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Fælles holdning fastlagt af Rådet den 20. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer 
og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

Rådets fælles holdning (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1 A (ny)

(1a) Luftkonditioneringsanlæg i 
motorkøretøjer er på forhånd ikke 
nødvendige i Nord- og Mellemeuropa, men 
forøger brændstofforbruget, også når 
luftkonditioneringsanlægget ikke er slået 
til. Medlemsstaterne kan derfor søge at 
begrænse installationen af 
luftkonditioneringsanlæg ved at træffe 
skatte- og afgiftsmæssige eller finansielle 
foranstaltninger.

Or. nl

Begrundelse

Knytter an til ændringer fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey og Norbert Glante

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 2

(2) Stadig flere medlemsstater agter at 
regulere anvendelsen af 
luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer 
som følge af Rådets beslutning 2002/358/EF 
af 25. april 2002 om godkendelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer og 
om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i 
forbindelse hermed. Beslutningen forpligter 
Fællesskabet og dets medlemsstater til i 
perioden fra 2008 til 2012 at reducere deres 
samlede menneskeskabte emissioner af de i 
bilag A til protokollen opførte drivhusgasser 
med 8 % i forhold til 1990-niveauet. En 
ukoordineret gennemførelse af disse 
forpligtelser vil kunne skabe hindringer for 
den frie bevægelighed for motorkøretøjer i 
Fællesskabet. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at fastlægge de krav, der skal opfyldes for 
luftkonditioneringsanlæg monteret i 
køretøjer, således at de vil kunne 
markedsføres, og fra en bestemt dato at 
forbyde luftkonditioneringsanlæg, der er 
konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en værdi for så vidt angår 
globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 
mere end 150.

(2) Stadig flere medlemsstater agter at 
regulere anvendelsen af 
luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer 
som følge af Rådets beslutning 2002/358/EF 
af 25. april 2002 om godkendelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer og 
om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i 
forbindelse hermed. Beslutningen forpligter 
Fællesskabet og dets medlemsstater til i 
perioden fra 2008 til 2012 at reducere deres 
samlede menneskeskabte emissioner af de i 
bilag A til protokollen opførte drivhusgasser 
med 8 % i forhold til 1990-niveauet. En 
ukoordineret gennemførelse af disse 
forpligtelser vil kunne skabe hindringer for 
den frie bevægelighed for motorkøretøjer i 
Fællesskabet. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at fastlægge de krav, der skal opfyldes for 
luftkonditioneringsanlæg monteret i 
køretøjer, således at de vil kunne 
markedsføres, og fra en bestemt dato at 
forbyde luftkonditioneringsanlæg, der er 
konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en værdi for så vidt angår 
globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 
mere end 50.

Or. de

Begrundelse

Synspunktet i ændring 73 fra førstebehandlingen genfremsættes.

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Norbert Glante

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 4

(4) For at sikre, at forbuddet mod visse 
fluorholdige drivhusgasser er effektivt, er 

(4) For at sikre, at forbuddet mod visse 
fluorholdige drivhusgasser er effektivt, er 
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det nødvendigt at begrænse muligheden for i 
motorkøretøjer at eftermontere 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 150, og at 
forbyde påfyldning af sådanne gasser i 
luftkonditioneringsanlæg.

det nødvendigt at begrænse muligheden for i 
motorkøretøjer at eftermontere 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 50, og at 
forbyde påfyldning af sådanne gasser i 
luftkonditioneringsanlæg.

Or. de

Begrundelse

Synspunktet i ændring 73 og 75 fra førstebehandlingen genfremsættes.

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Norbert Glante

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 10

(10) Målene for dette direktiv, nemlig at 
kontrollere udsivningen af specifikke 
fluorholdige drivhusgasser fra 
luftkonditioneringsanlæg monteret i 
køretøjer og fra en bestemt dato at forbyde 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 150, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af de 
enkelte medlemsstater og kan derfor, på 
grund af direktivets omfang og virkninger, 
bedre gennemføres på fællesskabsplan. 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der 
er nødvendigt for at nå disse mål.

(10) Målene for dette direktiv, nemlig at 
kontrollere udsivningen af specifikke 
fluorholdige drivhusgasser fra 
luftkonditioneringsanlæg monteret i 
køretøjer og fra en bestemt dato at forbyde 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 50, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af de 
enkelte medlemsstater og kan derfor, på 
grund af direktivets omfang og virkninger, 
bedre gennemføres på fællesskabsplan. 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der 
er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. de



PE 362.687v01-00 4/13 AM\580354DA.doc

DA

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Norbert Glante

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 3, NR. 7 A (nyt)

7a ) "småserieproducent": bilfabrikanter, 
der højst sælger 50.000 køretøjer pr. 
kalenderår i Den Europæiske Union

Or. de

Begrundelse

Her genfremsættes en af Parlamentets ændringer (nr. 21) fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 4, STK. 3

3. Med henblik på typegodkendelse af 
køretøjer med luftkonditioneringsanlæg, der 
er konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 150, sikrer medlemsstaterne sig, at 
udsivningen af sådanne gasser i 
overensstemmelse med den harmoniserede 
udsivningsdetektionsmåling, jf. artikel 7, 
stk. 1, ikke overstiger den tilladte 
maksimumgrænse, der er fastsat i artikel 5.

3. Med henblik på typegodkendelse af 
køretøjer med luftkonditioneringsanlæg, der 
er konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 50, sikrer medlemsstaterne sig, at 
udsivningen af sådanne gasser i 
overensstemmelse med den harmoniserede 
udsivningsdetektionsmåling, jf. artikel 7, 
stk. 1, ikke overstiger den tilladte 
maksimumgrænse, der er fastsat i artikel 5.
[horisontalt ændringsforslag - hvis det 
vedtages, ændres tallet "150" til "50" i hele 
direktivet og i alle ændringsforslag hertil]

Or. en

Begrundelse

Et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 150 ville stadig muliggøre anvendelse af HFC'er
som f.eks. HFC 152a til trods for, at alternativer indeholdende andre gasser såsom CO2 eller 
hydrocarboner er eller snart vil være tilgængelige på markedet. Et andet problem med HFC-
systemer er, at de kan genpåfyldes med CFC'er eller HCFC'er - en praksis, der finder sted i 
flere lande, herunder udviklingslande.
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Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik 
og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 5, STK. 4

4. Fra den 1. januar 2011 må 
medlemsstaterne ikke længere udstede EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for køretøjstyper med 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 150.

4. Fra den 1. januar 2011 må 
medlemsstaterne ikke længere udstede EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for køretøjstyper med 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 50.

Or. de

Begrundelse

I 2005 vil over 80 % af alle nye personbiler i Europa for første gang være udstyret med et 
klimaanlæg, og en yderligere stigning inden for de næste år er yderst sandsynlig. Af 
miljøhensyn synes det derfor hensigtsmæssigt allerede i en tidlig fase at tilstræbe en virkelig 
ændring på det teknologiske område, når det gælder klimaanlæg til biler, for i stedet for en 
fortsat anvendelse af miljøskadelige fluorgasser at satse på det mere miljøvenlige alternativ 
kuldioxid som kølemiddel til klimaanlæg til biler. Nedsættelse af GWP-værdien (Global 
Warming Potential) til 50 medfører, at klimaanlæg med kølemidlet R 152a (GWP 120)
fremover ikke længere vil være tilladt. Dette synes berettiget, da der med CO2-teknologi 
(GWP 1) er et klart mere miljøvenligt alternativ til rådighed, som på grundlag af den
nuværende tekniske udvikling vil kunne serieproduceres inden for den tidsramme, der er 
fastsat i direktivet (indtil 1.1.2011). Hertil kommer, at der er ikke ubetydelige 
sikkerhedstekniske problemer i forbindelse med R 152a på grund af stoffets brændbarhed og 
de meget toksiske nedbrydningsprodukter, der opstår ved brand.

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 5, STK. 4

4. Fra den 1. januar 2011 må 
medlemsstaterne ikke længere udstede EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for køretøjstyper med 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 150.

4. Fra den 1. januar 2009 må 
medlemsstaterne ikke længere udstede EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for køretøjstyper med 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 50.

Or. en
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Begrundelse

Den sektor, der anvender fluorholdige drivhusgasser med den største potentielle indvirkning 
på klimaet, er sektoren for mobile luftkonditioneringsanlæg. Stadig flere biler er udstyret med 
klimaanlæg, og systemerne er mere utætte end andre kølesystemer, fordi de ikke kan 
hermetisk forsegles og udsættes for belastninger under kørslen. Industrien, der fremstiller 
komponenter til mobile luftkonditioneringsanlæg, er rede til at levere komponenter uden 
HFC: i Australien kører bilerne allerede med billige butan/propan klimaanlæg, mens 
klimaanlæg med kuldioxid som kølemiddel vil komme på markedet så tidligt som i 2008 og 
senest i 2009. Der er derfor ingen grund til ikke at fremskynde udfasningen af anvendelsen af 
HFC i mobile luftkonditioneringsanlæg.

Ændringsforslag af Norbert Glante og Dorette Corbey 

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 5, STK. 4

4. Fra den 1. januar 2011 må 
medlemsstaterne ikke længere udstede EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for køretøjstyper med 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 150.

4. Fra den 1. januar 2011 må 
medlemsstaterne ikke længere udstede EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for køretøjstyper med 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 50.

Mindre producenter kan dog opnå 
typegodkendelse for sådanne køretøjer
indtil den 1. januar 2013.

Or. en

Ændringsforslag af Norbert Glante og Dorette Corbey 

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 5, STK. 5, INDLEDNING

5. Fra den 1. januar 2017 skal 
medlemsstaterne hvad angår nye køretøjer 
med luftkonditioneringsanlæg, der er 
konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 150

5. Fra den 1. januar 2014 skal 
medlemsstaterne hvad angår nye køretøjer 
med luftkonditioneringsanlæg, der er 
konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 50

Or. en
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Begrundelse

Synspunktet i ændring 73 fra førstebehandlingen genfremsættes.

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 5, STK. 5, INDLEDNING

5. Fra den 1. januar 2017 skal 
medlemsstaterne hvad angår nye køretøjer 
med luftkonditioneringsanlæg, der er 
konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 150

5. Fra den 1. januar 2015 skal 
medlemsstaterne hvad angår nye køretøjer 
med luftkonditioneringsanlæg, der er 
konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 50

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som i ændringsforslaget af Lucas og Isler Béguin til artikel 5, stk. 4.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik 
og Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 5, STK. 5, INDLEDNING

5. Fra den 1. januar 2017 skal 
medlemsstaterne hvad angår nye køretøjer 
med luftkonditioneringsanlæg, der er 
konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 150

5. Fra den 1. januar 2017 skal 
medlemsstaterne hvad angår nye køretøjer 
med luftkonditioneringsanlæg, der er 
konstrueret til at indeholde fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 50

Or. en

Begrundelse

I 2005 vil over 80 % af alle nye personbiler i Europa for første gang være udstyret med et 
klimaanlæg, og en yderligere stigning inden for de næste år er yderst sandsynlig. Af 
miljøhensyn synes det derfor hensigtsmæssigt allerede i en tidlig fase at tilstræbe en virkelig 
ændring på det teknologiske område, når det gælder klimaanlæg til biler, for i stedet for en 
fortsat anvendelse af miljøskadelige fluorgasser at satse på det mere miljøvenlige alternativ 
kuldioxid som kølemiddel til klimaanlæg til biler. Nedsættelse af GWP-værdien (Global 
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Warming Potential) til 50 medfører, at klimaanlæg med kølemidlet R 152a (GWP 120) 
fremover ikke længere vil være tilladt. Dette synes berettiget, da der med CO2-teknologi 
(GWP 1) er et klart mere miljøvenligt alternativ til rådighed, som på grundlag af den 
nuværende tekniske udvikling vil kunne serieproduceres inden for den tidsramme, der er 
fastsat i direktivet (indtil 1.1.2011). Hertil kommer, at der er ikke ubetydelige 
sikkerhedstekniske problemer i forbindelse med R 152a på grund af stoffets brændbarhed og 
de meget toksiske nedbrydningsprodukter, der opstår ved brand.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 5, STK. 5 A (nyt)

5a. Medlemsstaterne kan med øjeblikkelig 
virkning fremme installation af 
luftkonditioneringsanlæg, der indeholder 
en gas, som er effektiv og har et lavt globalt 
opvarmningspotentiale, f.eks. CO2. Når 
medlemsstaterne træffer skatte- og 
afgiftsmæssige eller andre foranstaltninger 
for at fremme installation af systemer med 
lavere potentiale for global opvarmning, 
underretter de Kommissionen derom.

Or. nl

Begrundelse

Genfremsættelse af ændring fra førstebehandlingen i ændret form.

Ændringsforslag af Norbert Glante og Dorette Corbey 

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 6, STK. 1

1. Fra den 1. januar 2011 må 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 150, ikke 
eftermonteres i køretøjer, der er 
typegodkendt fra den dato. Fra den 1. januar 
2017 må sådanne luftkonditioneringsanlæg 
ikke eftermonteres i noget køretøj.

1. Fra den 1. januar 2011 må 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 50, ikke 
eftermonteres i køretøjer, der er 
typegodkendt fra den dato. Fra den 1. januar 
2014 må sådanne luftkonditioneringsanlæg 
ikke eftermonteres i noget køretøj.

Or. de
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Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik
og Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 6, STK. 1

1. Fra den 1. januar 2011 må 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 150, ikke 
eftermonteres i køretøjer, der er 
typegodkendt fra den dato. Fra den 1. januar 
2017 må sådanne luftkonditioneringsanlæg 
ikke eftermonteres i noget køretøj.

1. Fra den 1. januar 2011 må 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 50, ikke 
eftermonteres i køretøjer, der er 
typegodkendt fra den dato. Fra den 1. januar 
2017 må sådanne luftkonditioneringsanlæg 
ikke eftermonteres i noget køretøj.

Or. de

Begrundelse

I 2005 vil over 80 % af alle nye personbiler i Europa for første gang være udstyret med et 
klimaanlæg, og en yderligere stigning inden for de næste år er yderst sandsynlig. Af 
miljøhensyn synes det derfor hensigtsmæssigt allerede i en tidlig fase at tilstræbe en virkelig 
ændring på det teknologiske område, når det gælder klimaanlæg til biler, for i stedet for en 
fortsat anvendelse af miljøskadelige fluorgasser at satse på det mere miljøvenlige alternativ 
kuldioxid som kølemiddel til klimaanlæg til biler. Nedsættelse af GWP-værdien (Global 
Warming Potential) til 50 medfører, at klimaanlæg med kølemidlet R 152a (GWP 120) 
fremover ikke længere vil være tilladt. Dette synes berettiget, da der med CO2-teknologi 
(GWP 1) er et klart mere miljøvenligt alternativ til rådighed, som på grundlag af den 
nuværende tekniske udvikling vil kunne serieproduceres inden for den tidsramme, der er 
fastsat i direktivet (indtil 1.1.2011). Hertil kommer, at der er ikke ubetydelige 
sikkerhedstekniske problemer i forbindelse med R 152a på grund af stoffets brændbarhed og 
de meget toksiske nedbrydningsprodukter, der opstår ved brand.

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 6, STK. 1

1. Fra den 1. januar 2011 må 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 150, ikke 
eftermonteres i køretøjer, der er 
typegodkendt fra den dato. Fra den 1. januar 
2017 må sådanne luftkonditioneringsanlæg 

1. Fra den 1. januar 2009 må 
luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret 
til at indeholde fluorholdige drivhusgasser 
med en GWP-værdi på mere end 50, ikke 
eftermonteres i køretøjer, der er 
typegodkendt fra den dato. Fra den 1. januar 
2017 må sådanne luftkonditioneringsanlæg 
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ikke eftermonteres i noget køretøj. ikke eftermonteres i noget køretøj.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som i ændringsforslaget af Lucas og Isler Béguin til artikel 5, stk. 4.

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 6, STK. 2

2. Luftkonditioneringsanlæg, der er monteret 
på køretøjer, der er typegodkendt den 
1. januar 2011 eller senere, må ikke 
påfyldes fluorholdige drivhusgasser med en 
GWP-værdi på mere end 150. Fra den 1. 
januar 2017 må luftkonditioneringsanlæg i 
alle køretøjer ikke påfyldes fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 150 undtagen ved genpåfyldning af 
luftkondtioneringsanlæg, der indeholder 
sådanne gasser, og som er monteret på 
køretøjerne inden denne dato.

2. Luftkonditioneringsanlæg, der er monteret 
på køretøjer, der er typegodkendt den 
1. januar 2009 eller senere, må ikke 
påfyldes fluorholdige drivhusgasser med en 
GWP-værdi på mere end 50. Fra den 1. 
januar 2015 må luftkonditioneringsanlæg i 
alle køretøjer ikke påfyldes fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 50 undtagen ved genpåfyldning af 
luftkondtioneringsanlæg, der indeholder 
sådanne gasser, og som er monteret på 
køretøjerne inden denne dato.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som i ændringsforslaget af Lucas og Isler Béguin til artikel 5, stk. 4.

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Norbert Glante 

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 6, STK. 2

2. Luftkonditioneringsanlæg, der er monteret 
på køretøjer, der er typegodkendt den 
1. januar 2011 eller senere, må ikke påfyldes 
fluorholdige drivhusgasser med en GWP-
værdi på mere end 150. Fra den 1. januar 
2017 må luftkonditioneringsanlæg i alle 
køretøjer ikke påfyldes fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 

2. Luftkonditioneringsanlæg, der er monteret 
på køretøjer, der er typegodkendt den 
1. januar 2011 eller senere, må ikke påfyldes 
fluorholdige drivhusgasser med en GWP-
værdi på mere end 50. Fra den 1. januar 
2014 må luftkonditioneringsanlæg i alle 
køretøjer ikke påfyldes fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
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end 150 undtagen ved genpåfyldning af 
luftkondtioneringsanlæg, der indeholder 
sådanne gasser, og som er monteret på 
køretøjerne inden denne dato.

end 50 undtagen ved genpåfyldning af 
luftkondtioneringsanlæg, der indeholder 
sådanne gasser, og som er monteret på 
køretøjerne inden denne dato.

Or. de

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik
og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 6, STK. 2

2. Luftkonditioneringsanlæg, der er monteret 
på køretøjer, der er typegodkendt den 
1. januar 2011 eller senere, må ikke påfyldes 
fluorholdige drivhusgasser med en GWP-
værdi på mere end 150. Fra den 1. januar 
2017 må luftkonditioneringsanlæg i alle 
køretøjer ikke påfyldes fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 150 undtagen ved genpåfyldning af 
luftkondtioneringsanlæg, der indeholder 
sådanne gasser, og som er monteret på 
køretøjerne inden denne dato.

2. Luftkonditioneringsanlæg, der er monteret 
på køretøjer, der er typegodkendt den 
1. januar 2011 eller senere, må ikke påfyldes 
fluorholdige drivhusgasser med en GWP-
værdi på mere end 50. Fra den 1. januar 
2017 må luftkonditioneringsanlæg i alle 
køretøjer ikke påfyldes fluorholdige 
drivhusgasser med en GWP-værdi på mere 
end 50 undtagen ved genpåfyldning af 
luftkondtioneringsanlæg, der indeholder 
sådanne gasser, og som er monteret på 
køretøjerne inden denne dato.

Or. de

Begrundelse

I 2005 vil over 80 % af alle nye personbiler i Europa for første gang være udstyret med et 
klimaanlæg, og en yderligere stigning inden for de næste år er yderst sandsynlig. Af 
miljøhensyn synes det derfor hensigtsmæssigt allerede i en tidlig fase at tilstræbe en virkelig 
ændring på det teknologiske område, når det gælder klimaanlæg til biler, for i stedet for en 
fortsat anvendelse af miljøskadelige fluorgasser at satse på det mere miljøvenlige alternativ 
kuldioxid som kølemiddel til klimaanlæg til biler. Nedsættelse af GWP-værdien (Global 
Warming Potential) til 50 medfører, at klimaanlæg med kølemidlet R 152a (GWP 120) 
fremover ikke længere vil være tilladt. Dette synes berettiget, da der med CO2-teknologi 
(GWP 1) er et klart mere miljøvenligt alternativ til rådighed, som på grundlag af den 
nuværende tekniske udvikling vil kunne serieproduceres inden for den tidsramme, der er 
fastsat i direktivet (indtil 1.1.2011). Hertil kommer, at der er ikke ubetydelige 
sikkerhedstekniske problemer i forbindelse med R 152a på grund af stoffets brændbarhed og 
de meget toksiske nedbrydningsprodukter, der opstår ved brand.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 6, STK. 2 A (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan anvende skatte-
og afgiftsmæssige eller finansielle
incitamenter til ombygning af ibrugtagne 
køretøjer, såfremt der indbygges 
luftkonditioneringsanlæg, hvor de anvendte 
fluorholdige drivhusgasser har et potentiale 
for global opvarmning på under 50. 
Såfremt medlemsstaterne indfører skatte-
og afgiftsmæssige eller andre incitamenter 
til at fremme installering af systemer med 
lavere potentiale for global opvarmning, 
underretter de Kommissionen derom.

Or. nl

Begrundelse

Genfremsættelse af ændring fra førstebehandlingen i ændret form.

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 6 A (ny)

Artikel 6a
Mærkning

Uden at det berører bestemmelserne i 
Rådets direktiv 67/548/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/45/EF om mærkning af farlige stoffer 
og præparater, markedsføres 
motorkøretøjer, der er omfattet af dette 
direktivs artikel 2, og som er udstyret med 
et luftkonditioneringsanlæg konstrueret til 
at indeholde fluorholdige drivhusgasser, 
ikke, medmindre de fluorholdige 
drivhusgassers kemiske navn er angivet ved 
hjælp af et mærke, hvor den godkendte 
industrinomenklatur er anvendt. Et sådant 
mærke skal tydeligt angive, at 
luftkonditioneringsanlægget indeholder 
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fluorholdige drivhusgasser, og deres
potentiale for global opvarmning skal
anføres. Dette skal tydeligt og uudsletteligt 
angives på køretøjet, i reklamer og 
salgsmateriale. Et sådant mærke skal 
placeres uden på køretøjet på en sådan 
måde, at det er klart synligt og ikke skjult.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal have tilstrækkelig information, så de kan vælge, hvilken type klimaanlæg de 
eventuelt ønsker at købe. Da mobile luftkonditioneringsanlæg ikke kan hermetisk forsegles og 
udsættes for belastninger under kørslen, og da køretøjets vægt øges, kan et sådant valg have 
stor betydning, når det gælder beskyttelsen af klimaet. 


