförfarande för att upptäcka läckage, dock tidigast från och med den 1 januari 2008, skall 

medlemsstaterna för nya fordon utrustade med luftkonditioneringssystem som är avsedda att 

innehålla fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som 

överstiger 150, såvida omfattningen av läckaget från det systemet inte överstiger 40 gram fluorerade 

växthusgaser per år för system med enkel förångare eller 60 gram fluorerade växthusgaser per år för 

system med dubbla förångare, 

 

a) betrakta intyg om överensstämmelse som ogiltiga enligt artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG, och 

 

b) vägra registrering samt förbjuda försäljning och ibruktagande. 

 

4. Med verkan från och med den 1 januari 2011 skall medlemsstaterna inte längre bevilja 

EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för fordonstyper med ett 

luftkonditioneringssystem som är avsett att innehålla fluorerade växthusgaser med en faktor för 

global uppvärmningspotential som överstiger 150. 

 



 
16182/4/04 REV 4  IR/lt 12 
 DG I   SV 

5. Med verkan från och med den 1 januari 2017 skall medlemsstaterna för nya fordon utrustade 

med ett luftkonditioneringssystem som är avsett att innehålla fluorerade växthusgaser med en faktor 

för global uppvärmningspotential som överstiger 150 

 

a) betrakta intyg om överensstämmelse som ogiltiga enligt artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG, och 

 

b) vägra registrering samt förbjuda försäljning och ibruktagande. 

 

Artikel 6 

Installation i efterhand och återfyllnad 

 

1. Med verkan från och med den 1 januari 2011 får luftkonditioneringssystem som är avsedda att 

innehålla fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som 

överstiger 150 inte i efterhand installeras i fordon som typgodkänts från och med det datumet. Med 

verkan från och med den 1 januari 2017 får inte sådana luftkonditioneringssystem i efterhand 

installeras i några fordon. 

 

2. Luftkonditioneringssystem som installerats i fordon som typgodkänns den 1 januari 2011 eller 

senare skall inte fyllas med fluorerad växthusgas med en faktor för global uppvärmningspotential 

som överstiger 150. Från och med den 1 januari 2017 skall luftkonditioneringssystemen i samtliga 

fordon inte vara fyllda med fluorerad växthusgas med en faktor för global uppvärmningspotential 

som överstiger 150, med undantag för återfyllnad av luftkonditioneringssystem som innehåller 

sådana gaser som installerats i fordonet före den tidpunkten. 
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3. Tjänsteleverantörer som erbjuder service eller reparation av luftkonditioneringssystem skall 

inte fylla dessa system med fluorerade växthusgaser om en onormal mängd köldmedel har läckt ut 

från systemet innan den nödvändiga reparationen har slutförts. 

 

Artikel 7 

Genomförandebestämmelser 

 

1. Senast den …∗ skall kommissionen besluta om åtgärder för genomförandet av artiklarna 4 

och 5 och särskilt om 

 

a) de administrativa bestämmelserna för EG-typgodkännandet av fordon, och 

 

b) ett harmoniserat provningsförfarande för att upptäcka omfattningen av läckaget av fluorerade 

växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150 från 

luftkonditioneringssystem. 

 

2. Kommissionen skall besluta om åtgärderna i enlighet med förfarandet i artikel 13 i 

direktiv 70/156/EEG. 

 

3. Kommissionen skall offentliggöra dessa åtgärder i Europeiska unionens officiella tidning. 

 

4. Förfarandet i punkt 2 skall i förekommande fall tillämpas vid antagande av 

 

a) åtgärder som krävs för att garantera en säker funktion hos och lämpligt underhåll av 

köldmedier i mobila luftkonditioneringssystem, 

                                                 
∗  12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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b) åtgärder som rör installation i efterhand av luftkonditioneringssystem i fordon som är i bruk 

och återfyllnad av luftkonditioneringssystem som är i bruk om detta inte omfattas av artikel 6, 

 

c) anpassningar av metoden för att fastställa den aktuella faktorn för den globala 

uppvärmningspotentialen hos preparat. 

 

Artikel 8 

Översyn 

 

1. På grundval av de framsteg som görs i fråga om potentiell begränsning av utsläpp från, eller 

ersättning av, fluorerade växthusgaser i luftkonditioneringssystem installerade i motorfordon skall 

kommissionen pröva om 

 

– förevarande lagstiftning bör utsträckas till att även omfatta andra fordonskategorier, särskilt 

kategorierna M2 och M3 samt klasserna II och III i kategori N1,  

 

– gemenskapsbestämmelser om faktorerna för global uppvärmningspotential för fluorerade 

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

utvecklingen samt behovet av att respektera industrins tidsramar för produktplanering, 

 

och offentliggöra en rapport senast den ...*. Den skall vid behov lägga fram lämpliga förslag till 

lagstiftning. 

 

                                                 
* Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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2. Om en fluorerad växthusgas med en faktor för global uppvärmningspotential som 

överstiger 150, vilken ännu inte tagits upp i den rapport från IPCC som nämns i artikel 3.8, tas upp i 

en kommande rapport från IPCC skall kommissionen bedöma om detta direktiv behöver ändras för 

att införliva den gasen. Om kommissionen finner att så behövs skall den i enlighet med förfarandet i 

artikel 13 i direktiv 70/156/EEG 

 

– besluta om de nödvändiga åtgärderna, och 

 

– fastställa övergångsperioder för genomförandet av åtgärderna. Därvid skall kommissionen 

sammanjämka behovet av en adekvat ledtid och den risk som den fluorerade växthusgasen 

utgör för miljön. 

 

Artikel 9 

Ändringar i direktiv 70/156/EEG 

 

Direktiv 70/156/EEG ändras i enlighet med del 1 i bilaga I till detta direktiv. 

 

Artikel 10 

Införlivande 

 

1. Medlemsstaterna skall senast den …∗ anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. 

 

                                                 
∗ 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den …∗. 

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv 

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 

 

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

 

Artikel 11 

Ikraftträdande 

 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

Artikel 12 

Adressater 

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 

 

Utfärdat i Bryssel den  

 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

 

___________

                                                 
∗  18 månader och en dag efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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BILAGA 
 

Del 1 

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt: 
 
1. I bilaga IV, del I, skall en ny punkt [61] och fotnot med följande lydelse läggas till: 

" 
Område Direktiv EUT Tillämplighet 

   M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

[61] Luftkondition-
eringssystem 

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

(8)  Endast för fordon i kategori N1 och klass I enligt beskrivningen i den första tabellen i 
punkt 5.3.1.4. i bilaga I till direktiv 70/220/EEG som har införts genom 
direktiv 98/69/EG." 

 

2. Bilaga XI skall ändras på följande sätt: 
 
a) I tillägg 1 skall en ny punkt [61] med följande lydelse läggas till:  

" 

Punkt Ämne Direktiv 
M1≤2 500 

(1) kg 

M1>2 500 

(1) kg 

M2 M3 

[61] Luftkonditionerings-

system 

[…/…/EG] X X 

 

  

" 
b) I tillägg 2 skall en ny punkt [61] med följande lydelse läggas till: 

" 
Punkt Ämne Direktiv M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61] Luftkonditionerings- 

system  

[…/…/EG] X   W       

" 
c) I tillägg 3 skall en ny punkt [61] med följande lydelse läggas till: 

" 
Punkt Ämne Direktiv M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61] Luftkonditionerings-

system 

[…/…/EG]   W       

" 
d) Under rubriken "Bokstävernas betydelse" skall följande bokstav läggas till:  

 
"W Endast för fordon i kategori N1 och klass I enligt beskrivningen i den 

första tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktiv 70/220/EEG som har införts 
genom direktiv 98/69/EG". 
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Del 2 

 

Metod för beräkning av de sammantagna faktorerna för den globala uppvärmningspotentialen 

(GWP-faktorer) för ett preparat 

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

 

⇒ Sammantagna GWP-faktorer = 1652,5. 

 
 

________________________ 
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I. INLEDNING 

 

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

och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser. 

 

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

 

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

 

3. Den 20 juni 2005, antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 

i fördraget. 

 

II. SYFTE 

 

Syftet med kommissionens föreslag till förordning var 

 

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

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

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

mer ansvarsfull användning av fluorerade växthusgaser i allmänhet och mer miljöfarliga 

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

 

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

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

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

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

innehåller förbud mot viss användning av gaser och förbjuder utsläppande på 

marknaden av ett begränsat antal applikationer som innehåller dessa gaser. 

 

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

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

 

1. Allmänt 

 

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

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

föreslagna tillvägagångssättet ändras i den gemensamma ståndpunkten (se punkt 3 

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

kommissionen också stöder den gemensamma ståndpunkten i dess nuvarande lydelse. 

 

2. Europaparlamentets ändringar 

 

Vid plenaromröstningen den 31 mars 2004 antog Europaparlamentet 81 ändringar till 

förslaget. 

 

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

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

 

b) 27 ändringar har inte införlivats. 

 

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

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

 

Förordningen: 

 

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

texten. 

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

omformulerats till två stycken som nu täcker innehållet i ändringen.  

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

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

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

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

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

öppen. 

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

inte den text som parlamentet föreslagit. Den gemensamma ståndpunkten innehåller i 

stället definitionen av destruktion från den standarddefinition som används i 

ozonlagerrapporter, se artikel 2 q.  

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

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

den gemensamma ståndpunkten. 

Ändring 18: Godtas i princip, artikel 2 d. 

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

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

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

den som är ansvarig för operatörens roll. 

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

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

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

ansågs nödvändig. 

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

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

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

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

Ändring 31: Godtas i artikel 3.5. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ändringarna 59 och 60: Godtas i artikel 6.1 c. 

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

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

gemensamma ståndpunkten.  

Ändring 65: Godtas i artikel 7. 

Ändring 67: Godtas nästan ordagrant i artikel 8.1. 

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

av "i andra transportmedel". 

Ändring 105: Strykning godtas i artikel 11. 

 

Direktivet: 

 

Ändring 6: Godtas i princip, i skäl 4. 

Ändringarna 85 och 96: Godtas.  

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

ett harmoniserat provningsförfarande för att upptäcka läckage och gränsvärdena är 

redan preciserade i den gemensamma ståndpunkten. 

Ändring 71: Godtas i artikel 7.1 andra strecksatsen. 

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

i den gemensamma ståndpunkten är 150, inte 50. 

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

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

uppvärmningspotential i den gemensamma ståndpunkten är 150, inte 50. 

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

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

beakta teknisk och vetenskaplig utveckling och behovet av att respektera industrins 

tidsramar för produktplanering. 

Ändring 82: Täcks i princip av artikel 8. 

 

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

tillämpliga på kommissionens förslag, tillsammans med skälen för avslag. 

 

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

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

bibehålla vissa nationella åtgärder.  

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

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

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

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

allmänna översynen (Artikel 9.2 j).  

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

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

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

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

respektive på artikel 95. 

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

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

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

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

global uppvärmningspotential i definitionen, eftersom detta behandlas senare i 

artiklarna. 

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

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

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

bestämmelser för småserietillverkare.  

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

artikel 3.1. 

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

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

bruk. 

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

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

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

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

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

Ändring 49: Täcks av artikel 6.1 b.  

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

praktiken.  

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

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

den 1 januari 2010, se artikel 9.2 i. 

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

texten till den gemensamma ståndpunkten. 

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

översynen i artikel 9 och beaktar aspekter av denna ändring.  

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

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

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

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

föreskrivande förfarandet i stället för förvaltningsförfarandet, se artikel 10.  

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

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

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

gemensamma ståndpunkten och när det gäller aerosoler föredrog rådet att behålla "nya 

aerosoler" som kommissionen föreslagit, se ändring 20. 

 



 
16182/4/04 REV 4 ADD 1  isa/SH/lt 8 
 DG I   SV 

3. De viktigaste förändringarna som rådet gjort  

 

− Mobila luftkonditioneringssystem: 

 

1. Kvotsystem 

Rådet samtyckte till parlamentets ändringar med tanke på att det föreslagna 

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

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

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

kvotsystemet strukits. 

 

2. Direktiv om typgodkännande 

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

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

fordon skulle kunna utrustas med miljövänliga luftkonditioneringssystem. Rådet delar 

parlaments mål och har genomfört det genom att använda standardmallen för ett direktiv 

om typgodkännande av fordon, enligt moderlagstiftningen i direktiv 70/156/EEG. 

 

− Rättslig grund för de återstående delarna av förordningen: 

 

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

luftkonditioneringssystem till ett särdirektiv diskuterade rådet mycket ingående lämplig 

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

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

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

användningsförbudet, förbudet mot utsläppande på marknaden samt märkning är dock 

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

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

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

information till konsumenterna. 
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III. SLUTSATS  

 

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

att den gemensamma ståndpunkten till stora delar uppfyller parlamentets önskemål.  

 

När det gäller mobila luftkonditioneringssystem är modellen i den gemensamma ståndpunkten 

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

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

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

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

 

 

________________________ 
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– Uttalande 
 
 

Uttalande från Danmark, Tyskland, Frankrike och Österrike 

 

Danmark, Tyskland, Frankrike och Österrike uttalar sig för en faktor för global 

uppvärmningspotential på 50 i detta direktiv, som Europaparlamentet föreslagit vid första 

behandlingen, och hoppas därför uppnå detta mål innan det slutliga antagandet av detta direktiv. 

 

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

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

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

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

1. FÖRFARANDE 

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

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

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

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

Rådet antog formellt den gemensamma ståndpunkten den 20 juni 2005. 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

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

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

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

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

3. KOMMISSIONENS KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA 
STÅNDPUNKTEN 

3.1. Allmänna kommentarer 

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

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

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

3.2. Detaljerade kommentarer 

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

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

Genom ändring 12 förbättras definitionen av återvinning.  

Ändring 13 innehåller en definition av destruktion.  

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

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

Ändring 29 garanterar att reparationer utförs korrekt efter läckage. 

Enligt ändring 30 skall kontrollfrekvensen minskas om läckage inte förekommer.  

Ändringarna 31 och 107 tillåter inspektion av brandutrustning enligt ISO 14520  

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

Enligt ändring 35 skall läckor repareras så snart som möjligt.  

Enligt ändring 41 skall medlemsstaterna anpassa sina utbildningsprogram.  

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

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

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

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

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

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

Standardiserade tester före utsläppandet på marknaden: Enligt ändring 24 skall kyl- 
och luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar genomgå standardiserade 



 

SV 5   SV 

tester innan de släpps ut på marknaden, men dessa standarder skall bygga på befintlig 
lagstiftning och inte på tester som fastställs av kommittén. Rådet anser att detta är det 
normala tillvägagångssättet och därmed behöver det inte upprepas i den 
gemensamma ståndpunkten.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. SLUTSATS 

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

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

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

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

Kommissionens förklaring om den översyn 

som avses i artikel 10.2 j 

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

• Tillämpningar inom aerosolsektorn. 

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

• Cellplast, både styv och mjuk. 

• Brandskyddssystem och brandsläckare. 




