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Skupno stališče Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o emisijah iz 
klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS

Skupno stališče Sveta (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 1 A (novo)

(1a) Klimatske naprave v motornih vozilih 
so v severni in srednji Evropi povsem
nepotrebne, vseeno pa povečajo porabo 
goriva, tudi ko niso v uporabi. Države 
članice lahko zato poskušajo preprečiti 
vgrajevanje klimatskih naprav s fiskalnimi 
ali finančnimi sredstvi.

Or. nl

Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb na prvi obravnavi.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Dorette Corbey, Norbert Glante

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 2

(2) Zaradi Odločbe Sveta 2002/358/ES z dne 
25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega 
protokola k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja v imenu 
Evropske skupnosti in skupnega 
izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti 
namerava vedno več držav članic pravno 
urediti uporabo klimatskih naprav v 
motornih vozilih. Odločba zavezuje 
Skupnost in njene države članice, da v 
obdobju od 2008 do 2012 zmanjšajo svoje 
skupne antropogene emisije toplogrednih 
plinov iz Priloge A h Kjotskemu protokolu 
za 8 % glede na ravni iz leta 1990. V 
primeru neusklajenega izvajanja teh zavez 
obstaja nevarnost ustvarjanja ovir za prosti 
pretok motornih vozil v Skupnosti. Zato je 
primerno določiti zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati klimatske naprave, vgrajene v 
vozila, da se smejo dati na trg, in od 
določenega datuma dalje prepovedati 
klimatske naprave, ki so konstruirane tako, 
da vsebujejo fluorirane toplogredne pline s 
potencialom globalnega segrevanja nad 150.

(2) Zaradi Odločbe Sveta 2002/358/ES z dne 
25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega 
protokola k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja v imenu 
Evropske skupnosti in skupnega 
izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti
namerava vedno več držav članic pravno 
urediti uporabo klimatskih naprav v 
motornih vozilih. Odločba zavezuje 
Skupnost in njene države članice, da v 
obdobju od 2008 do 2012 zmanjšajo svoje 
skupne antropogene emisije toplogrednih 
plinov iz Priloge A h Kjotskemu protokolu 
za 8 % glede na ravni iz leta 1990. V 
primeru neusklajenega izvajanja teh zavez 
obstaja nevarnost ustvarjanja ovir za prosti 
pretok motornih vozil v Skupnosti. Zato je 
primerno določiti zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati klimatske naprave, vgrajene v 
vozila, da se smejo dati na trg, in od 
določenega datuma dalje prepovedati 
klimatske naprave, ki so konstruirane tako, 
da vsebujejo fluorirane toplogredne pline s 
potencialom globalnega segrevanja nad 50.

Or. de

Obrazložitev

Obnavlja zamisel predloga spremembe 73 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dorette Corbey, Norbert Glante

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 4

(4) Da bi bila prepoved določenih fluoriranih 
toplogrednih plinov dejansko učinkovita, je 

(4) Da bi bila prepoved določenih fluoriranih 
toplogrednih plinov dejansko učinkovita, je 
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treba omejiti možnost, da se v motorna 
vozila naknadno vgradijo klimatske naprave, 
ki so konstruirane tako, da vsebujejo 
fluorirane toplogredne pline z globalnim 
potencialom segrevanja nad 150, in 
prepovedati polnjenje klimatskih naprav s 
takšnimi plini.

treba omejiti možnost, da se v motorna 
vozila naknadno vgradijo klimatske naprave, 
ki so konstruirane tako, da vsebujejo 
fluorirane toplogredne pline z globalnim 
potencialom segrevanja nad 50, in 
prepovedati polnjenje klimatskih naprav s 
takšnimi plini.

Or. de

Obrazložitev

Obnavlja zamisel predlogov sprememb 73 in 75 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dorette Corbey, Norbert Glante

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 10

(10) Ker ciljev te direktive, in sicer nadzora 
uhajanja določenih fluoriranih toplogrednih 
plinov iz klimatskih naprav, vgrajenih v 
motorna vozila, in prepoved klimatskih 
naprav, ki so konstruirane tako, da vsebujejo 
fluorirane toplogredne pline z globalnim 
potencialom segrevanja nad 150, države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker 
te cilje zaradi obsega in učinkov te direktive 
lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z 
načelom sorazmernosti iz navedenega člena 
ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so 
potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(10) Ker ciljev te direktive, in sicer nadzora 
uhajanja določenih fluoriranih toplogrednih 
plinov iz klimatskih naprav, vgrajenih v 
motorna vozila, in prepoved klimatskih 
naprav, ki so konstruirane tako, da vsebujejo 
fluorirane toplogredne pline z globalnim 
potencialom segrevanja nad 50, države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker 
te cilje zaradi obsega in učinkov te direktive 
lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z 
načelom sorazmernosti iz navedenega člena 
ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so 
potrebni za doseganje navedenih ciljev.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložita Dorette Corbey, Norbert Glante

Predlog spremembe 5
ČLEN 3, ODSTAVEK 7 A (novo)
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7a. „mali proizvajalci“ pomeni proizvajalci 
vozil, ki ne prodajo več kot 50.000 vozil na 
koledarsko leto v Evropski uniji.

Or. de

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe Parlamenta (predlog spremembe 21) iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 6
ČLEN 4, ODSTAVEK 3

3. Za namene homologacije vozil z 
vgrajenimi klimatskimi napravami, ki so 
konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150, države članice 
zagotovijo, da v skladu z usklajenim 
preskusom za odkrivanje uhajanja iz člena 
7(1) stopnja uhajanja takšnih plinov ne 
presega najvišjih dovoljenih vrednosti iz 
člena 5.

3. Za namene homologacije vozil z 
vgrajenimi klimatskimi napravami, ki so 
konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane 
toplogredne pline z globalnim potencialom 
segrevanja nad 50, države članice 
zagotovijo, da v skladu z usklajenim 
preskusom za odkrivanje uhajanja iz člena 
7(1) stopnja uhajanja takšnih plinov ne 
presega najvišjih dovoljenih vrednosti iz 
člena 5.
[horizontalna sprememba – če je sprejeta, se 
število „150“ spremeni v „50“ v celem 
besedilu Direktive in vseh predlogih 
sprememb Direktive].

Or. en

Obrazložitev

Globalni potencial segrevanja (GWP), ki znaša 150, še vedno omogoča uporabo fluoriranih 
ogljikovodikov (HFC), na primer HFC152a, kljub temu, da so ali bodo na trgu kmalu na voljo 
druge možnosti z drugimi plini, na primer CO2 ali ogljikovodiki. Nadaljnja težava sistemov 
HFC je, da se lahko ponovno polnijo s klorofluoroogljikovodiki (CFC) ali delno 
halogeniranimi klorofluoroogljikovodiki (HCFC) – praksa, ki se uporablja v številnih 
državah, vključno z državami v razvoju.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 7
ČLEN 5, ODSTAVEK 4

4. Z učinkom od 1. januarja 2011 države 
članice ne podeljujejo več ES-homologacije 
ali nacionalne homologacije za tip vozila, ki 
je opremljen s klimatsko napravo, 
konstruirano tako, da vsebuje fluorirane 
toplogredne pline z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150.

4. Z učinkom od 1. januarja 2011 države 
članice ne podeljujejo več ES-homologacije 
ali nacionalne homologacije za tip vozila, ki 
je opremljen s klimatsko napravo, 
konstruirano tako, da vsebuje fluorirane 
toplogredne pline z globalnim potencialom 
segrevanja nad 50.

Or. de

Obrazložitev

V letu 2005 bo več kot 80 % vseh novih avtomobilov v Evropi opremljenih s klimatsko 
napravo in zelo verjetno se bo število v nadaljnjih nekaj letih še povečalo. Zaradi okoljskih 
razlogov je zato smiselno čim prej poskusiti resnično spremeniti tehnologijo klimatskih 
naprav za avtomobile, tako da bi lahko namesto nadaljnje uporabe fluoriranih plinov, ki 
škodujejo podnebju, klimatske naprave v avtomobilih polnili s podnebju prijaznim ogljikovim 
dioksidom. Zmanjšanje GWP (globalni potencial segrevanja) na 50 pomeni, da klimatske 
naprave s hladilnim sredstvom R 152a (GWP 120) v prihodnje ne bodo več dovoljene. To je
utemeljeno, ker obstaja veliko več drugih podnebju prijaznih možnosti v CO2 tehnologiji 
(GWP 1), ki bi se lahko, glede na sedanje razmere tehnologije, proizvajale kot standardna 
oprema znotraj časovnega obdobja, ki je določeno v Direktivi (do 1. 1. 2011). Razen tega R 
152a predstavlja precejšnje tveganje varnosti zaradi vnetljivosti in zelo strupenih stranskih 
proizvodov v primeru požara.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 8
ČLEN 5, ODSTAVEK 4

4. Z učinkom od 1. januarja 2011 države 
članice ne podeljujejo več ES-homologacije 
ali nacionalne homologacije za tip vozila, ki 
je opremljen s klimatsko napravo, 
konstruirano tako, da vsebuje fluorirane 
toplogredne pline z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150.

4. Z učinkom od 1. januarja 2009 države 
članice ne podeljujejo več ES-homologacije 
ali nacionalne homologacije za tip vozila, ki 
je opremljen s klimatsko napravo, 
konstruirano tako, da vsebuje fluorirane 
toplogredne pline z globalnim potencialom 
segrevanja nad 50.
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Or. en

Obrazložitev

Področje, ki uporablja fluorirane toplogredne pline z največjim možnim vplivom na podnebje, 
so mobilne klimatske naprave (MKN). Vedno več avtomobilov ima klimatske naprave in 
sistemi so prepustnejši od drugih vrst hladilnih naprav, ker se jih ne da hermetično zapreti in 
nanje vplivajo tresljaji vožnje. Sektor industrije MKN je pripravljen oskrbovati sektorje, ki ne 
uporabljajo HFC: v Avstraliji avtomobili že imajo poceni butanske/propanske MKN, medtem 
ko bodo sektorji CO2 MKN pripravljeni za dobavo že leta 2008, najpozneje 2009. Zato ni 
nobenega razloga, da ne bi pospešili postopne ukinitve uporabe HFC v MKN.

Predlog spremembe, ki ga vložita Norbert Glante, Dorette Corbey

Predlog spremembe 9
ČLEN 5, ODSTAVEK 4

4. Z učinkom od 1. januarja 2011 države 
članice ne podeljujejo več ES-homologacije 
ali nacionalne homologacije za tip vozila, ki 
je opremljen s klimatsko napravo, 
konstruirano tako, da vsebuje fluorirane 
toplogredne pline z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150.

4. Z učinkom od 1. januarja 2011 države 
članice ne podeljujejo več ES-homologacije 
ali nacionalne homologacije za tip vozila, ki 
je opremljen s klimatsko napravo, 
konstruirano tako, da vsebuje fluorirane 
toplogredne pline z globalnim potencialom 
segrevanja nad 50.

Majhni proizvajalci lahko vseeno dobijo 
homologacijo za takšna vozila do 1. 
januarja 2013. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Norbert Glante, Dorette Corbey

Predlog spremembe 10
ČLEN 5, ODSTAVEK 5, UVODNI DEL

5. Z učinkom od 1. januarja 2017 države 
članice za nova vozila, ki so opremljena s 
klimatsko napravo, konstruirano tako, da 
vsebuje fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 150.

5. Z učinkom od 1. januarja 2014 države 
članice za nova vozila, ki so opremljena s 
klimatsko napravo, konstruirano tako, da 
vsebuje fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 50.
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Or. en

Obrazložitev

Obnavlja zamisel predloga spremembe 73 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 11
ČLEN 5, ODSTAVEK 5, UVODNI DEL

5. Z učinkom od 1. januarja 2017 države 
članice za nova vozila, ki so opremljena s 
klimatsko napravo, konstruirano tako, da 
vsebuje fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 150.

5. Z učinkom od 1. januarja 2015 države 
članice za nova vozila, ki so opremljena s 
klimatsko napravo, konstruirano tako, da 
vsebuje fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 50.

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot za predlog spremembe člena 5(4), ki sta ga vložili Lucas in Isler 
Béguin.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 12
ČLEN 5, ODSTAVEK 5, UVODNI DEL

5. Z učinkom od 1. januarja 2017 države 
članice za nova vozila, ki so opremljena s 
klimatsko napravo, konstruirano tako, da 
vsebuje fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 150.

5. Z učinkom od 1. januarja 2017 države 
članice za nova vozila, ki so opremljena s 
klimatsko napravo, konstruirano tako, da 
vsebuje fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 50.

Or. en
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Obrazložitev

V letu 2005 bo več kot 80 % vseh novih avtomobilov v Evropi opremljenih s klimatsko 
napravo in zelo verjetno se bo število v nadaljnjih nekaj letih še povečalo. Zaradi okoljskih 
razlogov je zato smiselno čim prej poskusiti resnično spremeniti tehnologijo klimatskih 
naprav za avtomobile, tako da bi lahko namesto nadaljnje uporabe fluoriranih plinov, ki 
škodujejo podnebju, klimatske naprave v avtomobilih polnili s podnebju prijaznim ogljikovim 
dioksidom. Zmanjšanje GWP(globalni potencial segrevanja) na 50 pomeni, da klimatske 
naprave s hladilnim sredstvom R 152a (GWP 120) v prihodnje ne bodo več dovoljene. To je 
utemeljeno, ker obstaja veliko več drugih podnebju prijaznih možnosti v CO2 tehnologiji 
(GWP 1), ki bi se lahko, glede na sedanje razmere tehnologije, proizvajale kot standardna 
oprema znotraj časovnega obdobja, ki je določeno v Direktivi (do 1. 1. 2011). Razen tega R 
152a predstavlja precejšnje tveganje varnosti zaradi vnetljivosti in zelo strupenih stranskih 
proizvodov v primeru požara.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 13
ČLEN 5, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Države članice lahko, s takojšnjim 
začetkom veljave, spodbujajo vgradnjo 
klimatskih naprav, ki uporabljajo plin, na 
primer CO2, ki je učinkovit in ima majhen 
potencial globalnega segrevanja. Če države 
članice uvedejo fiskalne ali druge spodbude 
za spodbujanje vgradnje naprav z manjšim 
potencialom globalnega segrevanja, o teh 
ukrepih obvestijo Komisijo.

Or. nl

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe iz prve obravnave v spremenjeni obliki. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Norbert Glante, Dorette Corbey

Predlog spremembe 14
ČLEN 6, ODSTAVEK 1
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1. Z učinkom od 1. januarja 2011 se 
klimatskih naprav, konstruiranih tako, da 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 150, 
ne vgrajuje naknadno v vozila, ki so bila 
homologirana po tem datumu. Z učinkom od 
1. januarja 2017 se takšne naprave ne 
vgrajujejo naknadno v nobeno vozilo.

1. Z učinkom od 1. januarja 2011 se 
klimatskih naprav, konstruiranih tako, da 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 50, 
ne vgrajuje naknadno v vozila, ki so bila 
homologirana po tem datumu. Z učinkom od 
1. januarja 2014 se takšne naprave ne 
vgrajujejo naknadno v nobeno vozilo.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 15
ČLEN 6, ODSTAVEK 1

1. Z učinkom od 1. januarja 2011 se 
klimatskih naprav, konstruiranih tako, da 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 150, 
ne vgrajuje naknadno v vozila, ki so bila 
homologirana po tem datumu. Z učinkom od 
1. januarja 2017 se takšne naprave ne 
vgrajujejo naknadno v nobeno vozilo.

1. Z učinkom od 1. januarja 2011 se 
klimatskih naprav, konstruiranih tako, da 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 50, 
ne vgrajuje naknadno v vozila, ki so bila 
homologirana po tem datumu. Z učinkom od 
1. januarja 2017 se takšne naprave ne 
vgrajujejo naknadno v nobeno vozilo.

Or. de

Obrazložitev

V letu 2005 bo več kot 80 % vseh novih avtomobilov v Evropi opremljenih s klimatsko 
napravo in zelo verjetno se bo število v nadaljnjih nekaj letih še povečalo. Zaradi okoljskih 
razlogov je zato smiselno čim prej poskusiti resnično spremeniti tehnologijo klimatskih 
naprav za avtomobile, tako da bi lahko namesto nadaljnje uporabe fluoriranih plinov, ki 
škodujejo podnebju, klimatske naprave v avtomobilih polnili s podnebju prijaznim ogljikovim 
dioksidom. Zmanjšanje GWP(globalni potencial segrevanja) na 50 pomeni, da klimatske 
naprave s hladilnim sredstvom R 152a (GWP 120) v prihodnje ne bodo več dovoljene. To je 
utemeljeno, ker obstaja veliko več drugih podnebju prijaznih možnosti v CO2 tehnologiji 
(GWP 1), ki bi se lahko, glede na sedanje razmere tehnologije, proizvajale kot standardna 
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oprema znotraj časovnega obdobja, ki je določeno v Direktivi (do 1. 1. 2011). Razen tega R 
152a predstavlja precejšnje tveganje varnosti zaradi vnetljivosti in zelo strupenih stranskih 
proizvodov v primeru požara.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 16
ČLEN 6, ODSTAVEK 1

1. Z učinkom od 1. januarja 2011 se 
klimatskih naprav, konstruiranih tako, da 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 150, 
ne vgrajuje naknadno v vozila, ki so bila 
homologirana po tem datumu. Z učinkom od 
1. januarja 2017 se takšne naprave ne 
vgrajujejo naknadno v nobeno vozilo.

1. Z učinkom od 1. januarja 2009 se 
klimatskih naprav, konstruiranih tako, da 
vsebujejo fluorirane toplogredne pline z 
globalnim potencialom segrevanja nad 50, 
ne vgrajuje naknadno v vozila, ki so bila 
homologirana po tem datumu. Z učinkom od 
1. januarja 2015 se takšne naprave ne 
vgrajujejo naknadno v nobeno vozilo.

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot za predlog spremembe člena 5(4), ki sta ga vložili Lucas in Isler 
Béguin.

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 17
ČLEN 6, ODSTAVEK 2

2. Klimatske naprave, vgrajene v motorna 
vozila, ki bodo homologirana 1. januarja 
2011 ali kasneje, se ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150. Z učinkom od 1. 
januarja 2017 se klimatske naprave v 
nobenem vozilu ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150; izvzeto je ponovno 
polnjenje klimatskih naprav, ki vsebujejo te 
pline in so bile vgrajene v vozila pred tem 
datumom.

2. Klimatske naprave, vgrajene v motorna 
vozila, ki bodo homologirana 1. januarja 
2009 ali kasneje, se ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 
segrevanja nad 50. Z učinkom od 1. januarja 
2015 se klimatske naprave v nobenem vozilu 
ne polnijo s fluoriranimi toplogrednimi plini 
z globalnim potencialom segrevanja nad 50; 
izvzeto je ponovno polnjenje klimatskih 
naprav, ki vsebujejo te pline in so bile 
vgrajene v vozila pred tem datumom.
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Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot za predlog spremembe člena 5(4), ki sta ga vložili Lucas in Isler 
Béguin.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dorette Corbey, Norbert Glante

Predlog spremembe 18
ČLEN 6, ODSTAVEK 2

2. Klimatske naprave, vgrajene v motorna 
vozila, ki bodo homologirana 1. januarja 
2011 ali kasneje, se ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150. Z učinkom od 1. 
januarja 2017 se klimatske naprave v 
nobenem vozilu ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150; izvzeto je ponovno 
polnjenje klimatskih naprav, ki vsebujejo te 
pline in so bile vgrajene v vozila pred tem 
datumom.

2. Klimatske naprave, vgrajene v motorna 
vozila, ki bodo homologirana 1. januarja 
2011 ali kasneje, se ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 
segrevanja nad 50. Z učinkom od 1. januarja 
2014 se klimatske naprave v nobenem vozilu 
ne polnijo s fluoriranimi toplogrednimi plini 
z globalnim potencialom segrevanja nad 50; 
izvzeto je ponovno polnjenje klimatskih 
naprav, ki vsebujejo te pline in so bile 
vgrajene v vozila pred tem datumom.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 19
ČLEN 6, ODSTAVEK 2

2. Klimatske naprave, vgrajene v motorna 
vozila, ki bodo homologirana 1. januarja 
2011 ali kasneje, se ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 
segrevanja nad 150. Z učinkom od 1. 
januarja 2017 se klimatske naprave v 
nobenem vozilu ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 

2. Klimatske naprave, vgrajene v motorna 
vozila, ki bodo homologirana 1. januarja 
2011 ali kasneje, se ne polnijo s fluoriranimi 
toplogrednimi plini z globalnim potencialom 
segrevanja nad 50. Z učinkom od 1. januarja 
2017 se klimatske naprave v nobenem vozilu 
ne polnijo s fluoriranimi toplogrednimi plini 
z globalnim potencialom segrevanja nad 50; 
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segrevanja nad 150; izvzeto je ponovno 
polnjenje klimatskih naprav, ki vsebujejo te 
pline in so bile vgrajene v vozila pred tem 
datumom.

izvzeto je ponovno polnjenje klimatskih 
naprav, ki vsebujejo te pline in so bile 
vgrajene v vozila pred tem datumom.

Or. de

Obrazložitev

V letu 2005 bo več kot 80 % vseh novih avtomobilov v Evropi opremljenih s klimatsko 
napravo in zelo verjetno se bo število v nadaljnjih nekaj letih še povečalo. Zaradi okoljskih 
razlogov je zato smiselno čim prej poskusiti resnično spremeniti tehnologijo klimatskih 
naprav za avtomobile, tako da bi lahko namesto nadaljnje uporabe fluoriranih plinov, ki 
škodujejo podnebju, klimatske naprave v avtomobilih polnili s podnebju prijaznim ogljikovim 
dioksidom. Zmanjšanje GWP(globalni potencial segrevanja) na 50 pomeni, da klimatske 
naprave s hladilnim sredstvom R 152a (GWP 120) v prihodnje ne bodo več dovoljene. To je 
utemeljeno, ker obstaja veliko več drugih podnebju prijaznih možnosti v CO2 tehnologiji 
(GWP 1), ki bi se lahko, glede na sedanje razmere tehnologije, proizvajale kot standardna 
oprema znotraj časovnega obdobja, ki je določeno v Direktivi (do 1. 1. 2011). Razen tega R 
152a predstavlja precejšnje tveganje varnosti zaradi vnetljivosti in zelo strupenih stranskih 
proizvodov v primeru požara.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 20
ČLEN 6, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Države članice lahko ponudijo fiskalne 
ali finančne spodbude za dodatno 
opremljanje obstoječih vozil, če so ta 
opremljena s klimatskimi napravami, ki 
uporabljajo fluorirane toplogredne pline s 
potencialom globalnega segrevanja manj 
kot 50. Če države članice uvedejo fiskalne 
ali druge spodbude za spodbujanje 
vgradnje naprav z manjšim potencialom 
globalnega segrevanja, o teh ukrepih 
obvestijo Komisijo.

Or. nl
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Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe iz prve obravnave v spremenjeni obliki. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 21
ČLEN 6 A (novo)

Člen 6a
Označevanje

Brez poseganja v določbe Direktive 
Sveta 67/548/EGS in Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 1999/45/ES glede 
označevanja nevarnih snovi in pripravkov
se motorna vozila iz člena 2 te direktive, če 
so opremljena s klimatsko napravo, 
konstruirano tako, da vsebuje fluorirane 
toplogredne pline, ne dajejo na trg, razen 
če je na njih označeno kemijsko ime 
fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z 
uveljavljeno industrijsko nomenklaturo. 
Takšna oznaka jasno kaže, da klimatska 
naprava vsebuje fluorirane toplogredne 
pline in navaja njihov potencial globalnega 
segrevanja. To je jasno in neizbrisno 
označeno na vozilu, kakršnem koli oglasu 
in informacijah o prodaji. Takšna oznaka 
se namesti na zunanjost vozila tako, da je 
jasno vidna in ni zakrita.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo biti ustrezno obveščeni, da se lahko odločijo o vrsti klimatske naprave, ki 
jo bodo kupili. Ta odločitev lahko prispeva k zaščiti našega podnebja, ker se mobilne 
klimatske naprave ne morejo hermetično zapreti ter ker na emisije vplivajo tresljaji vožnje in 
povečana teža vozila. 


