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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1149/2013, którą złożył Matthias Weise (Niemcy), w sprawie 
zakazu korzystania z niebezpiecznych czynników chłodniczych w nowych 
pojazdach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się korzystaniu z niebezpiecznej substancji HFO 1234yf jako 
czynnika chłodniczego w nowych pojazdach, co jest czynione, pomimo że doświadczenia 
przeprowadzone na Uniwersytecie w Monachium wykazały, iż substancja ta stwarza poważne 
zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników pojazdów. Składający petycję twierdzi, że 
właściwy organ niemiecki (Urząd Federalny ds. Pojazdów) nie działa zgodnie ze ścisłymi 
normami obowiązującymi w tym przypadku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 marca 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 listopada 2014 r.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. systemy klimatyzacji w nowych typach pojazdów muszą być 
wypełnione czynnikiem chłodniczym o niewielkim wpływie na klimat zgodnie z unijną 
dyrektywą „MAC” 2006/40/WE w sprawie ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych. W 
ruchomych urządzeniach klimatyzacyjnych nie wolno już używać fluorowanych gazów 
cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150 CO2. Producenci 
samochodów mogą wybrać dowolny system chłodzenia o ile spełnia on wymogi dyrektywy. 
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W 2009 r., w celu dostosowania się do tego wymogu, producenci samochodów wybrali nowy 
czynnik chłodniczy HFO 1234yf ze względu na jego niski współczynnik ocieplenia 
globalnego. Obecnie używany czynnik chłodniczy R134a o współczynniku ocieplenia 
globalnego 1300 jest de facto zakazany w nowych homologowanych pojazdach (nowych 
modelach) od dnia 1 stycznia 2011 r. Od dnia 1 stycznia 2017 r. zakazem tym zostaną objęte 
wszystkie nowe pojazdy. 

Po ogłoszeniu przez firmę Daimler we wrześniu 2012 r., że po przeprowadzeniu dodatkowych 
testów doszli oni do wniosku, że czynnik chłodniczy HFO-1234yf nie jest bezpieczny w kilku 
z jej modeli, w grudniu 2012 r. władze niemieckie poinformowały Komisję, że prowadzone 
jest dochodzenie w celu sprawdzenia bezpieczeństwa czynnika chłodniczego R-1234yf w 
konkretnych modelach. 

W dniu 31 października 2013 r. władze niemieckie przekazały Komisji końcowe 
sprawozdanie w sprawie „pogłębionej analizy ryzyka związanego z użyciem czynnika 
chłodniczego R1234yf w systemach klimatyzacyjnych pojazdów silnikowych”, 
przeprowadzonej przez niemiecki urząd homologacji i organ nadzoru rynku, Federalny Urząd 
ds. Ruchu Drogowego (KBA). 

W sprawozdaniu stwierdzono brak ogólnego ryzyka dla bezpieczeństwa przy stosowaniu tego 
czynnika chłodniczego w ruchomych urządzeniach klimatyzacyjnych, zwłaszcza w 
odniesieniu do palności, oraz że żadne natychmiastowe środki ze strony KBA, jako organu 
zajmującego się bezpieczeństwem produktów, nie są konieczne, jeśli chodzi o testowane 
pojazdy, na mocy niemieckich przepisów o bezpieczeństwie produktów (odpowiadających 
dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów na szczeblu UE). W końcowym 
sprawozdaniu zalecono dalsze badania nad wykorzystaniem tego czynnika chłodniczego, jako 
wynik przeprowadzonych pomiarów porównawczych dotyczących poprzedniego czynnika 
chłodniczego R134a (czynnik chłodniczy, który w myśl dyrektywy MAC ma zostać 
stopniowo zakazany w ruchomych urządzeniach klimatyzacyjnych). Zalecono również 
zbadanie ewentualnych przyszłych wymogów w zakresie bezpieczeństwa w systemach 
ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych. W zaleceniach tych nie zakwestionowano wniosku, 
że nie występuje ogólne ryzyko dla bezpieczeństwa w przypadku użycia czynnika 
chłodniczego R1234yf w ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych.

Procedury zastosowane przez KBA nie stanowiły pełnej oceny ryzyka. Przemysł 
motoryzacyjny przeprowadził ocenę ryzyka i analizę drzewa błędów w odniesieniu do 
wykorzystania R1234yf w systemach ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych w ramach 
wspólnych projektów badawczych SAE International w 2009 i 2013 r., w których 
stwierdzono, że ten czynnik chłodniczy może być bezpiecznie stosowany w systemach 
ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych. 

Z uwagi na wysokie zainteresowanie tą kwestią i fakt, że nie wszystkie zainteresowane strony 
były zaangażowane w procedury KBA Komisja zaproponowała państwom członkowskim, by 
Wspólne Centrum Badawcze/JRC dokonało przeglądu procedur testowych KBA, 
uwzględniając również ocenę ryzyka przeprowadzoną przez SAE (przegląd z 2012/2013 r.) 
oraz procedury testowe opracowane przez dostawców, producentów i stowarzyszenia. 
Wszystkim zainteresowanym stronom umożliwiono włączenie się do tego zadania w drodze 
uczestnictwa w trzech spotkaniach grupy roboczej zajmującej się tą sprawą, które odbyły się 
w dniu 20 listopada i 11 grudnia 2013 r. oraz 24 stycznia 2014 r. Wszystkie dokumenty 
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przedstawione i omówione podczas tych spotkań są dostępne na poświęconej temu 
zagadnieniu stronie internetowej Komisji. 

Inicjatywa ta – którą Komisja uznała za zasadniczą w celu zapewnienia przejrzystości i 
zaufania do procesu – została przyjęta z zadowoleniem przez wszystkie zainteresowane 
strony.

w dniu 7 marca 2014 r. Komisja Europejska opublikowała przegląd naukowy przygotowany 
przez JRC na temat badań dotyczących aspektów bezpieczeństwa związanych z 
wykorzystaniem czynnika chłodniczego R1234yf w systemach ruchomych urządzeń 
klimatyzacyjnych. 

W przeglądzie tym stwierdzono, że nie ma dowodów na poważne ryzyko związane z 
wykorzystaniem tego czynnika chłodniczego w systemach ruchomych urządzeń 
klimatyzacyjnych w normalnych i przewidywalnych warunkach wykorzystania. 

W związku z tym przegląd dokonany przez JRC potwierdził wnioski niemieckiego organu 
nadzoru rynku (KBA), który uznał, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających 
poważne ryzyko, które wymagałoby interwencji odpowiednich organów (odnośne 
sprawozdanie z października 2013 r.). 

W praktyce oznacza to, że ocena ta potwierdziła stanowisko Komisji, zgodnie z którym 
producenci samochodów dysponują środkami łagodzenia ryzyka nieodłącznie związanego z 
wykorzystaniem tego czynnika chłodniczego, które jest znane i zostało zbadane. Ten czynnik 
chłodniczy to nie jedyny łatwopalny płyn wykorzystywany w pojazdach, który może 
spowodować niebezpieczne emisje podczas spalania; producenci samochodów, w ramach 
odpowiedzialności za dostarczanie bezpiecznych produktów, znaleźli sposoby na złagodzenie 
tego ryzyka, spójne z wysokim poziomem ochrony bezpieczeństwa i zdrowia osób.  

W rzeczywistości istnieją już setki tysięcy pojazdów około 40 modeli, w których używa się 
nowego czynnika chłodniczego zatwierdzonego w UE i wprowadzonego na rynek UE przez 
różnych producentów, m.in. dwóch producentów niemieckich. 

Podsumowanie

Zgodnie z dostępnymi informacjami Komisja uznała, że władze niemieckie postąpiły 
odpowiednio i zgodnie z odnośnymi ramami prawnymi (ogólne bezpieczeństwo produktów) 
w związku z aspektami bezpieczeństwa w zakresie wykorzystania czynnika chłodniczego 
HFO 1234yf w systemach ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych. Stwierdziły bowiem i 
zostało to potwierdzone przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, że nie ma 
dowodów na poważne ryzyko związane z wykorzystaniem tego czynnika chłodniczego w 
systemach ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych w normalnych i przewidywalnych 
warunkach wykorzystania. Ponadto producenci nie są prawnie zobowiązani do używania 
HFO 1234yf, a przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego przeanalizowali różne warianty 
przestrzegania obowiązujących przepisów, zwłaszcza dyrektywy 2006/40/WE w sprawie 
ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych. Nie ma zatem podstaw, by Komisja zaproponowała 
lub poparła – zgodnie z wnioskiem zawartym w petycji – „zakazu korzystania z 
niebezpiecznych czynników chłodniczych w nowych pojazdach”. 


