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Návrh doporučení pro druhé čtení (PE 360.265v01-00)
Avril Doyle
Společný postoj Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o emisích 
z klimatizačních systémů v motorových vozidlech, kterou se mění a doplňuje směrnice Rady 
70/156/EHS

Společný postoj Rady (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1 A (nový)

(1a) Klimatizační systémy v motorových 
vozidlech zcela zbytečné v severní a střední 
Evropě, a navíc zvyšují spotřebu paliva, i 
když nejsou používány. Členské státy 
mohou proto omezovat instalace 
klimatizačních systémů prostřednictvím 
daňových nebo finančních opatření.

Or. nl
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Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrhy při prvním čtení.

Pozměňovací návrh, který předložili Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 2

(2) V důsledku rozhodnutí Rady 
2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 o 
schválení Kjótského protokolu k Rámcové 
úmluvě OSN o změně klimatu jménem 
Evropského společenství a o společném 
plnění závazků z něj vyplývajících má stále 
více členských států v úmyslu regulovat 
používání klimatizačních systémů 
v motorových vozidlech. Uvedené 
rozhodnutí zavazuje Společenství a jeho 
členské státy, aby v období 2008 – 2012 
snížily své celkové emise skleníkových 
plynů pocházející z lidské činnosti, které 
jsou uvedeny v příloze A Kjótského 
protokolu, o 8 % ve srovnání se stavem 
v roce 1990. Nekoordinované plnění těchto 
závazků přináší nebezpečí vytváření 
překážek volného pohybu motorových 
vozidel ve Společenství. Je proto vhodné 
stanovit požadavky, které musí 
klimatizačnísystémy montované do vozidel 
splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, a od 
určitého data zakázat klimatizační systémy 
konstruované tak, aby obsahovaly 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování vyšším než 150.

(2) V důsledku rozhodnutí Rady 
2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 o 
schválení Kjótského protokolu k Rámcové 
úmluvě OSN o změně klimatu jménem 
Evropského společenství a o společném 
plnění závazků z něj vyplývajících má stále 
více členských států v úmyslu regulovat 
používání klimatizačních systémů 
v motorových vozidlech. Uvedené 
rozhodnutí zavazuje Společenství a jeho 
členské státy, aby v období 2008 – 2012 
snížily své celkové emise skleníkových 
plynů pocházející z lidské činnosti, které 
jsou uvedeny v příloze A Kjótského 
protokolu, o 8 % ve srovnání se stavem 
v roce 1990. Nekoordinované plnění těchto 
závazků přináší nebezpečí vytváření 
překážek volného pohybu motorových 
vozidel ve Společenství. Je proto vhodné 
stanovit požadavky, které musí 
klimatizačnísystémy montované do vozidel 
splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, a od 
určitého data zakázat klimatizační systémy 
konstruované tak, aby obsahovaly 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování vyšším než 50.

Or. de

Odůvodnění

Obnovuje platnost pozměňovacího návrhu 73 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh, který předložili Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Aby byla zajištěna účinnost zákazu 
některých fluorovaných skleníkových plynů, 
je třeba omezit možnost dovybavování 
motorových vozidel klimatizačními systémy 
konstruovanými tak, aby obsahovaly 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování vyšším než 150, a 
zakázat plnění klimatizačních systémů
takovými plyny.

(4) Aby byla zajištěna účinnost zákazu 
některých fluorovaných skleníkových plynů, 
je třeba omezit možnost dovybavování 
motorových vozidel klimatizačními systémy 
konstruovanými tak, aby obsahovaly 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování vyšším než 50, a 
zakázat plnění klimatizačních systémů
takovými plyny.

Or. de

Odůvodnění

Obnovuje platnost pozměňovacích návrhů 73 a 75 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předložili Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Jelikož cílů této směrnice, totiž kontroly 
úniků určitých fluorovaných skleníkových 
plynů z klimatizačních systémů
montovaných do vozidel a od určitého data 
zákazu klimatizačních systémů
konstruovaných tak, aby obsahovaly 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování vyšším než 150, 
nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni 
členských států a může jich být proto 
z důvodu rozsahu nebo účinků této směrnice 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, jak je stanovena 
v uvedeném článku, nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je pro dosažení 

(10) Jelikož cílů této směrnice, totiž kontroly 
úniků určitých fluorovaných skleníkových 
plynů z klimatizačních systémů
montovaných do vozidel a od určitého data 
zákazu klimatizačních systémů
konstruovaných tak, aby obsahovaly 
fluorované skleníkové plyny s potenciálem 
globálního oteplování vyšším než 50, 
nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni 
členských států a může jich být proto 
z důvodu rozsahu nebo účinků této směrnice 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, jak je stanovena 
v uvedeném článku, nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je pro dosažení 
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těchto cílů nezbytné. těchto cílů nezbytné.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozměňovací návrh 5
ČL. 3, ODST.7 A (nový)

7a. “malovýrobci” výrobci vozidel, kteří 
v Evropské unii neprodají více než 50 000 
vozidel za kalendářní rok.

Or. de

Odůvodnění

Obnovuje platnost pozměňovacího návrhu Parlamentu (pozměňovací návrh 21) z prvního 
čtení.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 6
ČL. 4, ODST. 3

3. Pro schvalování typu vozidel vybavených 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorovaný skleníkový 
plyn, jehož potenciál globálního oteplování 
je vyšší než 150, členské státy zajistí, aby 
podle harmonizované zkoušky na detekci 
úniků uvedené v čl. 7 odst. 1 nepřekročila 
míra úniků těchto plynů maximální 
přípustné hodnoty stanovené v článku 5.

3. Pro schvalování typu vozidel vybavených 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorovaný skleníkový 
plyn, jehož potenciál globálního oteplování 
je vyšší než 50, členské státy zajistí, aby 
podle harmonizované zkoušky na detekci 
úniků uvedené v čl. 7 odst. 1 nepřekročila 
míra úniků těchto plynů maximální 
přípustné hodnoty stanovené v článku 5.

[horizontální pozměňovací návrh – bude-li 
přijat, změní se číslovka ,,150" na číslovku 
"50" v celém textu směrnice a ve všech 
pozměňovacích návrzích k této směrnici].

Or. en
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Odůvodnění

Potenciál globálního oteplování (GWP) 150 by stále umožňoval použití fluorovaných 
uhlovodíků (HFC), jako je HFC 152a, navzdory skutečnosti, že alternativy obsahující jiné 
plyny, např. CO2 nebo uhlovodíky, již jsou nebo brzy budou na trhu. Dalším problémem 
systémů HFC je možnost jejich doplňování CFC (chlorfluoruhlovodíkem) nebo HCFC 
(hydrochlorfluoruhlovodíky) – což je běžná praxe v několika zemích, včetně rozvojových.

Pozměňovací návrh, který předložili Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 7
ČL. 5, ODST. 4

4. S účinkem od 1. ledna 2011 přestanou 
členské státy udělovat evropské 
(ES)schválení typu nebo vnitrostátní 
schválení typu pro typ vozidla vybaveného 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 150.

4. S účinkem od 1. ledna 2011 přestanou 
členské státy udělovat evropské 
(ES)schválení typu nebo vnitrostátní 
schválení typu pro typ vozidla vybaveného 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 50.

Or. de

Odůvodnění

V roce 2005 bude více než 80 % všech nových automobilů v Evropě vybaveno klimatizací, a 
další zvýšení tohoto počtu v příštích několika letech je nanejvýš pravděpodobné. Z důvodů 
ochrany životního prostředí se proto zdá být rozumná snaha o co nejrychlejší skutečnou 
změnu v technologii klimatizačních systémů pro automobily tak, aby se namísto dosavadních 
fluorovaných skleníkových plynů, které poškozují ovzduší, mohl k plnění klimatizačních 
systémů v automobilech používat kysličník uhličitý, který je k ovzduší šetrný. Snížením GWP 
(potenciál globálního oteplování) na 50 se rozumí, že v budoucnu nebudou nadále 
povolovány klimatizační systémy s chladivem R 152a (GWP 120). Tento postup se jeví jako 
opodstatněný, jelikož existuje alternativa v podobě technologie CO2 (GWP 1), která je 
k ovzduší mnohem šetrnější, a která by s ohledem na současný vývoj této technologie, mohla 
být vyráběna jako součást standardního vybavení v časovém rámci stanoveném ve směrnici 
(do 1.1.2011). Kromě toho, R 152a představuje závažná bezepčnostní rizika v případě požáru, 
vzhledem k jeho hořlavosti a vysoce toxickým vedlejším produktům.
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Pozměňovací návrh, kteý předložily Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 8
ČL. 5, ODST. 4

4. S účinkem od 1. ledna 2011 přestanou 
členské státy udělovat evropské 
(ES)schválení typu nebo vnitrostátní 
schválení typu pro typ vozidla vybaveného 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 150.

4. S účinkem od 1. ledna 2009 přestanou 
členské státy udělovat evropské 
(ES)schválení typu nebo vnitrostátní 
schválení typu pro typ vozidla vybaveného 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 50.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví, ve kterém se používají fluorované skleníkové plyny s největším dopadem potenciálu 
na ovzduší, je výroba mobilních klimatizačních jednotek (MAC). Stále více automobilů je 
vybaveno klimatizací, a tyto systémy jsou propustnější než jiné typy chlazení, protože 
nemohou být hermeticky uzavřeny a podléhají namáhání při řízení. Průmysl vyrábějící 
součásti pro mobilní klimatizace (MAC) je připraven dodávat součásti neobsahující 
fluorované uhlovodíky (HFC): v Austrálii již jezdí automobily s MAC poháněnými levným 
propan-butanem, zatímco podniky vyrábějící součásti pro MAC poháněné CO2 budou 
připraveny dodávat součásti neobsahující HFC nejdříve v roce 2008, nejpozději v roce 2009. 
Není proto důvod, aby se neurychlovala fáze zamezení používání HFC v MAC.

Pozměňovací návrh, který předložili Norbert Glante, Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 9
Čl.5, ODST. 4

4. S účinkem od 1. ledna 2011 přestanou 
členské státy udělovat evropské 
(ES)schválení typu nebo vnitrostátní 
schválení typu pro typ vozidla vybaveného 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 150.

4. S účinkem od 1. ledna 2011 přestanou 
členské státy udělovat evropské 
(ES)schválení typu nebo vnitrostátní 
schválení typu pro typ vozidla vybaveného 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 50.

Malovýrobci však mohou získat schválení 
typu pro uvedená vozidla do 1. ledna 2013. 
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Norbert Glante, Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 10
ČL. 5, ODST.5, ÚVODNÍ ČÁST

5. S účinkem od 1. ledna 2017, v případě
nových vozidel vybavených klimatizačním 
systémem konstruovaným tak, aby 
obsahoval fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 150, členské státy:

5. S účinkem od 1. ledna 2014, v případě
nových vozidel vybavených klimatizačním 
systémem konstruovaným tak, aby 
obsahoval fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 50, členské státy:

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje platnost pozměňovacího návrhu 73 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 11
ČL. 5, ODST.5, ÚVODNÍ ČÁST

5. S účinkem od 1. ledna 2017, v případě
nových vozidel vybavených klimatizačním 
systémem konstruovaným tak, aby 
obsahoval fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 150, členské státy:

5. S účinkem od 1. ledna 2015, v případě
nových vozidel vybavených klimatizačním 
systémem konstruovaným tak, aby 
obsahoval fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 50, členské státy:

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v pozměňovacínm návrhu Lucas a Isler Béguin k čl. 5 odst. 4.
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Pozměňovací návrh, který předložili Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 12
ČL. 5, ODST. 5, ÚVODNÍ ČÁST

5. S účinkem od 1. ledna 2017, v případě
nových vozidel vybavených klimatizačním 
systémem konstruovaným tak, aby 
obsahoval fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 150, členské státy:

5. S účinkem od 1. ledna 2017, v případě
nových vozidel vybavených klimatizačním 
systémem konstruovaným tak, aby 
obsahoval fluorované skleníkové plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 50, členské státy:

Or. en

Odůvodnění

V roce 2005 bude více než 80 % všech nových automobilů v Evropě vybaveno klimatizací, a 
další zvýšení tohoto počtu v příštích několika letech je nanejvýš pravděpodobné. Z důvodů 
ochrany životního prostředí se proto zdá být rozumná snaha o co nejrychlejší skutečnou 
změnu v technologii klimatizačních systémů pro automobily tak, aby se namísto dosavadních 
fluorovaných skleníkových plynů, které poškozují ovzduší, mohl k plnění klimatizačních 
systémů v automobilech používat kysličník uhličitý, který je k ovzduší šetrný. Snížením GWP 
(potenciál globálního oteplování) na 50 se rozumí, že v budoucnu nebudou nadále 
povolovány klimatizační systémy s chladivem R 152a (GWP 120). Tento postup se jeví jako 
opodstatněný, jelikož existuje alternativa v podobě technologie CO2 (GWP 1), která je 
k ovzduší mnohem šetrnější, a která by s ohledem na současný vývoj této technologie, mohla 
být vyráběna jako součást standardního vybavení v časovém rámci stanoveném ve směrnici 
(do 1.1.2011). Kromě toho, R 152a představuje závažná bezepčnostní rizika v případě požáru, 
vzhledem k jeho hořlavosti a vysoce toxickým vedlejším produktům.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 13
ČL. 5, ODST.5 A (nový)

5a. Členské státy mohu s okamžitou 
účinností podporovat montáž 
klimatizačních systémů, v nichž je používán 
plyn, např. CO2, který jsou výkonné a mají
nízký potenciál globálního oteplování. 
Zavedou-li členské státy daňové nebo jiné 
pobídky na podporu instalace systémů 
s nižším potenciálem globálního oteplování, 
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oznámí tato opatření Komisi.

Or. nl

Odůvodnění

Obnovení platnosti pozměňovacího návrhu z prvního čtení v upravené podobě. 

Pozměňovací návrh, který předložili Norbert Glante, Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 14
ČL. 6, ODST. 1

1. S účinkem od 1. ledna 2011 se vozidla, 
pro která bylo uděleno schválení typu od 
uvedeného dne, nesmějí dovybavovat 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 150. S účinkem od 1. ledna 2017 
se takovým klimatizačním systémem 
nesmějí dovybavovat žádná vozidla.

1. S účinkem od 1. ledna 2011 se vozidla, 
pro která bylo uděleno schválení typu od 
uvedeného dne, nesmějí dovybavovat 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 50. S účinkem od 1. ledna 2014
se takovým klimatizačním systémem 
nesmějí dovybavovat žádná vozidla.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 15
ČL. 6, ODST. 1

1. S účinkem od 1. ledna 2011 se vozidla, 
pro která bylo uděleno schválení typu od 
uvedeného dne, nesmějí dovybavovat 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 150. S účinkem od 1. ledna 2017 
se takovým klimatizačním systémem 

1. S účinkem od 1. ledna 2011 se vozidla, 
pro která bylo uděleno schválení typu od 
uvedeného dne, nesmějí dovybavovat 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 50. S účinkem od 1. ledna 2017 
se takovým klimatizačním systémem 
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nesmějí dovybavovat žádná vozidla. nesmějí dovybavovat žádná vozidla.

Or. de

Odůvodnění

V roce 2005 bude více než 80 % všech nových automobilů v Evropě vybaveno klimatizací, a 
další zvýšení tohoto počtu v příštích několika letech je nanejvýš pravděpodobné. Z důvodů 
ochrany životního prostředí se proto zdá být rozumná snaha o co nejrychlejší skutečnou 
změnu v technologii klimatizačních systémů pro automobily tak, aby se namísto dosavadních 
fluorovaných skleníkových plynů, které poškozují ovzduší, mohl k plnění klimatizačních 
systémů v automobilech používat kysličník uhličitý, který je k ovzduší šetrný. Snížením GWP 
(potenciál globálního oteplování) na 50 se rozumí, že v budoucnu nebudou nadále 
povolovány klimatizační systémy s chladivem R 152a (GWP 120). Tento postup se jeví jako 
opodstatněný, jelikož existuje alternativa v podobě technologie CO2 (GWP 1), která je
k ovzduší mnohem šetrnější, a která by s ohledem na současný vývoj této technologie, mohla 
být vyráběna jako součást standardního vybavení v časovém rámci stanoveném ve směrnici 
(do 1.1.2011). Kromě toho, R 152a představuje závažná bezepčnostní rizika v případě požáru, 
vzhledem k jeho hořlavosti a vysoce toxickým vedlejším produktům.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 16
ČL. 6, ODST. 1

1. S účinkem od 1. ledna 2011 se vozidla, 
pro která bylo uděleno schválení typu od 
uvedeného dne, nesmějí dovybavovat 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 150. S účinkem od 1. ledna 2017
se takovým klimatizačním systémem 
nesmějí dovybavovat žádná vozidla.

1. S účinkem od 1. ledna 2009 se vozidla, 
pro která bylo uděleno schválení typu od 
uvedeného dne, nesmějí dovybavovat 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
vyšším než 50. S účinkem od 1. ledna 2015 
se takovým klimatizačním systémem 
nesmějí dovybavovat žádná vozidla.

Or. en
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v pozměňovacím návrhu Lucas a Isler Béguin k čl. 5, odst. 4.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňopvací návrh 17
ČL. 6, ODST. 2

2. Klimatizační systémy montované do 
vozidel typově schválených 1. ledna 2011
nebo později nesmějí být plněny
fluorovanými skleníkovými plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 150. S účinkem od 1. ledna 2017 se
klimatizační systémy u žádných vozidel 
nesmí plnit fluorovanými skleníkovými 
plyny s potenciálem globálního oteplování
vyšším než 150, s výjimkou doplnění náplně
klimatizačních systémů obsahujících tyto 
plyny a namontovaných do vozidel před
tímto dnem.

2. Klimatizační systémy montované do 
vozidel typově schválených 1. ledna 2009
nebo později nesmějí být plněny
fluorovanými skleníkovými plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 50. S účinkem od 1. ledna 2015 se
klimatizační systémy u žádných vozidel 
nesmí plnit fluorovanými skleníkovými 
plyny s potenciálem globálního oteplování
vyšším než 50, s výjimkou doplnění náplně
klimatizačních systémů obsahujících tyto 
plyny a namontovaných do vozidel před 
tímto dnem.

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v pozměňovacím návrhu Lucas a Isler Béguin k čl. 5, odst. 4.

Pozměňovací návrh, který předložili Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozměňovací návrh 18
ČL. 6, ODST. 2

2. Klimatizační systémy montované do 
vozidel typově schválených 1. ledna 2011 
nebo později nesmějí být plněny
fluorovanými skleníkovými plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 150. S účinkem od 1. ledna 2017 se
klimatizační systémy u žádných vozidel 

2. Klimatizační systémy montované do 
vozidel typově schválených 1. ledna 2011 
nebo později nesmějí být plněny
fluorovanými skleníkovými plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 50. S účinkem od 1. ledna 2014 se
klimatizační systémy u žádných vozidel 



PE 362.687v01-00 12/14 AM\580354CS.doc
Externí překlad

CS

nesmí plnit fluorovanými skleníkovými 
plyny s potenciálem globálního oteplování
vyšším než 150, s výjimkou doplnění náplně
klimatizačních systémů obsahujících tyto 
plyny a namontovaných do vozidel před 
tímto dnem.

nesmí plnit fluorovanými skleníkovými 
plyny s potenciálem globálního oteplování
vyšším než 50, s výjimkou doplnění náplně
klimatizačních systémů obsahujících tyto 
plyny a namontovaných do vozidel před 
tímto dnem.

Or. de

Pozměňovací návrh, kerý předložili Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 19
ČL. 6, ODST. 2

2. Klimatizační systémy montované do 
vozidel typově schválených 1. ledna 2011 
nebo později nesmějí být plněny
fluorovanými skleníkovými plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 150. S účinkem od 1. ledna 2017 se
klimatizační systémy u žádných vozidel 
nesmí plnit fluorovanými skleníkovými 
plyny s potenciálem globálního oteplování
vyšším než 150, s výjimkou doplnění náplně
klimatizačních systémů obsahujících tyto 
plyny a namontovaných do vozidel před 
tímto dnem.

2. Klimatizační systémy montované do 
vozidel typově schválených 1. ledna 2011 
nebo později nesmějí být plněny
fluorovanými skleníkovými plyny 
s potenciálem globálního oteplování vyšším 
než 50. S účinkem od 1. ledna 2017 se
klimatizační systémy u žádných vozidel 
nesmí plnit fluorovanými skleníkovými 
plyny s potenciálem globálního oteplování
vyšším než 50, s výjimkou doplnění náplně
klimatizačních systémů obsahujících tyto 
plyny a namontovaných do vozidel před 
tímto dnem.

Or. de

Odůvodnění

V roce 2005 bude více než 80 % všech nových automobilů v Evropě vybaveno klimatizací, a 
další zvýšení tohoto počtu v příštích několika letech je nanejvýš pravděpodobné. Z důvodů 
ochrany životního prostředí se proto zdá být rozumná snaha o co nejrychlejší skutečnou 
změnu v technologii klimatizačních systémů pro automobily tak, aby se namísto dosavadních 
fluorovaných skleníkových plynů, které poškozují ovzduší, mohl k plnění klimatizačních 
systémů v automobilech používat kysličník uhličitý, který je k ovzduší šetrný. Snížením GWP 
(potenciál globálního oteplování) na 50 se rozumí, že v budoucnu nebudou nadále 
povolovány klimatizační systémy s chladivem R 152a (GWP 120). Tento postup se jeví jako 
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opodstatněný, jelikož existuje alternativa v podobě technologie CO2 (GWP 1), která je 
k ovzduší mnohem šetrnější, a která by s ohledem na současný vývoj této technologie, mohla 
být vyráběna jako součást standardního vybavení v časovém rámci stanoveném ve směrnici 
(do 1.1.2011). Kromě toho, R 152a představuje závažná bezepčnostní rizika v případě požáru, 
vzhledem k jeho hořlavosti a vysoce toxickým vedlejším produktům.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 20
ČL. 6, ODST. 2 A (nový)

2a. Členské státy mohou nabízet daňové 
nebo finanční pobídky při dovybavení 
existujících vozidel za předpokladu, že do 
nich budou montovány klimatizační 
systémy používající fluorované skleníkové 
plyny s potenciálem globálního oteplování 
nižším než 50. Zavedou-li členské státy 
daňové nebo jiné pobídky na podporu 
instalace systémů s nižším potenciálem 
globálního oteplování, oznámí tato opatření 
Komisi.

Or. nl

Odůvodnění

Obnovení platnosti pozměňovacího návrhu z prvního čtení v upravené podobě. 

Amendment by Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh21
ČLÁNEK 6 A (nový)

Článek 6a
Označování

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 
Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES týkající se 
označování nebezpečných látek a 
přípravků, nesmějí být na trh uváděna 
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motorová vozidla, na která se vztahuje 
článek 2 této směrnice, jsou-li vybavena 
klimatizačním systémem konstruovaným 
tak, aby obsahoval fluorované skleníkové 
plyny, není-li chemický název fluorovaných 
skleníkových plynů uveden na štítku 
v souladu s uznávanou nomenklaturou 
průmyslových odvětví. Uvedený štítek musí 
obsahovat jasné udaje o obsahu 
fluorovaných skleníkových plynů 
v klimatizačním systému a také hodnotu 
jejich potenciálu globálního oteplování. 
Tyto údaje musí být jasným a 
neodstranitelným způsobem uvedeny na 
vozidle, na každé reklamě a ve všech 
informacích o prodeji. Uvedený štítek musí 
být umístěn na vnější straně vozidla tak, 
aby byl jasně viditelný, a nikoli nezřetelný.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé musí mít k dispozici dostatečné množství informací, aby, pokud si klimatizaci 
chtějí koupit, měli možnost si vybrat podle typu. Protože mobilní klimatizační jednotky 
nemohou být hermeticky uzavřeny, a protože množství emisí závisí na namáhání systému při 
řízení a zvýšené hmotnosti vozidla, může uvedená volba znamenat rozdíl z hlediska ochrany 
ovzduší. 


