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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad ((16182/4/2004 – C6-0222/2005 –
2003/0189B(COD))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 1
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1bis) Klimaatregelingssystemen in 
motorvoertuigen zijn in Noord- en Midden-
Europa niet bij voorbaat noodzakelijk, 
maar verhogen wel het brandstofverbruik, 
ook wanneer het klimaatregelingssysteem 
niet in werking wordt gezet. Daarom 
kunnen de lidstaten de installatie van 
klimaatregelingssystemen ontmoedigen 
door fiscale en financiële maatregelen te 
treffen.

Or. nl



PE 362.687v01-00 2/14 AM\580354NL.doc

NL

Motivering

Sluit aan bij amendementen uit de eerste lezing.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Norbert Glante

Amendement 2
OVERWEGING 2

2. Een groeiend aantal lidstaten is van 
plan het gebruik van 
klimaatregelingssystemen in 
motor¬voertuigen te regelen ingevolge 
Beschikking 2002/358/EG van de Raad van 
25 april 2002 betreffende de goedkeuring, 
namens de Europese Gemeenschap, van het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake 
klimaat¬verandering en de gezamenlijke 
nakoming van de in dat kader aangegane 
verplichtingen. Op grond van deze 
beschikking hebben de Gemeenschap en 
haar lidstaten toegezegd hun gecombineerde 
antropogene emissies van broeikasgassen, 
vermeld in bijlage A van het Protocol van 
Kyoto, in vergelijking met de niveaus van 
1990 in de periode van 2008 tot 2012 met 
8% te verlagen. De ongecoördineerde 
uitvoering van deze toezeggingen zou 
aan¬leiding kunnen geven tot 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
motorvoertuigen in de Gemeenschap. 
Derhalve is het dienstig de voorschriften 
vast te stellen waaraan 
klimaatregelingssystemen van voertuigen 
moeten voldoen om op de markt te worden 
toegelaten, alsook om vanaf een bepaalde 
datum een verbod in te stellen op 
klimaatregelingssystemen die ontworpen 
zijn om gefluoreerde broeikasgassen te 
bevatten met een aardopwarmingsvermogen 
van meer dan 150.

2. Een groeiend aantal lidstaten is van 
plan het gebruik van 
klimaatregelingssystemen in 
motor¬voertuigen te regelen ingevolge 
Beschikking 2002/358/EG van de Raad van 
25 april 2002 betreffende de goedkeuring, 
namens de Europese Gemeenschap, van het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake 
klimaat¬verandering en de gezamenlijke 
nakoming van de in dat kader aangegane 
verplichtingen. Op grond van deze 
beschikking hebben de Gemeenschap en 
haar lidstaten toegezegd hun gecombineerde 
antropogene emissies van broeikasgassen, 
vermeld in bijlage A van het Protocol van 
Kyoto, in vergelijking met de niveaus van 
1990 in de periode van 2008 tot 2012 met 
8% te verlagen. De ongecoördineerde 
uitvoering van deze toezeggingen zou 
aan¬leiding kunnen geven tot 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
motorvoertuigen in de Gemeenschap. 
Derhalve is het dienstig de voorschriften 
vast te stellen waaraan 
klimaatregelingssystemen van voertuigen 
moeten voldoen om op de markt te worden 
toegelaten, alsook om vanaf een bepaalde 
datum een verbod in te stellen op 
klimaatregelingssystemen die ontworpen 
zijn om gefluoreerde broeikasgassen te 
bevatten met een aardopwarmingsvermogen 
van meer dan 50.

Or. de
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Motivering

Neemt het idee van amendement 73 uit de eerste lezing over. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Norbert Glante

Amendement 3
OVERWEGING 4

4. Om ervoor te zorgen dat het verbod 
op bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 
doeltreffend is, moeten er beperkingen 
worden gesteld aan de mogelijkheid om 
achteraf in voertuigen 
klimaatregelingssystemen in te bouwen die 
ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150, en moet het vullen van 
klimaatregelingssystemen met dergelijke 
gassen worden verboden.

4. Om ervoor te zorgen dat het verbod 
op bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 
doeltreffend is, moeten er beperkingen 
worden gesteld aan de mogelijkheid om 
achteraf in voertuigen 
klimaatregelingssystemen in te bouwen die 
ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50, 
en moet het vullen van 
klimaatregelingssystemen met dergelijke 
gassen worden verboden.

Or. de

Motivering

Neemt het idee van de amendementen 73 en 75 uit de eerste lezing over.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Norbert Glante

Amendement 4
OVERWEGING 10

10. Aangezien de doelstellingen van 
deze richtlijn, namelijk de controle op de 
lekkage van de specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen in de 
klimaatregelingssystemen van voertuigen en 
het vanaf een bepaalde datum geldende 
verbod op klimaatregelingssystemen die 
ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 

10. Aangezien de doelstellingen van 
deze richtlijn, namelijk de controle op de 
lekkage van de specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen in de 
klimaatregelingssystemen van voertuigen en 
het vanaf een bepaalde datum geldende 
verbod op klimaatregelingssystemen die 
ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50, 
niet voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en derhalve vanwege de 
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de omvang en de gevolgen van deze richtlijn 
beter door de Gemeenschap kan worden 
verwezen¬lijkt, kan de Gemeenschap 
maatregelen vaststellen overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neer¬gelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om 
deze doelstelling te bereiken.

omvang en de gevolgen van deze richtlijn 
beter door de Gemeenschap kan worden 
verwezen¬lijkt, kan de Gemeenschap 
maatregelen vaststellen overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neer¬gelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om 
deze doelstelling te bereiken.

Or. de

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Norbert Glante

Amendement 5
ARTIKEL 3, PARAGRAAF 7 BIS  (nieuw)

7 bis. "fabrikant van kleine series": 
fabrikant van voertuigen die niet meer dan 
50.000 voertuigen per kalenderjaar in de 
Europese Unie verkoopt.

Or. de

Motivering

Hier wordt een amendement van het Parlement in eerste lezing (am. 21) weer overgenomen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Amendement 6
ARTIKEL 4, LID 3

3. Voor de typegoedkeuring van 
voertuigen met klimaatregelingsapparatuur 
die is ontworpen om een gefluoreerd 
broeikasgas te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
lekkagewaarden van die gassen zoals die 
tijdens de in artikel 7, lid 1, bedoelde 
geharmoniseerde testprocedure voor het 
meten van lekkagewaarden wordt gemeten, 
niet hoger liggen dan de toegestane 

3. Voor de typegoedkeuring van 
voertuigen met klimaatregelingsapparatuur 
die is ontworpen om een gefluoreerd 
broeikasgas te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
lekkagewaarden van die gassen zoals die 
tijdens de in artikel 7, lid 1, bedoelde 
geharmoniseerde testprocedure voor het 
meten van lekkagewaarden wordt gemeten, 
niet hoger liggen dan de toegestane 
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maximumwaarden als bedoeld in artikel 5. maximumwaarden als bedoeld in artikel 5.
[horizontaal amendement - indien het wordt 
aangenomen, zal het cijfer "150" in de 
gehele tekst van de richtlijn en in alle 
amendementen erop gewijzigd worden in 
"50"]

Or. en

Motivering

Een aardopwarmingsvermogen van 150 zou het gebruik van fluorkoolwaterstoffen, zoals 
HFK 152a, nog steeds mogelijk maken, ondanks het feit dat alternatieven die andere gassen 
bevatten, zoals kooldioxide of koolwaterstof, op de markt beschikbaar zijn of spoedig zullen 
zijn. Een ander probleem met HFK-systemen is dat zij opnieuw gevuld kunnen worden met 
chloorfluorkoolwaterstoffen, een praktijk die in vele landen wordt toegepast, ook in de 
ontwikkelingslanden.  

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber

Amendement 7
ARTIKEL 5, LID 4

4. Met ingang van 1 januari 2011 
mogen de lidstaten geen EG-
typegoedkeuring of nationale 
type¬goedkeuring meer verlenen voor een 
voertuigtype met een 
klimaatregelingssysteem dat ontworpen is 
om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten 
met een aardopwarmingsvermogen van meer 
dan 150.

4. Met ingang van 1 januari 2011 
mogen de lidstaten geen EG-
typegoedkeuring of nationale 
type¬goedkeuring meer verlenen voor een 
voertuigtype met een 
klimaatregelingssysteem dat ontworpen is 
om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten 
met een aardopwarmingsvermogen van meer 
dan 50.

Or. de

Motivering

In 2005 zullen voor het eerst meer dan 80% van alle nieuwe personenauto's in Europa met 
een airco-systeem zijn uitgerust en een verdere toename in de komende jaren is uiterst 
waarschijnlijk. Uit ecologisch oogpunt lijkt het daarom zinvol reeds in een vroeg stadium te 
streven naar een concrete verandering van de technologie bij airco-systemen, teneinde aan te 
sturen op het milieuvriendelijke alternatief kooldioxide als vulmiddel voor airco-systemen in 
plaats van de voor het klimaat schadelijke F-gassen te blijven gebruiken. Een verlaging van 
het aardopwarmingsvermogen tot 50 heeft tot gevolg dat airco-systemen met het koelmiddel R 
152 a ( aardopwarmingsvermogen 120) in de toekomst niet meer zullen zijn toegestaan. Dit 



PE 362.687v01-00 6/14 AM\580354NL.doc

NL

lijkt gerechtvaardigd, aangezien de CO2-technologie ( aardopwarmingsvermogen 1) een veel 
milieuvriendelijker alternatief biedt, dat op grond van de huidige stand van de technische 
ontwikkeling binnen de in de richtlijn vastgestelde termijn (1 januari 2011) in serie kan 
worden gefabriceerd. Daarbij komt nog dat de stof R 152a wegens de brandbaarheid ervan 
en wegens de bij brand ontstaande zeer giftige afvalproducten zeer grote 
veiligheidsproblemen met zich meebrengt.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Amendement 8
ARTIKEL 5, LID 4

4. Met ingang van 1 januari 2011
mogen de lidstaten geen EG-
typegoedkeuring of nationale type-
goedkeuring meer verlenen voor een 
voertuigtype met een 
klimaatregelingssysteem dat ontworpen is 
om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten 
met een aardopwarmingsvermogen van meer 
dan 150.

4. Met ingang van 1 januari 2009
mogen de lidstaten geen EG-
typegoedkeuring of nationale type-
goedkeuring meer verlenen voor een 
voertuigtype met een 
klimaatregelingssysteem dat ontworpen is 
om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten 
met een aardopwarmingsvermogen van meer 
dan 50.

Or. en

Motivering

De sector die gefluoreerde broeikasgassen met de grootste potentiële gevolgen voor het 
klimaat gebruikt, is de sector airco-systemen in voertuigen. Steeds meer auto's hebben airco 
en de systemen lekken meer dan andere koelsystemen, omdat zij niet hermetisch kunnen 
worden gesloten en onderhevig zijn aan de rijbewegingen. De industriesector die onderdelen 
fabriceert voor de airco in motorvoertuigen, is reeds in staat onderdelen te fabriceren zonder 
fluorkoolwaterstoffen: in Australië zijn de motorvoertuigen reeds uitgerust met aircosystemen 
die met het goedkope butaan/propaan functioneren, terwijl zij reeds in 2008 en uiterlijk in 
2009 met CO2-onderdelen uitgerust kunnen worden. Daarom is het wenselijk de geleidelijke 
stopzetting van het gebruik van fluorkoolwaterstoffen in aircosystemen in motorvoertuigen te 
bespoedigen.

Amendement ingediend door Norbert Glante, Dorette Corbey

Amendement 9
ARTIKEL 5, LID 4

4. Met ingang van 1 januari 2011 
mogen de lidstaten geen EG-
typegoedkeuring of nationale type-

4. Met ingang van 1 januari 2011 
mogen de lidstaten geen EG-
typegoedkeuring of nationale type-
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goedkeuring meer verlenen voor een 
voertuigtype met een 
klimaatregelingssysteem dat ontworpen is 
om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten 
met een aardopwarmingsvermogen van meer 
dan 150.

goedkeuring meer verlenen voor een 
voertuigtype met een 
klimaatregelingssysteem dat ontworpen is 
om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten 
met een aardopwarmingsvermogen van meer 
dan 50.

Kleine fabrikanten kunnen echter tot 1 
januari 2013 een typegoedkeuring voor 
dergelijke voertuigen verkrijgen.

Or. en

Amendement ingediend door Norbert Glante, Dorette Corbey

Amendement 10
ARTIKEL 5, LID 5, INLEIDENDE FORMULE

5. Met ingang van 1 januari 2017
nemen de lidstaten ten aanzien van nieuwe 
voertuigen met een klimaatregelingssysteem 
dat ontworpen is om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 150
de volgende maatregelen:

5. Met ingang van 1 januari 2014
nemen de lidstaten ten aanzien van nieuwe 
voertuigen met een klimaatregelingssysteem 
dat ontworpen is om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50
de volgende maatregelen:

Or. en

Motivering

Overneming van het idee van amendement 73 uit de eerste lezing.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Amendement 11
ARTIKEL 5, LID 5, INLEIDENDE FORMULE

5. Met ingang van 1 januari 2017
nemen de lidstaten ten aanzien van nieuwe 
voertuigen met een klimaatregelingssysteem 
dat ontworpen is om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 150
de volgende maatregelen:

5. Met ingang van 1 januari 2015
nemen de lidstaten ten aanzien van nieuwe 
voertuigen met een klimaatregelingssysteem 
dat ontworpen is om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50
de volgende maatregelen:
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Or. en

Motivering

Dezelfde motivering als bij het amendement van Lucas en Isler Béguin op artikel 5, lid 4.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber

Amendement 12
ARTIKEL 5, LID 5, INLEIDENDE FORMULE

5. Met ingang van 1 januari 2017 
nemen de lidstaten ten aanzien van nieuwe 
voertuigen met een klimaatregelingssysteem 
dat ontworpen is om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 150
de volgende maatregelen:

5. Met ingang van 1 januari 2017 
nemen de lidstaten ten aanzien van nieuwe 
voertuigen met een klimaatregelingssysteem 
dat ontworpen is om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50
de volgende maatregelen:

Or. en

Motivering

In 2005 zullen voor het eerst meer dan 80% van alle nieuwe personenauto's in Europa met 
een airco-systeem zijn uitgerust en een verdere toename in de komende jaren is uiterst 
waarschijnlijk. Uit ecologisch oogpunt lijkt het daarom zinvol reeds in een vroeg stadium te 
streven naar een concrete verandering van de technologie bij airco-systemen, teneinde aan te 
sturen op het milieuvriendelijke alternatief kooldioxide als vulmiddel voor airco-systemen in 
plaats van de voor het klimaat schadelijke F-gassen te blijven gebruiken. Een verlaging van 
het aardopwarmingsvermogen tot 50 heeft tot gevolg dat airco-systemen met het koelmiddel R 
152 a ( aardopwarmingsvermogen 120) in de toekomst niet meer zullen zijn toegestaan. Dit 
lijkt gerechtvaardigd, aangezien de CO2-technologie ( aardopwarmingsvermogen 1) een veel 
milieuvriendelijker alternatief biedt, dat op grond van de huidige stand van de technische 
ontwikkeling binnen de in de richtlijn vastgestelde termijn (1 januari 2011) in serie kan 
worden gefabriceerd. Daarbij komt nog dat de stof R 152a wegens de brandbaarheid ervan 
en wegens de bij brand ontstaande zeer giftige afvalproducten zeer grote 
veiligheidsproblemen met zich meebrengt.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 13
ARTIKEL 5, LID 5 BIS (nieuw)

5bis. De lidstaten kunnen met 
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onmiddellijke ingang de installatie 
bevorderen van klimaatregelingssystemen 
die een gas bevatten dat efficiënt is en een 
laag  aardopwarmingspotentieel heeft, 
bijvoorbeeld CO2.. Wanneer de lidstaten 
fiscale of andere maatregelen nemen om de 
installatie van systemen met een geringer 
aardopwarmingspotentieel te bevorderen, 
stellen zij de Commissie daarvan in kennis.

Or. nl

Motivering

Heropneming van amendement uit eerste lezing in een gewijzigde vorm. 

Amendement ingediend door Norbert Glante, Dorette Corbey

Amendement 14
ARTIKEL 6, LID 1

1. Met ingang van 1 januari 2011 
mogen klimaatregelingssystemen die 
ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 150
niet meer achteraf worden ingebouwd in 
voertuigen waarvoor vanaf die datum een
typegoedkeuring wordt verleend. Met 
ingang van 1 januari 2017 mag deze 
klimaatregelingsapparatuur in geen enkel 
voertuig meer achteraf worden ingebouwd.

1. Met ingang van 1 januari 2011 
mogen klimaatregelingssystemen die 
ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50
niet meer achteraf worden ingebouwd in 
voertuigen waarvoor vanaf die datum een 
typegoedkeuring wordt verleend. Met 
ingang van 1 januari 2014 mag deze 
klimaatregelingsapparatuur in geen enkel 
voertuig meer achteraf worden ingebouwd.

Or. de

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber

Amendement 15
ARTIKEL 6, LID 1

1. Met ingang van 1 januari 2011 
mogen klimaatregelingssystemen die 

1. Met ingang van 1 januari 2011 
mogen klimaatregelingssystemen die 
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ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 150
niet meer achteraf worden ingebouwd in 
voertuigen waarvoor vanaf die datum een 
typegoedkeuring wordt verleend. Met 
ingang van 1 januari 2017 mag deze 
klimaatregelingsapparatuur in geen enkel 
voertuig meer achteraf worden ingebouwd.

ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50
niet meer achteraf worden ingebouwd in 
voertuigen waarvoor vanaf die datum een 
typegoedkeuring wordt verleend. Met 
ingang van 1 januari 2017 mag deze 
klimaatregelingsapparatuur in geen enkel 
voertuig meer achteraf worden ingebouwd.

Or. de

Motivering

In 2005 zullen voor het eerst meer dan 80% van alle nieuwe personenauto's in Europa met 
een airco-systeem zijn uitgerust en een verdere toename in de komende jaren is uiterst 
waarschijnlijk. Uit ecologisch oogpunt lijkt het daarom zinvol reeds in een vroeg stadium te 
streven naar een concrete verandering van de technologie bij airco-systemen, teneinde aan te 
sturen op het milieuvriendelijke alternatief kooldioxide als vulmiddel voor airco-systemen in 
plaats van de voor het klimaat schadelijke F-gassen te blijven gebruiken. Een verlaging van 
het aardopwarmingsvermogen tot 50 heeft tot gevolg dat airco-systemen met het koelmiddel R 
152 a ( aardopwarmingsvermogen 120) in de toekomst niet meer zullen zijn toegestaan. Dit 
lijkt gerechtvaardigd, aangezien de CO2-technologie ( aardopwarmingsvermogen 1) een veel 
milieuvriendelijker alternatief biedt, dat op grond van de huidige stand van de technische 
ontwikkeling binnen de in de richtlijn vastgestelde termijn (1 januari 2011) in serie kan 
worden gefabriceerd. Daarbij komt nog dat de stof R 152a wegens de brandbaarheid ervan 
en wegens de bij brand ontstaande zeer giftige afvalproducten zeer grote 
veiligheidsproblemen met zich meebrengt.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Amendement 16
ARTIKEL 6, LID 1

1. Met ingang van 1 januari 2011
mogen klimaatregelingssystemen die 
ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 150
niet meer achteraf worden ingebouwd in 
voertuigen waarvoor vanaf die datum een 
typegoedkeuring wordt verleend. Met 
ingang van 1 januari 2017 mag deze 
klimaatregelingsapparatuur in geen enkel 
voertuig meer achteraf worden ingebouwd.

1. Met ingang van 1 januari 2009
mogen klimaatregelingssystemen die 
ontworpen zijn om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50
niet meer achteraf worden ingebouwd in 
voertuigen waarvoor vanaf die datum een 
typegoedkeuring wordt verleend. Met 
ingang van 1 januari 2015 mag deze 
klimaatregelingsapparatuur in geen enkel 
voertuig meer achteraf worden ingebouwd.
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Or. en

Motivering

Dezelfde motivering als bij het amendement van Lucas en Isler Béguin op artikel 5, lid 4.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Amendement 17
ARTIKEL 6, LID 2

2. Klimaatregelingssystemen die zijn 
ingebouwd in voertuigen waarvoor op of na 
1 januari 2011 typegoedkeuring is verleend, 
mogen niet worden gevuld met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150. Met ingang van 1 januari 2017 mogen 
klimaatregelingssystemen in geen enkel 
voertuig gevuld worden met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150, met uitzondering van de navulling van 
klimaatregelingssystemen die dergelijke 
gassen bevatten en die voor die datum in 
voertuigen zijn ingebouwd.

2. Klimaatregelingssystemen die zijn 
ingebouwd in voertuigen waarvoor op of na 
1 januari 2009 typegoedkeuring is verleend, 
mogen niet worden gevuld met gefluoreerde
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50. 
Met ingang van 1 januari 2015 mogen 
klimaatregelingssystemen in geen enkel 
voertuig gevuld worden met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50, 
met uitzondering van de navulling van 
klimaatregelingssystemen die dergelijke 
gassen bevatten en die voor die datum in 
voertuigen zijn ingebouwd.

Or. en

Motivering

Dezelfde motivering als bij het amendement van Lucas en Isler Béguin op artikel 5, lid 4.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Norbert Glante

Amendement 18
ARTIKEL 6, LID 2

2. Klimaatregelingssystemen die zijn 
ingebouwd in voertuigen waarvoor op of na 
1 januari 2011 typegoedkeuring is verleend, 
mogen niet worden gevuld met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150. Met ingang van 1 januari 2017 mogen 

2. Klimaatregelingssystemen die zijn 
ingebouwd in voertuigen waarvoor op of na 
1 januari 2011 typegoedkeuring is verleend, 
mogen niet worden gevuld met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50. 
Met ingang van 1 januari 2014 mogen 
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klimaatregelingssystemen in geen enkel 
voertuig gevuld worden met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150, met uitzondering van de navulling van 
klimaatregelingssystemen die dergelijke 
gassen bevatten en die voor die datum in 
voertuigen zijn ingebouwd.

klimaatregelingssystemen in geen enkel 
voertuig gevuld worden met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50, 
met uitzondering van de navulling van 
klimaatregelingssystemen die dergelijke 
gassen bevatten en die voor die datum in 
voertuigen zijn ingebouwd.

Or. de

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber

Amendement 19
ARTIKEL 6, LID 2

2. Klimaatregelingssystemen die zijn 
ingebouwd in voertuigen waarvoor op of na 
1 januari 2011 typegoedkeuring is verleend, 
mogen niet worden gevuld met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150. Met ingang van 1 januari 2017 mogen 
klimaatregelingssystemen in geen enkel 
voertuig gevuld worden met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
150, met uitzondering van de navulling van 
klimaatregelingssystemen die dergelijke 
gassen bevatten en die voor die datum in 
voertuigen zijn ingebouwd.

2. Klimaatregelingssystemen die zijn 
ingebouwd in voertuigen waarvoor op of na 
1 januari 2011 typegoedkeuring is verleend, 
mogen niet worden gevuld met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50. 
Met ingang van 1 januari 2017 mogen 
klimaatregelingssystemen in geen enkel 
voertuig gevuld worden met gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 50, 
met uitzondering van de navulling van 
klimaatregelingssystemen die dergelijke 
gassen bevatten en die voor die datum in 
voertuigen zijn ingebouwd.

Or. de

Motivering

In 2005 zullen voor het eerst meer dan 80% van alle nieuwe personenauto's in Europa met 
een airco-systeem zijn uitgerust en een verdere toename in de komende jaren is uiterst 
waarschijnlijk. Uit ecologisch oogpunt lijkt het daarom zinvol reeds in een vroeg stadium te 
streven naar een concrete verandering van de technologie bij airco-systemen, teneinde aan te 
sturen op het milieuvriendelijke alternatief kooldioxide als vulmiddel voor airco-systemen in 
plaats van de voor het klimaat schadelijke F-gassen te blijven gebruiken. Een verlaging van 
het aardopwarmingsvermogen tot 50 heeft tot gevolg dat airco-systemen met het koelmiddel R 
152 a ( aardopwarmingsvermogen 120) in de toekomst niet meer zullen zijn toegestaan. Dit 
lijkt gerechtvaardigd, aangezien de CO2-technologie ( aardopwarmingsvermogen 1) een veel 
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milieuvriendelijker alternatief biedt, dat op grond van de huidige stand van de technische 
ontwikkeling binnen de in de richtlijn vastgestelde termijn (1 januari 2011) in serie kan 
worden gefabriceerd. Daarbij komt nog dat de stof R 152a wegens de brandbaarheid ervan 
en wegens de bij brand ontstaande zeer giftige afvalproducten zeer grote 
veiligheidsproblemen met zich meebrengt.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 20
ARTIKEL 6, LID 2 BIS (nieuw)

2bis. De lidstaten kunnen de ombouw van 
in bedrijf zijnde voertuigen fiscaal of 
financieel stimuleren, indien daardoor 
klimaatregelingssystemen met een 
aardopwarmingsvermogen van de 
gebruikte gefluoreerde broeikasgassen van 
minder dan 50 worden ingebouwd. 
Wanneer de lidstaten fiscale of andere 
maatregelen nemen om de installatie van 
systemen met een geringer 
aardopwarmingsvermogen te bevorderen, 
stellen zij de Commissie daarvan in kennis.

Or. nl

Motivering

Heropneming van amendement uit eerste lezing in een gewijzigde vorm.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Amendement 21
ARTIKEL 6 BIS (nieuw)

Artikel 6 bis
Label

Onverminderd de bepalingen van richtlijn 
67/548/EEG van de Raad en richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad inzake het labelen van 
gevaarlijke stoffen en preparaten, mogen 
de onder artikel 2 van deze richtlijn 
vallende motorvoertuigen, indien uitgerust 
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met een klimaatregelingssysteem dat 
ontworpen is om gefluoreerde 
broeikasgassen te bevatten, niet op de 
markt worden gebracht, tenzij de 
chemische naam van de gefluoreerde 
broeikasgassen is aangegeven op een label 
waarop de erkende industriële benaming is 
gebruikt. Op deze label moet duidelijk zijn 
vermeld dat het klimaatregelingssysteem
gefluoreerde broeikasgassen bevat en hoe 
groot het aardopwarmingsvermogen ervan
is. Dit moet duidelijk en onuitwisbaar zijn 
aangegeven op het voertuig en in alle 
advertenties en verkoopinformatie. Deze 
label moet zodanig worden aangebracht op
de buitenkant van het voertuig dat hij 
duidelijk zichtbaar en niet verborgen is.

Or. en

Motivering

De consumenten moeten naar behoren worden geïnformeerd om het type airco te kunnen 
kiezen dat zij eventueel willen kopen. Aangezien airco-systemen in motorvoertuigen niet 
hermetisch kunen worden gesloten en aangezien de emissies onderhevig zijn aan de 
rijbewegingen en een zwaarder gewicht van het voertuig, kan de keuze ten goede komen aan 
ons klimaat.


