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Predkladá Avril Doyle
Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o 
emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 70/156/EHS

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1A (nové)

(1a) Klimatizačné systémy v motorových 
vozidlách sú v severnej a strednej Európe 
úplne nepotrebné a navyše prispievajú k 
zvyšovaniu spotreby paliva, dokonca aj 
vtedy, keď sa práve nepoužívajú. Členské 
štáty môžu preto odradiť od inštalácie 
klimatizačných systémov prostredníctvom 
daňových alebo finančných opatrení.

Or. nl

Odôvodnenie

Follows on from amendments at first reading.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 2

(2) V dôsledku rozhodnutia Rady 
2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka 
schválenia Kjótskeho protokolu k 
Rámcovému dohovoru Organizácie 
spojených národov o klimatických zmenách 
a spoločnom plnení záväzkov z neho 
vyplývajúcich v mene Európskeho 
spoločenstva, má rastúci počet členských 
štátov úmysel regulovať používanie 
klimatizačných systémov v motorových 
vozidlách. Toto rozhodnutie zaväzuje 
Spoločenstvo a jeho členské štáty znížiť v 
rokoch 2008 až 2012 celkové antropogénne 
emisie skleníkových plynov uvedených v 
prílohe A protokolu o 8 % v porovnaní s 
úrovňami v roku 1990. Nekoordinované 
vykonávanie týchto záväzkov znamená 
riziko vytvárania prekážok pre voľný pohyb 
motorových vozidiel v Spoločenstve. Preto 
je vhodné ustanoviť požiadavky, ktoré majú 
spĺňať klimatizačné systémy vo vozidlách, 
aby mohli byť povolené na trhu a od 
určitého dátumu zakázať klimatizačné 
systémy s obsahom fluórovaných 
skleníkových plynov s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150.

(2) V dôsledku rozhodnutia Rady 
2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka 
schválenia Kjótskeho protokolu k 
Rámcovému dohovoru Organizácie 
spojených národov o klimatických zmenách 
a spoločnom plnení záväzkov z neho 
vyplývajúcich v mene Európskeho 
spoločenstva, má rastúci počet členských 
štátov úmysel regulovať používanie 
klimatizačných systémov v motorových 
vozidlách. Toto rozhodnutie zaväzuje 
Spoločenstvo a jeho členské štáty znížiť v 
rokoch 2008 až 2012 celkové antropogénne 
emisie skleníkových plynov uvedených v 
prílohe A protokolu o 8 % v porovnaní s 
úrovňami v roku 1990. Nekoordinované 
vykonávanie týchto záväzkov znamená 
riziko vytvárania prekážok pre voľný pohyb 
motorových vozidiel v Spoločenstve. Preto 
je vhodné ustanoviť požiadavky, ktoré majú 
spĺňať klimatizačné systémy vo vozidlách, 
aby mohli byť povolené na trhu a od 
určitého dátumu zakázať klimatizačné 
systémy s obsahom fluórovaných 
skleníkových plynov s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50.

Or. de

Odôvodnenie

Reinstates idea of Amendment 73 from first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 4

(4) Aby sa zabezpečila účinnosť zákazu 
určitých fluórovaných skleníkových plynov, 
je potrebné obmedziť možnosť vybavovať 
motorové vozidlá klimatizačnými systémami 

(4) Aby sa zabezpečila účinnosť zákazu 
určitých fluórovaných skleníkových plynov, 
je potrebné obmedziť možnosť vybavovať 
motorové vozidlá klimatizačnými systémami 
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s obsahom fluórovaných skleníkových 
plynov s potenciálom globálneho 
otepľovania viac ako 150 a zakázať plnenie 
klimatizačných systémov takýmito plynmi..

s obsahom fluórovaných skleníkových 
plynov s potenciálom globálneho 
otepľovania viac ako 50 a zakázať plnenie 
klimatizačných systémov takýmito plynmi.

Or. de

Odôvodnenie

Reinstates idea of Amendments 73 and 75 from first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 10

(10) Keďže ciele tejto smernice, a to 
kontrolu úniku určitých fluórovaných 
skleníkových plynov z klimatizačných 
systémov vo vozidlách a od určitého dátumu 
zákaz klimatizačných systémov s 
navrhnutým obsahom fluórovaných 
skleníkových plynov s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
samotných členských štátov , ale z dôvodov 
rozsahu a dôsledkov tejto smernice ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje táto smernica rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(10) Keďže ciele tejto smernice, a to 
kontrolu úniku určitých fluórovaných 
skleníkových plynov z klimatizačných 
systémov vo vozidlách a od určitého dátumu 
zákaz klimatizačných systémov s 
navrhnutým obsahom fluórovaných 
skleníkových plynov s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
samotných členských štátov , ale z dôvodov 
rozsahu a dôsledkov tejto smernice ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje táto smernica rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 3 ODSEK 7A (nový)

7a. „malí výrobcovia“ sú výrobcovia 
vozidiel, ktorí v Európskej únii predávajú 
menej ako 50 000 vozidiel za kalendárny 
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rok.

Or. de

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 4 ODSEK 3

3. Na účely typového schválenia vozidiel 
vybavených klimatizačnými systémami s 
navrhovaným obsahom fluórovaného 
skleníkového plynu s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150
členské štáty zabezpečia, aby v súlade s 
harmonizovanou skúškou zisťovania úniku 
uvedeného v článku 7 ods. 1 neprekročila 
miera úniku týchto plynov najvyššie 
povolené limity ustanovené v článku 5.

3. Na účely typového schválenia vozidiel 
vybavených klimatizačnými systémami s 
navrhovaným obsahom fluórovaného 
skleníkového plynu s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50 členské 
štáty zabezpečia, aby v súlade s 
harmonizovanou skúškou zisťovania úniku 
uvedeného v článku 7 ods. 1 neprekročila 
miera úniku týchto plynov najvyššie 
povolené limity ustanovené v článku 5.

[horizontal amendment – if adopted, the 
number "150" will be changed to "50" 
throughout the whole text of, and all 
amendments to, the Directive].

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, 
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 5 ODSEK 4
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4. S účinnosťou od 1. januára 2011 členské 
štáty neudeľujú ES typové schválenie 
prípadne národné typové schválenie 
vozidlám vybaveným klimatizačným 
systémom s navrhovaným obsahom 
fluórovaných skleníkových plynov s 
potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 150.

4. S účinnosťou od 1. januára 2011 členské 
štáty neudeľujú ES typové schválenie 
prípadne národné typové schválenie 
vozidlám vybaveným klimatizačným 
systémom s navrhovaným obsahom 
fluórovaných skleníkových plynov s 
potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 50.

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 5 ODSEK 4

4. S účinnosťou od 1. januára 2011 členské 
štáty neudeľujú ES typové schválenie 
prípadne národné typové schválenie 
vozidlám vybaveným klimatizačným 
systémom s navrhovaným obsahom 
fluórovaných skleníkových plynov s 
potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 150.

4. S účinnosťou od 1. januára 2009 členské 
štáty neudeľujú ES typové schválenie 
prípadne národné typové schválenie 
vozidlám vybaveným klimatizačným 
systémom s navrhovaným obsahom 
fluórovaných skleníkových plynov s 
potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 50.

Or. en

Odôvodnenie

The sector that uses fluorinated greenhouse gases with the biggest potential impact on the 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Norbert Glante, Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 5 ODSEK 4

4. S účinnosťou od 1. januára 2011 členské 
štáty neudeľujú ES typové schválenie 
prípadne národné typové schválenie 
vozidlám vybaveným klimatizačným 
systémom s navrhovaným obsahom 
fluórovaných skleníkových plynov s 
potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 150.

4. S účinnosťou od 1. januára 2011 členské 
štáty neudeľujú ES typové schválenie 
prípadne národné typové schválenie 
vozidlám vybaveným klimatizačným 
systémom s navrhovaným obsahom 
fluórovaných skleníkových plynov s 
potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 50.

Malí výrobcovia však môžu do 1. januára 
2013 získať typové schválenie pre takéto 
vozidlá. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Norbert Glante, Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 5 ODSEK 5 ÚVODNÁ ČASŤ

5. S účinnosťou od 1. januára 2017 v 
súvislosti s novými vozidlami vybavenými 
klimatizačným systémom s navrhovaným 
obsahom fluórovaných skleníkových plynov 
s potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 150, členské štáty:

5. S účinnosťou od 1. januára 2014 v 
súvislosti s novými vozidlami vybavenými 
klimatizačným systémom s navrhovaným 
obsahom fluórovaných skleníkových plynov 
s potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 50, členské štáty:

Or. en

Odôvodnenie

Reinstates the idea of Amendment 73 in first reading.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 5 ODSEK 5 ÚVODNÁ ČASŤ

5. S účinnosťou od 1. januára 2017 v 
súvislosti s novými vozidlami vybavenými 
klimatizačným systémom s navrhovaným 
obsahom fluórovaných skleníkových plynov 
s potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 150, členské štáty:

5. S účinnosťou od 1. januára 2015 v 
súvislosti s novými vozidlami vybavenými 
klimatizačným systémom s navrhovaným 
obsahom fluórovaných skleníkových plynov 
s potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 50, členské štáty::

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, 
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 5 ODSEK 5 ÚVODNÁ ČASŤ

5. S účinnosťou od 1. januára 2017 v 
súvislosti s novými vozidlami vybavenými 
klimatizačným systémom s navrhovaným 
obsahom fluórovaných skleníkových plynov 
s potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 150, členské štáty:

5. S účinnosťou od 1. januára 2017 v 
súvislosti s novými vozidlami vybavenými 
klimatizačným systémom s navrhovaným 
obsahom fluórovaných skleníkových plynov 
s potenciálom globálneho otepľovania viac 
ako 50, členské štáty:

Or. en

Justification

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 5 ODSEK 5A (nový)

5a. Členské štáty môžu s okamžitým 
účinkom podporiť inštaláciu 
klimatizačných systémov využívajúcich 
plyn, napr. CO2, ktorý je účinný a ktorý má 
nízky potenciál globálneho otepľovania. Ak 
členské štáty zavedú daňové alebo iné 
podnety na podporu inštalácie systémov s 
nižším potenciálom globálneho 
otepľovania, oboznámia s týmito 
opatreniami Komisiu.

Or. nl

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Norbert Glante, Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 6 ODSEK 1

1. S účinnosťou od 1. januára 2011 vozidlá 
typovo schválené od tohto dátumu sa 
dodatočne nevybavujú klimatizačnými 
systémami, ktoré majú obsahovať 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150. S 
účinnosťou od 1. januára 2017 sa žiadne 
vozidlá dodatočne nevybavujú takýmito 
klimatizačnými systémami.

1. S účinnosťou od 1. januára 2011 vozidlá 
typovo schválené od tohto dátumu sa 
dodatočne nevybavujú klimatizačnými 
systémami, ktoré majú obsahovať 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50. S 
účinnosťou od 1. januára 2014 sa žiadne 
vozidlá dodatočne nevybavujú takýmito 
klimatizačnými systémami.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-
Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 6 ODSEK 1

1. S účinnosťou od 1. januára 2011 vozidlá 
typovo schválené od tohto dátumu sa 
dodatočne nevybavujú klimatizačnými 
systémami, ktoré majú obsahovať 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150. S 
účinnosťou od 1. januára 2017 sa žiadne 
vozidlá dodatočne nevybavujú takýmito 
klimatizačnými systémami.

1. S účinnosťou od 1. januára 2011 vozidlá 
typovo schválené od tohto dátumu sa 
dodatočne nevybavujú klimatizačnými 
systémami, ktoré majú obsahovať 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50. S 
účinnosťou od 1. januára 2017 sa žiadne 
vozidlá dodatočne nevybavujú takýmito 
klimatizačnými systémami.

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 6 ODSEK 1

1. S účinnosťou od 1. januára 2011 vozidlá 
typovo schválené od tohto dátumu sa 
dodatočne nevybavujú klimatizačnými 
systémami, ktoré majú obsahovať 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150. S 
účinnosťou od 1. januára 2017 sa žiadne 
vozidlá dodatočne nevybavujú takýmito 

1. S účinnosťou od 1. januára 2009 vozidlá 
typovo schválené od tohto dátumu sa 
dodatočne nevybavujú klimatizačnými 
systémami, ktoré majú obsahovať 
fluórované skleníkové plyny s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50. S 
účinnosťou od 1. januára 2015 sa žiadne 
vozidlá dodatočne nevybavujú takýmito 
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klimatizačnými systémami. klimatizačnými systémami.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 6 ODSEK 2

2. Klimatizačné systémy montované do 
typovo schválených vozidiel od 1. januára 
2011 sa neplnia fluórovanými skleníkovými 
plynmi s potenciálom globálneho 
otepľovania viac ako 150. S účinnosťou od 
1. januára 2017 sa klimatizačné systémy v 
žiadnom vozidle neplnia fluórovanými 
skleníkovými plynmi s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150, s 
výnimkou doplňovania klimatizačných 
systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré 
boli namontované do vozidiel pred týmto 
dátumom.

2. Klimatizačné systémy montované do 
typovo schválených vozidiel od 1. januára 
2009 sa neplnia fluórovanými skleníkovými 
plynmi s potenciálom globálneho 
otepľovania viac ako 50. S účinnosťou od 1. 
januára 2015 sa klimatizačné systémy v 
žiadnom vozidle neplnia fluórovanými 
skleníkovými plynmi s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50, s 
výnimkou doplňovania klimatizačných 
systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré 
boli namontované do vozidiel pred týmto 
dátumom.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 6 ODSEK 2

2. Klimatizačné systémy montované do 
typovo schválených vozidiel od 1. januára 
2011 sa neplnia fluórovanými skleníkovými 
plynmi s potenciálom globálneho 
otepľovania viac ako 150. S účinnosťou od 
1. januára 2017 sa klimatizačné systémy v 
žiadnom vozidle neplnia fluórovanými 

2. Klimatizačné systémy montované do 
typovo schválených vozidiel od 1. januára 
2011 sa neplnia fluórovanými skleníkovými 
plynmi s potenciálom globálneho 
otepľovania viac ako 50. S účinnosťou od 1. 
januára 2014 sa klimatizačné systémy v 
žiadnom vozidle neplnia fluórovanými 
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skleníkovými plynmi s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150, s 
výnimkou doplňovania klimatizačných 
systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré 
boli namontované do vozidiel pred týmto 
dátumom.

skleníkovými plynmi s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50, s 
výnimkou doplňovania klimatizačných 
systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré 
boli namontované do vozidiel pred týmto 
dátumom.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, 
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 6 ODSEK 2

2. Klimatizačné systémy montované do 
typovo schválených vozidiel od 1. januára 
2011 sa neplnia fluórovanými skleníkovými 
plynmi s potenciálom globálneho 
otepľovania viac ako 150. S účinnosťou od 
1. januára 2017 sa klimatizačné systémy v 
žiadnom vozidle neplnia fluórovanými 
skleníkovými plynmi s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 150, s 
výnimkou doplňovania klimatizačných 
systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré 
boli namontované do vozidiel pred týmto 
dátumom.

2. Klimatizačné systémy montované do 
typovo schválených vozidiel od 1. januára 
2011 sa neplnia fluórovanými skleníkovými 
plynmi s potenciálom globálneho 
otepľovania viac ako 50. S účinnosťou od 1. 
januára 2017 sa klimatizačné systémy v 
žiadnom vozidle neplnia fluórovanými 
skleníkovými plynmi s potenciálom 
globálneho otepľovania viac ako 50, s 
výnimkou doplňovania klimatizačných 
systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré 
boli namontované do vozidiel pred týmto 
dátumom.

Or. de

Justification

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 
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fire.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 6 ODSEK 2A (nový)

2a. Členské štáty môžu ponúknuť daňové 
alebo finančné podnety na zdokonalenie 
existujúcich vozidiel, za predpokladu, že sa 
v nich nainštalujú klimatizačné systémy 
používajúce fluórované skleníkové plyny s 
potenciálom globálneho otepľovania 
nižším ako 50. Ak členské štáty zavedú 
daňové alebo iné podnety na podporu 
inštalácie systémov s nižším potenciálom 
globálneho otepľovania, oboznámia s 
týmito opatreniami Komisiu.

Or. nl

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 6A (nový)

Článok 6a
Označovanie

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
smernice Rady č. 67/548/EHS a smernice č. 
1999/45/ES Európskeho parlamentu a 
Rady týkajúce sa označovania 
nebezpečných látok a prípravkov, nemožno 
uviesť na trh motorové vozidlá, na ktoré sa 
vzťahuje článok 2 tejto smernice, ak je v 
nich nainštalovaný klimatizačný systém 
využívajúci fluórované skleníkové plyny, ak 
sa chemický názov fluórovaných 
skleníkových plynov neuvedie na označení 
zaužívaným priemyselným názvoslovím. Na 
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takomto označení sa jasne uvedie, že 
klimatizačný systém obsahuje fluórované 
skleníkové plyny a uvedie sa ich potenciál 
globálneho otepľovania. Tieto informácie 
sa jasne a nezmazateľne uvedú na vozidle, 
na každej reklame a v predajných 
informáciách. Takéto označenie sa 
umiestni na vozidle z vonkajšej strany tak, 
aby bolo jasne viditeľné a nezakryté.

Or. en

Odôvodnenie

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. 


