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Wspólne stanowisko Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
odnoszącej się do emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady 70/156/EWG

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 1 A (nowy)

1a) Systemy klimatyzacji w pojazdach 
silnikowych są całkowicie zbędne w 
Europie Północnej i Środkowej, a ponadto 
zwiększają zużycie paliwa, nawet kiedy nie 
są używane. Państwa Członkowskie mogą w 
związku z tym zniechęcać do instalowania 
systemów klimatyzacji za pomocą środków 
podatkowych lub finansowych.

Or. nl

Uzasadnienie

Wynika z poprawek w pierwszym czytaniu.
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Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Norbert Glante

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 2

(2) Rosnąca liczba Państw Członkowskich 
zamierza uregulować kwestię stosowania 
systemów klimatyzacji w pojazdach 
silnikowych w wyniku decyzji Rady 
2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. 
dotyczącej zatwierdzenia w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej Protokołu z Kioto 
do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i 
wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań1. Decyzja ta zobowiązuje 
Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie do 
zredukowania w latach 2008 - 2012 ich 
zagregowanych antropogenicznych emisji 
gazów cieplarnianych wyszczególnionych w 
załączniku A do Protokołu z Kioto o 8% w 
porównaniu do poziomów z 1990 r. 
Nieskoordynowane wykonanie tych 
zobowiązań niesie ze sobą ryzyko 
stworzenia barier dla swobodnego 
przepływu pojazdów silnikowych we 
Wspólnocie. Dlatego też właściwym jest 
ustalenie wymogów, jakie mają spełniać 
systemy klimatyzacji instalowane w 
pojazdach aby mogły być wprowadzone do 
obrotu, oraz wprowadzenie od określonej 
daty zakazu dotyczącego systemów 
klimatyzacji zaprojektowanych w ten 
sposób, że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku ocieplenia 
globalnego wyższym niż 150.

(2) Rosnąca liczba Państw Członkowskich 
zamierza uregulować kwestię stosowania 
systemów klimatyzacji w pojazdach 
silnikowych w wyniku decyzji Rady 
2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. 
dotyczącej zatwierdzenia w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej Protokołu z Kioto 
do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i 
wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań1. Decyzja ta zobowiązuje 
Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie do 
zredukowania w latach 2008 - 2012 ich 
zagregowanych antropogenicznych emisji 
gazów cieplarnianych wyszczególnionych w 
załączniku A do Protokołu z Kioto o 8% w 
porównaniu do poziomów z 1990 r. 
Nieskoordynowane wykonanie tych 
zobowiązań niesie ze sobą ryzyko 
stworzenia barier dla swobodnego 
przepływu pojazdów silnikowych we 
Wspólnocie. Dlatego też właściwym jest 
ustalenie wymogów, jakie mają spełniać 
systemy klimatyzacji instalowane w 
pojazdach aby mogły być wprowadzone do 
obrotu, oraz wprowadzenie od określonej 
daty zakazu dotyczącego systemów 
klimatyzacji zaprojektowanych w ten 
sposób, że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku ocieplenia 
globalnego wyższym niż 50.

Or. de

Uzasadnienie

Przywraca ideę poprawki 73 z pierwszego czytania.
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Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Norbert Glante

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) W celu zapewnienia przestrzegania 
zakazu dotyczącego niektórych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, istnieje 
potrzeba ograniczenia możliwości 
modernizowania pojazdów silnikowych z 
wykorzystaniem systemów klimatyzacji 
zaprojektowanych w ten sposób, że będą 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 150 oraz wprowadzenia 
zakazu napełniania systemów klimatyzacji 
takimi gazami.

(4) W celu zapewnienia przestrzegania 
zakazu dotyczącego niektórych 
fluorowanych gazów cieplarnianych, istnieje 
potrzeba ograniczenia możliwości 
modernizowania pojazdów silnikowych z 
wykorzystaniem systemów klimatyzacji 
zaprojektowanych w ten sposób, że będą 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 50 oraz wprowadzenia zakazu 
napełniania systemów klimatyzacji takimi 
gazami.

Or. de

Uzasadnienie

Przywraca ideę poprawek 73 i 75 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Norbert Glante

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Ze względu na fakt, że cele niniejszej 
dyrektywy, mianowicie kontrola wycieków 
określonych fluorowanych gazów 
cieplarnianych z systemów klimatyzacji 
zainstalowanych w pojazdach oraz 
wprowadzenie od określonej daty zakazu 
dotyczącego systemów klimatyzacji 
zaprojektowanych w ten sposób, że będą 
zawierać do fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 150, nie mogą zostać 
osiągnięte w zadawalający sposób przez 
Państwa Członkowskie działające 
indywidualnie, a ze względu na skalę i 
skutki niniejszej dyrektywy możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości, 

(10) Ze względu na fakt, że cele niniejszej 
dyrektywy, mianowicie kontrola wycieków 
określonych fluorowanych gazów 
cieplarnianych z systemów klimatyzacji 
zainstalowanych w pojazdach oraz 
wprowadzenie od określonej daty zakazu 
dotyczącego systemów klimatyzacji 
zaprojektowanych w ten sposób, że będą 
zawierać do fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 50, nie mogą zostać osiągnięte 
w zadawalający sposób przez Państwa 
Członkowskie działające indywidualnie, a ze 
względu na skalę i skutki niniejszej 
dyrektywy możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, 
Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości, przewidzianą w art. 5 
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przewidzianą w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia 
tych celów.

Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym artykule, 
niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, 
co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów.

Or. de

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Norbert Glante

Poprawka 5
ARTYKUŁ 3 USTĘP 7 A (nowy)

7a. „drobni producenci” oznacza 
producentów pojazdów, którzy sprzedają w 
Unii Europejskiej nie więcej niż 50 000 
pojazdów w roku kalendarzowym. 

Or. de

Uzasadnienie

Przywraca poprawkę Parlamentu (poprawka 21) z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 6
ARTYKUŁ 4 USTĘP 3

3. W celu przyznania homologacji typu 
pojazdom wyposażonym w systemy 
klimatyzacji, zaprojektowane w ten sposób, 
że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 150, Państwa 
Członkowskie zapewniają, że zgodnie ze 
zharmonizowanym testem wykrywania 
wycieków, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 
wskaźnik wycieku takich gazów nie 
przekracza maksymalnych dozwolonych 
poziomów określonych w art. 5.

3. W celu przyznania homologacji typu 
pojazdom wyposażonym w systemy 
klimatyzacji, zaprojektowane w ten sposób, 
że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 50, Państwa 
Członkowskie zapewniają, że zgodnie ze 
zharmonizowanym testem wykrywania 
wycieków, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 
wskaźnik wycieku takich gazów nie 
przekracza maksymalnych dozwolonych 
poziomów określonych w art. 5.
[poprawka pozioma – jeżeli poprawka 
zostanie przyjęta, liczba „150” będzie 
zmieniona na „50” w całym tekście, i we 
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wszystkich poprawkach do niniejszej 
dyrektywy].

Or. en

Uzasadnienie

Współczynnik ocieplenia globalnego (WOG) wynoszący 150 umożliwiałby dalsze stosowanie 
HFC, np. HFC152a, mimo iż alternatywne rozwiązania zawierające inne gazy, np. CO2 lub 
węglowodory są, lub wkrótce będą, dostępne na rynku. Inny problem z systemami HFC 
polega na tym, że mogą one być ponownie napełniane CFC lub HCFC – praktyki takie mają 
miejsce w kilkunastu krajach, w tym w krajach rozwijających się.

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, llPeter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber

Poprawka 7
ARTYKUŁ 5 USTĘP 4

4. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r. 
Państwa Członkowskie nie przyznają dłużej 
homologacji typu WE lub krajowej 
homologacji typu dla typu pojazdu 
wyposażonego w system klimatyzacji, 
zaprojektowany w taki sposób, ze będzie 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 150.

4. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r. 
Państwa Członkowskie nie przyznają dłużej 
homologacji typu WE lub krajowej 
homologacji typu dla typu pojazdu 
wyposażonego w system klimatyzacji, 
zaprojektowany w taki sposób, ze będzie 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 50.

Or. de

Uzasadnienie

W 2005 r. ponad 80% nowych samochodów w Europie będzie wyposażonych w klimatyzację, 
przy czym dalszy wzrost tej liczby w ciągu następnych kilku lat jest bardzo prawdopodobny. Z 
przyczyn związanych z ochroną środowiska wydaje się zatem rozsądne, aby spróbować 
możliwie wcześnie spowodować prawdziwą zmianę w technologii systemów klimatyzacji w 
samochodach, tak aby zamiast wykorzystywać w dalszym ciągu fluorowane gazy, które 
wywierają niszczycielski wpływ na klimat, stosować przyjazne klimatowi rozwiązanie 
alternatywne, dwutlenek węgla, który może być wykorzystywany do napełniania systemów 
klimatyzacji w samochodach. Zredukowanie WOG (współczynnika ocieplenia globalnego) do 
wartości 50 oznacza, że systemy klimatyzacji zawierające ziębnik R 152a (WOG 120) nie 
będą w przyszłości dozwolone. Wydaje się to uzasadnione, gdyż znacznie bardziej przyjazne 
dla klimatu rozwiązanie alternatywne jest dostępne w technologii CO2 (WOG 1), a przy 
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obecnym postępie technologii, mogłoby ono być wytwarzane jako standardowe wyposażenie 
w ramach czasowych przewidzianych w niniejszej dyrektywie (do dnia 1 stycznia 2011 r.). 
Ponadto R 152a stanowi znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę jego 
łatwopalność i wysoce toksyczne produkty rozpadu termicznego w przypadku pożaru.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 8
ARTYKUŁ 5 USTĘP 4

4. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r. 
Państwa Członkowskie nie przyznają dłużej 
homologacji typu WE lub krajowej 
homologacji typu dla typu pojazdu 
wyposażonego w system klimatyzacji, 
zaprojektowany w taki sposób, ze będzie 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 150.

4. Ze skutkiem od 1 stycznia 2009 r. 
Państwa Członkowskie nie przyznają dłużej 
homologacji typu WE lub krajowej 
homologacji typu dla typu pojazdu 
wyposażonego w system klimatyzacji, 
zaprojektowany w taki sposób, ze będzie 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 50.

Or. en

Uzasadnienie

Sektor samochodowych systemów klimatyzacji (MAC) wykorzystuje fluorowane gazy 
cieplarniane o największym potencjalnym wpływie na klimat. Coraz większa liczba pojazdów 
posiada klimatyzację, i systemy tę mają wyższy wskaźnik wycieku niż inne typy systemów 
chłodniczych, gdyż nie mogą być hermetycznie zamknięte i są podatne na naprężenia 
związane z jazdą pojazdu. Przemysł zaopatrujący samochodowe systemy klimatyzacji (MAC) 
w komponenty jest przygotowany do dostarczania komponentów nie zawierających HFC. W 
Australii jeżdżą już samochody wyposażone w tanie systemy klimatyzacji wykorzystujące 
butan/propan, a komponenty do systemów klimatyzacji wykorzystujące CO2 będą dostępne 
już w 2008 r., a najpóźniej w 2009 r. Nie ma zatem żadnego powodu, aby nie przyspieszyć 
wycofania z użycia HFC w samochodowych systemach klimatyzacji.

Poprawkę złożyli Norbert Glante, Dorette Corbey

Poprawka 9
ARTYKUŁ 5 USTĘP 4

4. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r. 
Państwa Członkowskie nie przyznają dłużej 
homologacji typu WE lub krajowej 
homologacji typu dla typu pojazdu 
wyposażonego w system klimatyzacji, 
zaprojektowany w taki sposób, ze będzie 

4. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r. 
Państwa Członkowskie nie przyznają dłużej 
homologacji typu WE lub krajowej 
homologacji typu dla typu pojazdu 
wyposażonego w system klimatyzacji, 
zaprojektowany w taki sposób, ze będzie 
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zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 150.

zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 50.

Drobni producenci mogą jednak otrzymać 
homologację typu dla takich pojazdów do 
dnia 1 stycznia 2013 r.

Or. en

Poprawkę złożyli Norbert Glante, Dorette Corbey

Poprawka 10
ARTYKUŁ 5 USTĘP 5, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

5. Ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r., w 
odniesieniu do nowych pojazdów 
wyposażonych w systemy klimatyzacji 
zaprojektowane w taki sposób, ze będą 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 150, Państwa Członkowskie:

5. Ze skutkiem od 1 stycznia 2014 r., w 
odniesieniu do nowych pojazdów 
wyposażonych w systemy klimatyzacji 
zaprojektowane w taki sposób, ze będą 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 50, Państwa Członkowskie:

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca ideę poprawki 73 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 11
ARTYKUŁ 5 USTĘP 5, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

5. Ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r., w 
odniesieniu do nowych pojazdów 
wyposażonych w systemy klimatyzacji 
zaprojektowane w taki sposób, ze będą 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 150, Państwa Członkowskie:

5. Ze skutkiem od 1 stycznia 2015 r., w 
odniesieniu do nowych pojazdów 
wyposażonych w systemy klimatyzacji 
zaprojektowane w taki sposób, ze będą 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 50, Państwa Członkowskie:

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak w poprawce Caroline Lucas i Marie Anne Isler Béguin do art. 5 
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ust. 4.

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber

Poprawka 12
ARTYKUŁ 5 USTĘP 5, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

5. Ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r., w 
odniesieniu do nowych pojazdów 
wyposażonych w systemy klimatyzacji 
zaprojektowane w taki sposób, ze będą 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 150, Państwa Członkowskie:

5. Ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r., w 
odniesieniu do nowych pojazdów 
wyposażonych w systemy klimatyzacji 
zaprojektowane w taki sposób, ze będą 
zawierać fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
wyższym niż 50, Państwa Członkowskie:

Or. en

Uzasadnienie

W 2005 r. ponad 80% nowych samochodów w Europie będzie wyposażonych w klimatyzację, 
przy czym dalszy wzrost tej liczby w ciągu następnych kilku lat jest bardzo prawdopodobny. Z 
przyczyn związanych z ochroną środowiska wydaje się zatem rozsądne, aby spróbować 
możliwie wcześnie spowodować prawdziwą zmianę w technologii systemów klimatyzacji w 
samochodach, tak aby zamiast wykorzystywać w dalszym ciągu fluorowane gazy, które 
wywierają niszczycielski wpływ na klimat, stosować przyjazne klimatowi rozwiązanie 
alternatywne, dwutlenek węgla, który może być wykorzystywany do napełniania systemów 
klimatyzacji w samochodach. Zredukowanie WOG (współczynnika ocieplenia globalnego) do 
wartości 50 oznacza, że systemy klimatyzacji zawierające ziębnik R 152a (WOG 120) nie 
będą w przyszłości dozwolone. Wydaje się to uzasadnione, gdyż znacznie bardziej przyjazne 
dla klimatu rozwiązanie alternatywne jest dostępne w technologii CO2 (WOG 1),a przy 
obecnym postępie technologii mogłoby ono być wytwarzane jako standardowe wyposażenie w 
ramach czasowych przewidzianych w niniejszej dyrektywie (do dnia 1 stycznia 2011 r.). 
Ponadto R 152a stanowi znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę jego 
łatwopalność i wysoce toksyczne produkty rozpadu termicznego w przypadku pożaru.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 13
ARTYKUŁ 5 USTĘP 5 A (nowy)

5a. Państwa Członkowskie mogą, ze 
skutkiem natychmiastowym, promować 
instalowanie systemów klimatyzacji 
wykorzystujących gaz, taki jak CO2, 
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charakteryzujący się wydajnością i mający 
niski współczynnik ocieplenia globalnego. 
W przypadku, gdy Państwa Członkowskie 
wprowadzają bodźce podatkowe lub inne, 
mające zachęcić do instalowania systemów 
o niższym współczynniku ocieplenia 
globalnego, powiadamiają o tych środkach 
Komisję.

Or. nl

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania w zmienionej formie.

Poprawkę złożyli Norbert Glante, Dorette Corbey

Poprawka 14
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r., systemy 
klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, 
że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 150 nie są 
instalowane w pojazdach, które otrzymały 
homologację typu po tej dacie. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2017 r., żadne pojazdy nie są 
modernizowane z zastosowaniem takich 
systemów klimatyzacji.

Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r., systemy 
klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, 
że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 50 nie są 
instalowane w pojazdach, które otrzymały 
homologację typu po tej dacie. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2014 r., żadne pojazdy nie są 
modernizowane z zastosowaniem takich 
systemów klimatyzacji.

Or. de

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber

Poprawka 15
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

1. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r., 
systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki 
sposób, że będą zawierać fluorowane gazy
cieplarniane o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 150 nie są 
instalowane w pojazdach, które otrzymały 

1. Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r., 
systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki 
sposób, że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 50 nie są 
instalowane w pojazdach, które otrzymały 
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homologację typu po tej dacie. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2017 r., żadne pojazdy nie są 
modernizowane z zastosowaniem takich 
systemów klimatyzacji.

homologację typu po tej dacie. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2017 r., żadne pojazdy nie są 
modernizowane z zastosowaniem takich 
systemów klimatyzacji.

Or. de

Uzasadnienie

W 2005 r. ponad 80% nowych samochodów w Europie będzie wyposażonych w klimatyzację, 
przy czym dalszy wzrost tej liczby w ciągu następnych kilku lat jest bardzo prawdopodobny. Z 
przyczyn związanych z ochroną środowiska wydaje się zatem rozsądne, aby spróbować 
możliwie wcześnie spowodować prawdziwą zmianę w technologii systemów klimatyzacji w 
samochodach, tak aby zamiast wykorzystywać w dalszym ciągu fluorowane gazy, które 
wywierają niszczycielski wpływ na klimat, stosować przyjazne klimatowi rozwiązanie 
alternatywne, dwutlenek węgla, który może być wykorzystywany do napełniania systemów 
klimatyzacji w samochodach. Zredukowanie WOG (współczynnika ocieplenia globalnego) do 
wartości 50 oznacza, że systemy klimatyzacji zawierające ziębnik R 152a (WOG 120) nie 
będą w przyszłości dozwolone. Wydaje się to uzasadnione, gdyż znacznie bardziej przyjazne 
dla klimatu rozwiązanie alternatywne jest dostępne w technologii CO2 (WOG 1), a przy 
obecnym postępie technologii mogłoby ono być wytwarzane jako standardowe wyposażenie w 
ramach czasowych przewidzianych w niniejszej dyrektywie (do dnia 1 stycznia 2011 r.). 
Ponadto R 152a stanowi znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę jego 
łatwopalność i wysoce toksyczne produkty rozpadu termicznego w przypadku pożaru.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 16
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

Ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r., systemy 
klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, 
że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 150 nie są 
instalowane w pojazdach, które otrzymały 
homologację typu po tej dacie. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2017 r., żadne pojazdy nie są 
modernizowane z zastosowaniem takich 
systemów klimatyzacji.

Ze skutkiem od 1 stycznia 2009 r., systemy 
klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, 
że będą zawierać fluorowane gazy 
cieplarniane o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 50 nie są 
instalowane w pojazdach, które otrzymały 
homologację typu po tej dacie. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2015 r., żadne pojazdy nie są 
modernizowane z zastosowaniem takich 
systemów klimatyzacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak w poprawce Caroline Lucas i Marie Anne Isler Béguin do art. 5 
ust. 4.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 17
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

2. Systemy klimatyzacji zainstalowane w 
pojazdach, które otrzymały homologację 
typu w dniu 1 stycznia 2011 r. lub później 
nie są napełniane fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 150. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2017 r. systemy klimatyzacji 
we wszystkich pojazdach nie są napełniane 
fluorowanymi gazami cieplarnianymi o 
współczynniku globalnego ocieplenia 
wyższym niż 150, z wyjątkiem ponownego 
napełniania systemów klimatyzacji 
zawierających te gazy, które zostały 
zainstalowane w pojazdach przed tą datą.

2. Systemy klimatyzacji zainstalowane w 
pojazdach, które otrzymały homologację 
typu w dniu 1 stycznia 2009 r. lub później 
nie są napełniane fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 50. Ze skutkiem od 
1 stycznia 2015 r. systemy klimatyzacji we 
wszystkich pojazdach nie są napełniane 
fluorowanymi gazami cieplarnianymi o 
współczynniku globalnego ocieplenia 
wyższym niż 50, z wyjątkiem ponownego 
napełniania systemów klimatyzacji 
zawierających te gazy, które zostały 
zainstalowane w pojazdach przed tą datą.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak w poprawce Caroline Lucas i Caroline Isler Béguin do art. 5 
ust. 4.

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Norbert Glante

Poprawka 18
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

2. Systemy klimatyzacji zainstalowane w 
pojazdach, które otrzymały homologację 
typu w dniu 1 stycznia 2011 r. lub później 
nie są napełniane fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 150. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2017 r. systemy klimatyzacji 
we wszystkich pojazdach nie są napełniane 

2. Systemy klimatyzacji zainstalowane w 
pojazdach, które otrzymały homologację 
typu w dniu 1 stycznia 2011 r. lub później 
nie są napełniane fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 50. Ze skutkiem od 
1 stycznia 2014 r. systemy klimatyzacji we 
wszystkich pojazdach nie są napełniane 
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fluorowanymi gazami cieplarnianymi o 
współczynniku globalnego ocieplenia 
wyższym niż 150, z wyjątkiem ponownego 
napełniania systemów klimatyzacji 
zawierających te gazy, które zostały 
zainstalowane w pojazdach przed tą datą.

fluorowanymi gazami cieplarnianymi o 
współczynniku globalnego ocieplenia 
wyższym niż 50, z wyjątkiem ponownego 
napełniania systemów klimatyzacji 
zawierających te gazy, które zostały 
zainstalowane w pojazdach przed tą datą.

Or. de

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber

Poprawka 19
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

2. Systemy klimatyzacji zainstalowane w 
pojazdach, które otrzymały homologację 
typu w dniu 1 stycznia 2011 r. lub później 
nie są napełniane fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 150. Ze skutkiem 
od 1 stycznia 2017 r. systemy klimatyzacji 
we wszystkich pojazdach nie są napełniane 
fluorowanymi gazami cieplarnianymi o 
współczynniku globalnego ocieplenia 
wyższym niż 150, z wyjątkiem ponownego 
napełniania systemów klimatyzacji 
zawierających te gazy, które zostały 
zainstalowane w pojazdach przed tą datą.

2. Systemy klimatyzacji zainstalowane w 
pojazdach, które otrzymały homologację 
typu w dniu 1 stycznia 2011 r. lub później 
nie są napełniane fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi o współczynniku globalnego 
ocieplenia wyższym niż 50. Ze skutkiem od 
1 stycznia 2017 r. systemy klimatyzacji we 
wszystkich pojazdach nie są napełniane 
fluorowanymi gazami cieplarnianymi o 
współczynniku globalnego ocieplenia 
wyższym niż 50, z wyjątkiem ponownego 
napełniania systemów klimatyzacji 
zawierających te gazy, które zostały 
zainstalowane w pojazdach przed tą datą.

Or. de

Uzasadnienie

W 2005 r. ponad 80% nowych samochodów w Europie będzie wyposażonych w klimatyzację, 
przy czym dalszy wzrost tej liczby w ciągu następnych kilku lat jest bardzo prawdopodobny. Z 
przyczyn związanych z ochroną środowiska wydaje się zatem rozsądne, aby spróbować 
możliwie wcześnie spowodować prawdziwą zmianę w technologii systemów klimatyzacji w 
samochodach, tak aby zamiast wykorzystywać w dalszym ciągu fluorowane gazy, które 
wywierają niszczycielski wpływ na klimat, stosować przyjazne klimatowi rozwiązanie 
alternatywne, dwutlenek węgla, który może być wykorzystywany do napełniania systemów 
klimatyzacji w samochodach. Zredukowanie WOG (współczynnika ocieplenia globalnego) do 
wartości 50 oznacza, że systemy klimatyzacji zawierające ziębnik R 152a (WOG 120) nie 
będą w przyszłości dozwolone. Wydaje się to uzasadnione, gdyż znacznie bardziej przyjazne 
dla klimatu rozwiązanie alternatywne jest dostępne w technologii CO2 (WOG 1), a przy 
obecnym postępie technologii mogłoby ono być wytwarzane jako standardowe wyposażenie w 
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ramach czasowych przewidzianych w niniejszej dyrektywie (do dnia 1 stycznia 2011 r.). 
Ponadto R 152a stanowi znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę jego 
łatwopalność i wysoce toksyczne produkty rozpadu termicznego w przypadku pożaru.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 20
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Państwa Członkowskie mogą 
zaproponować bodźce podatkowe lub 
finansowe na rzecz modernizowania 
istniejących pojazdów, o ile instalowane 
będą systemy klimatyzacji wykorzystujące 
fluorowane gazy cieplarniane o 
współczynniku ocieplenia globalnego 
niższym niż 50. W przypadku, gdy Państwa 
Członkowskie wprowadzają bodźce 
podatkowe lub inne, mające zachęcić do 
instalowania systemów o niższym 
współczynniku ocieplenia globalnego, 
powiadamiają o tych środkach Komisję.

Or. nl

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania w zmienionej formie.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 21
ARTYKUŁ 6 A (nowy)

Artykuł 6a

Etykietowanie

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
Rady 67/548/EWG i dyrektywy 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do etykietowania 
niebezpiecznych substancji i preparatów, 
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pojazdy silnikowe objęte art. 2 niniejszej 
dyrektywy, o ile są wyposażone w system 
klimatyzacji zaprojektowany w ten sposób, 
że będzie zawierać fluorowane gazy
cieplarniane, nie są wprowadzane do 
obrotu, o ile nazwa chemiczna 
fluorowanych gazów cieplarnianych nie 
jest określona w formie etykiety z 
zastosowaniem przyjętej nomenklatury 
branżowej. Taka etykieta wyraźnie 
wskazuje, że system klimatyzacji zawiera 
fluorowane gazy cieplarniane, oraz określa 
ich współczynnik ocieplenia globalnego.
Jest to w widoczny i niemożliwy do 
usunięcia sposób oznaczone na pojeździe, w 
każdym ogłoszeniu reklamowym i 
informacji handlowej. Etykieta taka jest 
umieszczana na zewnętrznej powierzchni 
pojazdu w taki sposób, aby była dobrze 
widoczna i nie zasłonięta.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci muszą być odpowiednio poinformowani, jeżeli mają podjąć decyzję o zakupie 
systemu klimatyzacji i o wyborze jego typu. Ponieważ samochodowe systemy klimatyzacji nie 
mogą być hermetycznie zamknięte, i ponieważ emisje zależą od naprężeń związanych z jazdą 
pojazdu i zwiększonej masy pojazdu, wybór taki może mieć wpływ na ochronę naszego 
klimatu.


