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Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE 360.265v01-00)
Avril Doyle
Padomes kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par emisijām 
no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem 
Padomes Direktīvā 70/156/EEK

Padomes kopējā nostāja (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 1
1.A APSVĒRUMS (jauns)

1.a Ziemeļeiropā un Viduseiropā gaisa 
kondicionēšanas sistēmas mehāniskajos 
transportlīdzekļos ir gluži nevajadzīgas, un 
tās tomēr palielina degvielas patēriņu pat 
tad, ja ir izslēgtas. Tādēļ dalībvalstis ar 
fiskāliem vai finanšu paņēmieniem var 
apkarot gaisa kondicionēšanas sistēmu 
ierīkošanu;

Or. nl
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Pamatojums

Follows on from amendments at first reading.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Norbert Glante

Grozījums Nr.2
2. APSVĒRUMS

(2) aizvien vairāk dalībvalstu paredzējušas 
reglamentēt gaisa kondicionēšanas sistēmu 
izmantošanu mehāniskajos 
transportlīdzekļos, ievērojot Padomes 
Lēmumu 2002/358/EK (2002. gada 
25. aprīlis) par ANO Vispārējai konvencijai 
par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto 
Protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas 
vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu 
izpildi. Minētais lēmums uzliek saistības 
Kopienai un tās dalībvalstīm laikposmā no 
2008. līdz 2012. gadam - salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni - par 8% samazināt Kioto 
Protokola A pielikumā uzskaitīto 
antropogēno siltumnīcefekta gāzu emisiju 
kopējo apjomu. Šo saistību nekoordinēta 
īstenošana var radīt šķēršļus mehānisko 
transportlīdzekļu brīvai apritei Kopienā. 
Tāpēc ir lietderīgi paredzēt prasības, kam 
jāatbilst transportlīdzekļos ierīkotajām gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, lai atļautu tās 
laist tirgū, un no konkrētas dienas aizliegt 
gaisa kondicionēšanas sistēmas, kurām 
saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 
potenciālu augstāku par 150;

(2) aizvien vairāk dalībvalstu paredzējušas 
reglamentēt gaisa kondicionēšanas sistēmu 
izmantošanu mehāniskajos 
transportlīdzekļos, ievērojot Padomes 
Lēmumu 2002/358/EK (2002. gada 
25. aprīlis) par ANO Vispārējai konvencijai 
par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto 
Protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas 
vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu 
izpildi. Minētais lēmums uzliek saistības 
Kopienai un tās dalībvalstīm laikposmā no 
2008. līdz 2012. gadam salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni par 8% samazināt Kioto 
Protokola A pielikumā uzskaitīto 
antropogēno siltumnīcefekta gāzu emisiju 
kopējo apjomu.  Šo saistību nekoordinēta 
īstenošana var radīt šķēršļus mehānisko 
transportlīdzekļu brīvai apritei Kopienā. 
Tāpēc ir lietderīgi paredzēt prasības, kam 
jāatbilst transportlīdzekļos ierīkotajām gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, lai atļautu tās 
laist tirgū, un no konkrētas dienas aizliegt 
gaisa kondicionēšanas sistēmas, kurām 
saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 
potenciālu augstāku par 50;

Or. de

Pamatojums

Reinstates idea of Amendment 73 from first reading.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Norbert Glante

Grozījums Nr.3
4. APSVĒRUMS 

(4) lai nodrošinātu konkrētu fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu aizlieguma efektivitāti, 
jāierobežo iespēja mehāniskajos 
transportlīdzekļos vēlāk ierīkot gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas  siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 150, un jāaizliedz gaisa 
kondicionēšanas sistēmās iepildīt tādas 
gāzes;

(4) lai nodrošinātu konkrētu fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu aizlieguma efektivitāti, 
jāierobežo iespēja mehāniskajos 
transportlīdzekļos vēlāk ierīkot gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas  siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 50, un jāaizliedz gaisa 
kondicionēšanas sistēmās iepildīt tādas 
gāzes;

Or. de

Pamatojums

Reinstates idea of Amendments 73 and 75 from first reading.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Norbert Glante

Grozījums Nr.4
10. APSVĒRUMS

(10) tā kā dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, 
nespēj pietiekami labi sasniegt šīs direktīvas 
mērķus, proti, kontrolēt konkrētu fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu noplūdi no 
transportlīdzekļos ierīkotajām gaisa 
kondicionēšanas sistēmām un no konkrētas 
dienas aizliegt gaisa kondicionēšanas 
sistēmas, kurām saskaņā ar projektu jāsatur 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās 
sasilšanas potenciālu augstāku par 150, un 
ierosinātās rīcības mēroga un seku dēļ tos 
var sasniegt labāk Kopienas līmenī, Kopiena 
var paredzēt pasākumus saskaņā ar īguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kurš 
izklāstīts minētajā pantā, šī direktīva paredz 
tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu 

(10) tā kā dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, 
nespēj pietiekami labi sasniegt šīs direktīvas 
mērķus, proti, kontrolēt konkrētu fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu noplūdi no 
transportlīdzekļos ierīkotajām gaisa 
kondicionēšanas sistēmām un no konkrētas 
dienas aizliegt gaisa kondicionēšanas 
sistēmas, kurām saskaņā ar projektu jāsatur 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās 
sasilšanas potenciālu augstāku par 50, un 
ierosinātās rīcības mēroga un seku dēļ tos 
var sasniegt labāk Kopienas līmenī, Kopiena 
var paredzēt pasākumus saskaņā ar īguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kurš 
izklāstīts minētajā pantā, šī direktīva paredz 
tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu 
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sasniegšanai; sasniegšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Norbert Glante

Grozījums Nr.5
3. PANTA 7.A PUNKTS (jauns)

7.a „sīkražotāji” ir tādi mehānisko 
transportlīdzekļu ražotāji, kuri Eiropas 
Savienībā gadā pārdod ne vairāk kā 50 000 
transportlīdzekļu;

Or. de

Pamatojums

Reinstates a Parliament amendment (Amendment 21) from the first reading.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr.6
4. PANTA 3. PUNKTS

3. Lai piešķirtu tipa apstiprinājumu 
transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, kurām saskaņā 
ar projektu jāsatur fluorēta siltumnīcefekta 
gāze ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 150, dalībvalstis nodrošina, ka 
saskaņā ar saskaņoto noplūdes konstatēšanas  
testu, kas minēts 7. panta 1. punktā, šādu 
gāzu noplūdes intensitāte nepārsniedz 
pieļaujamās robežvērtības, kas noteiktas
5. pantā.

3. Lai piešķirtu tipa apstiprinājumu 
transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, kurām saskaņā 
ar projektu jāsatur fluorēta siltumnīcefekta 
gāze ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 50, dalībvalstis nodrošina, ka 
saskaņā ar saskaņoto noplūdes konstatēšanas  
testu, kas minēts 7. panta 1. punktā, šādu 
gāzu noplūdes intensitāte nepārsniedz 
pieļaujamās robežvērtības, kas noteiktas 
5. pantā.

[horizontāls grozījums — ja to pieņems, visā 
direktīvas tekstā un grozījumos skaitlis 
“150” tiks nomainīts ar “50”]

Or. en
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Pamatojums

A Global Warming Potential (GWP) of 150 would still allow the use of HFCs, such as 
HFC152a, despite the fact that alternatives containing other gases such as CO2 or 
hydrocarbons are or will be soon available on the market. A further problem with HFC 
systems is that they can be refilled with CFCs or HCFCs – a practice going on in several 
countries, including developing ones.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber

Grozījums Nr.7
5. PANTA 4. PUNKTS

4. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis vairs 
nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts 
tipa apstiprinājumu tādu transportlīdzekļu 
tipam, kas ir aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, kurai saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 150.

4. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis vairs 
nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts 
tipa apstiprinājumu tādu transportlīdzekļu 
tipam, kas ir aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, kurai saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 50.

Or. de

Pamatojums

In 2005 more than 80% of all new cars in Europe will be equipped with air conditioning, and 
a further increase in the next few years is extremely likely. For environmental reasons it 
therefore seems sensible to try as early as possible to bring about a real change in the 
technology of air conditioning systems for cars, so that instead of continuing to use the 
Fluorinated gases which damage the climate, the climate-friendly alternative carbon dioxide 
can be used to fill air conditioning systems in cars. The reduction of the GWP(Global 
Warming Potential) to 50 means that air conditioning systems with the cooling substance R 
152a (GWP 120) will no longer be allowed in future. This seems justified, since a 
significantly more climate-friendly alternative exists in the CO2-Technology (GWP 1), which, 
as the technology currently stands, could be manufactured as standard equipment within the 
time frame provided for in the directive (by 1.1.2011). In addition to this, R 152a poses 
considerable safety risks, given its inflammability and highly toxic by-products in the event of 
fire.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr.8
5. PANTA 4. PUNKTS

4. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis vairs 
nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts 
tipa apstiprinājumu tādu transportlīdzekļu 
tipam, kas ir aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, kurai saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 150.

4. No 2009. gada 1. janvāra dalībvalstis vairs 
nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts 
tipa apstiprinājumu tādu transportlīdzekļu 
tipam, kas ir aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, kurai saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 50.

Or. en

Pamatojums

The sector that uses fluorinated greenhouse gases with the biggest potential impact on the 
climate is mobile air conditioning (MAC). More and more cars have air conditioning, and the 
systems are leakier than other types of refrigeration, because they can't be hermitically sealed 
and are subject to the stress of driving. The MAC component industry is ready to supply the 
non-HFC components: in Australia cars are already running with cheap butane/propane 
MAC, while CO2 MAC-components will be ready to deliver them as soon as 2008, at the 
latest in 2009. There is therefore no reason not to accelerate the phase out of the use of HFC 
in MAC.

Grozījumu iesniedza Norbert Glante, Dorette Corbey

Grozījums Nr.9
5. PANTA 4. PUNKTS

4. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis vairs 
nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts 
tipa apstiprinājumu tādu transportlīdzekļu 
tipam, kas ir aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, kurai saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 150.

4. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis vairs 
nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts 
tipa apstiprinājumu tādu transportlīdzekļu 
tipam, kas ir aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, kurai saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 50.

Sīkražotāji līdz 2013. gada 1. janvārim 
tomēr var saņemt tipa apstiprinājumu par 
šādiem transportlīdzekļiem. 
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Or. en

Grozījumu iesniedza Norbert Glante, Dorette Corbey

Grozījums Nr.10
5. PANTA 5. PUNKTA IEVADDAĻA

5. No 2017. gada 1. janvāra attiecībā uz 
jauniem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti 
ar gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurām 
saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 
potenciālu augstāku par 150, dalībvalstis:

5. No 2014. gada 1. janvāra attiecībā uz 
jauniem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti 
ar gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurām 
saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 
potenciālu augstāku par 50, dalībvalstis:

Or. en

Pamatojums

Reinstates the idea of Amendment 73 in first reading. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr.11
5. PANTA 5. PUNKTA IEVADDAĻA

5. No 2017. gada 1. janvāra attiecībā uz 
jauniem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti 
ar gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurām 
saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 
potenciālu augstāku par 150, dalībvalstis:

5. No 2015. gada 1. janvāra attiecībā uz 
jauniem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti 
ar gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurām 
saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 
potenciālu augstāku par 50, dalībvalstis:

Or. en

Pamatojums

Same justification as in the amendment of Lucas and Isler Béguin to Article 5, paragraph 4.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber

Grozījums Nr.12
5. PANTA 5. PUNKTA IEVADDAĻA

5. No 2017. gada 1. janvāra attiecībā uz 
jauniem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti 
ar gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurām 
saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 
potenciālu augstāku par 150, dalībvalstis:

5. No 2017. gada 1. janvāra attiecībā uz 
jauniem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti 
ar gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurām 
saskaņā ar projektu jāsatur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas 
potenciālu augstāku par 50, dalībvalstis:

Or. en

Pamatojums

In 2005 more than 80% of all new cars in Europe will be equipped with air conditioning, and 
a further increase in the next few years is extremely likely. For environmental reasons it 
therefore seems sensible to try as early as possible to bring about a real change in the 
technology of air conditioning systems for cars, so that instead of continuing to use the 
Fluorinated gases which damage the climate, the climate-friendly alternative carbon dioxide 
can be used to fill air conditioning systems in cars. The reduction of the GWP(Global 
Warming Potential) to 50 means that air conditioning systems with the cooling substance R 
152a (GWP 120) will no longer be allowed in future. This seems justified, since a 
significantly more climate-friendly alternative exists in the CO2-Technology (GWP 1), which, 
as the technology currently stands, could be manufactured as standard equipment within the 
time frame provided for in the directive (by 1.1.2011). In addition to this, R 152a poses 
considerable safety risks, given its inflammability and highly toxic by-products in the event of 
fire.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr.13
5. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

5.a Dalībvalstis var nekavējoties veicināt 
tādu gaisa kondicionēšanas sistēmu 
ierīkošanu, kurās izmanto gāzi, piemēram, 
CO2, kas ir efektīva un kam ir mazs 
globālās sasilšanas potenciāls. Ja 
dalībvalstis ievieš fiskālus vai cita veida 
stimulus, lai veicinātu sistēmu ar mazu 
globālās sasilšanas potenciālu ierīkošanu, 
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tās paziņo Komisijai par šiem pasākumiem.

Or. nl

Pamatojums

Reinstatement of an amendment from first reading in a modified form. 

Grozījumu iesniedza Norbert Glante, Dorette Corbey

Grozījums Nr.14
6. PANTA 1. PUNKTS

1. No 2011. gada 1. janvāra gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 150, nedrīkst ierīkot vēlāk 
transportlīdzekļos, kuru tips ir apstiprināts 
pēc minētās dienas. No 2017. gada 
1. janvāra šādas gaisa kondicionēšanas 
sistēmas nedrīkst ierīkot vēlāk jebkādos
transportlīdzekļos.

1. No 2011. gada 1. janvāra gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 50, nedrīkst ierīkot vēlāk 
transportlīdzekļos, kuru tips ir apstiprināts 
pēc minētās dienas. No 2014. gada 
1. janvāra šādas gaisa kondicionēšanas 
sistēmas nedrīkst ierīkot vēlāk nekādos
transportlīdzekļos.

Or. de

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber

Grozījums Nr.15
6. PANTA 1. PUNKTS

1. No 2011. gada 1. janvāra gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 150, nedrīkst ierīkot vēlāk 
transportlīdzekļos, kuru tips ir apstiprināts 
pēc minētās dienas. No 2017. gada 

1. No 2011. gada 1. janvāra gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 50, nedrīkst ierīkot vēlāk 
transportlīdzekļos, kuru tips ir apstiprināts 
pēc minētās dienas. No 2017. gada 
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1. janvāra šādas gaisa kondicionēšanas 
sistēmas nedrīkst ierīkot vēlāk jebkādos
transportlīdzekļos.

1. janvāra šādas gaisa kondicionēšanas 
sistēmas nedrīkst ierīkot vēlāk nekādos
transportlīdzekļos.

Or. de

Pamatojums

In 2005 more than 80% of all new cars in Europe will be equipped with air conditioning, and 
a further increase in the next few years is extremely likely. For environmental reasons it 
therefore seems sensible to try as early as possible to bring about a real change in the 
technology of air conditioning systems for cars, so that instead of continuing to use the 
Fluorinated gases which damage the climate, the climate-friendly alternative carbon dioxide 
can be used to fill air conditioning systems in cars. The reduction of the GWP(Global 
Warming Potential) to 50 means that air conditioning systems with the cooling substance R 
152a (GWP 120) will no longer be allowed in future. This seems justified, since a 
significantly more climate-friendly alternative exists in the CO2-Technology (GWP 1), which, 
as the technology currently stands, could be manufactured as standard equipment within the 
time frame provided for in the directive (by 1.1.2011). In addition to this, R 152a poses 
considerable safety risks, given its inflammability and highly toxic by-products in the event of 
fire.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr.16
6. PANTA 1. PUNKTS

1. No 2011. gada 1. janvāra gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 150, nedrīkst ierīkot vēlāk 
transportlīdzekļos, kuru tips ir apstiprināts 
pēc minētās dienas. No 2017. gada 
1. janvāra šādas gaisa kondicionēšanas 
sistēmas nedrīkst ierīkot vēlāk jebkādos 
transportlīdzekļos.

1. No 2009. gada 1. janvāra gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurām saskaņā ar 
projektu jāsatur fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu 
augstāku par 50, nedrīkst ierīkot vēlāk 
transportlīdzekļos, kuru tips ir apstiprināts 
pēc minētās dienas. No 2015. gada 
1. janvāra šādas gaisa kondicionēšanas 
sistēmas nedrīkst ierīkot vēlāk nekādos
transportlīdzekļos.

Or. en
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Pamatojums

Same justification as in the amendment of Lucas and Isler Béguin to Article 5, paragraph 4.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr.17
6. PANTA 2. PUNKTS

2. Gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas 
ierīkotas transportlīdzekļos, kuru tipi 
apstiprināti 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk, 
nedrīkst uzpildīt ar fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir augstāks par 150. No 
2017. gada 1. janvāra gaisa kondicionēšanas 
sistēmas visos transportlīdzekļos nedrīkst 
uzpildīt ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
augstāks par 150, izņemot šādas gāzes 
saturošas gaisa kondicionēšanas sistēmas, 
kuras ir ierīkotas pirms minētās dienas.

2. Gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas 
ierīkotas transportlīdzekļos, kuru tipi 
apstiprināti 2009. gada 1. janvārī vai vēlāk, 
nedrīkst uzpildīt ar fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir augstāks par 50. No 
2015. gada 1. janvāra gaisa kondicionēšanas 
sistēmas visos transportlīdzekļos nedrīkst 
uzpildīt ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
augstāks par 50, izņemot šādas gāzes 
saturošas gaisa kondicionēšanas sistēmas, 
kuras ir ierīkotas pirms minētās dienas.

Or. en

Pamatojums

Same justification as in the amendment of Lucas and Isler Béguin to Article 5, paragraph 4.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Norbert Glante

Grozījums Nr.18
6. PANTA 2. PUNKTS

2. Gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas 
ierīkotas transportlīdzekļos, kuru tipi 
apstiprināti 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk, 
nedrīkst uzpildīt ar fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir augstāks par 150. No 
2017. gada 1. janvāra gaisa kondicionēšanas 

2. Gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas 
ierīkotas transportlīdzekļos, kuru tipi 
apstiprināti 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk, 
nedrīkst uzpildīt ar fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir augstāks par 50. No 
2014. gada 1. janvāra gaisa kondicionēšanas 
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sistēmas visos transportlīdzekļos nedrīkst 
uzpildīt ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
augstāks par 150, izņemot šādas gāzes 
saturošas gaisa kondicionēšanas sistēmas, 
kuras ir ierīkotas pirms minētās dienas.

sistēmas visos transportlīdzekļos nedrīkst 
uzpildīt ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
augstāks par 50, izņemot šādas gāzes 
saturošas gaisa kondicionēšanas sistēmas, 
kuras ir ierīkotas pirms minētās dienas.

Or. de

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber

Grozījums Nr.19
6. PANTA 2. PUNKTS

2. Gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas 
ierīkotas transportlīdzekļos, kuru tipi 
apstiprināti 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk, 
nedrīkst uzpildīt ar fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir augstāks par 150. No 
2017. gada 1. janvāra gaisa kondicionēšanas 
sistēmas visos transportlīdzekļos nedrīkst 
uzpildīt ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
augstāks par 150, izņemot šādas gāzes 
saturošas gaisa kondicionēšanas sistēmas, 
kuras ir ierīkotas pirms minētās dienas.

2. Gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas 
ierīkotas transportlīdzekļos, kuru tipi 
apstiprināti 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk, 
nedrīkst uzpildīt ar fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir augstāks par 50. No 
2017. gada 1. janvāra gaisa kondicionēšanas 
sistēmas visos transportlīdzekļos nedrīkst 
uzpildīt ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, 
kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 
augstāks par 50, izņemot šādas gāzes 
saturošas gaisa kondicionēšanas sistēmas, 
kuras ir ierīkotas pirms minētās dienas.

Or. de

Pamatojums

In 2005 more than 80% of all new cars in Europe will be equipped with air conditioning, and 
a further increase in the next few years is extremely likely. For environmental reasons it 
therefore seems sensible to try as early as possible to bring about a real change in the 
technology of air conditioning systems for cars, so that instead of continuing to use the 
Fluorinated gases which damage the climate, the climate-friendly alternative carbon dioxide 
can be used to fill air conditioning systems in cars. The reduction of the GWP(Global 
Warming Potential) to 50 means that air conditioning systems with the cooling substance R 
152a (GWP 120) will no longer be allowed in future. This seems justified, since a 
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significantly more climate-friendly alternative exists in the CO2-Technology (GWP 1), which, 
as the technology currently stands, could be manufactured as standard equipment within the 
time frame provided for in the directive (by 1.1.2011). In addition to this, R 152a poses 
considerable safety risks, given its inflammability and highly toxic by-products in the event of 
fire.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr.20
6. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Dalībvalstis var piedāvāt fiskālus vai 
finanšu stimulus līdzšinējo mehānisko 
transportlīdzekļu modernizēšanai, ja ierīko 
gaisa kondicionēšanas sistēmas, kurās 
izmanto fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar 
globālās sasilšanas potenciālu ne lielāku 
par 50. Ja dalībvalstis ievieš fiskālus vai 
cita veida stimulus, lai veicinātu sistēmu ar 
mazu globālās sasilšanas potenciālu 
ierīkošanu, tās paziņo Komisijai par šiem 
pasākumiem.

Or. nl

Pamatojums

Reinstatement of an amendment from first reading in a modified form. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr.21
6.A PANTS (jauns)

6.a pants
Marķēšana

Neskarot Padomes Direktīvas 67/548/EEK
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 1999/45/EK noteikumus par 
bīstamu vielu un preparātu marķēšanu, šās 
direktīvas 2. punktā minētos mehāniskos 
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transportlīdzekļus ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kurās izmanto 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, nelaiž 
tirgū, ja vien marķējumā nav uzrādīts 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu ķīmiskais 
nosaukums, izmantojot pieņemto attiecīgās 
ražošanas nozares nomenklatūru. Šajā 
marķējumā skaidri norāda, ka gaisa 
kondicionēšanas sistēmā izmanto fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes, kā arī to globālās 
sasilšanas potenciālu. To skaidri un 
neizdzēšami norāda uz mehāniskā 
transportlīdzekļa, visās reklāmās un 
tirdzniecības informācijā. Šādu marķējumu 
piestiprina mehāniskā transportlīdzekļa 
ārpusē tādā veidā, lai to varētu skaidri 
redzēt un tas nevarētu izbalēt.

Or. en

Pamatojums

Consumers must be adequately informed in order to make a choice on the type of air 
conditioning, if any, they are buying. Because mobile air conditioning can't be hermitically 
sealed, and because emissions are subject to the stress of driving and to an increased weight 
of the vehicle, such a choice can make a difference in protecting our climate. 


