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Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 360.265v01-00)
Avril Doyle
Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 
om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets 
direktiv 70/156/EEG

Rådets gemensamma ståndpunkt (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD) –
ändringsakt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 1
SKÄL 1A (nytt)

(1a) Luftkonditioneringssystem i 
motorfordon är överflödiga i Nord- och 
Centraleuropa och ökar 
bränsleförbrukningen även då de inte är 
påslagna. Medlemsstaterna kan därför 
försöka begränsa installationen av 
luftkonditioneringssystem genom 
skattelättnader eller ekonomiska 
incitament.

Or. nl
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Motivering

Ansluter sig till ändringar vid första behandlingen.

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Norbert Glante

Ändringsförslag 2
SKÄL 2

(2) Allt fler medlemsstater avser att införa 
bestämmelser för användningen av 
luftkonditioneringssystem i motorfordon till 
följd av rådets beslut 2002/358/EG av 
den 25 april 2002 om godkännande, på 
Europeiska gemenskapens vägnar, av 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, och 
gemensamt fullgörande av åtagandena inom 
ramen för detta. Enligt detta beslut är 
gemenskapen och dess medlemsstater 
skyldiga att under perioden 2008–2012 
minska sina sammanlagda antropogena 
utsläpp av de växthusgaser som förtecknas i 
bilaga A till Kyotoprotokollet med 8 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Utan en 
samordnad tillämpning av dessa åtaganden 
uppstår risken att hinder skapas för den fria 
rörligheten för motorfordon inom 
gemenskapen. Det är därför lämpligt att 
fastställa vilka krav som skall ställas på 
luftkonditioneringssystem i fordon för att de 
skall tillåtas på marknaden och att från ett
visst datum förbjuda 
luftkonditioneringssystem som är avsedda 
att innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 150.

(2) Allt fler medlemsstater avser att införa 
bestämmelser för användningen av 
luftkonditioneringssystem i motorfordon till 
följd av rådets beslut 2002/358/EG av 
den 25 april 2002 om godkännande, på 
Europeiska gemenskapens vägnar, av 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, och 
gemensamt fullgörande av åtagandena inom 
ramen för detta. Enligt detta beslut är 
gemenskapen och dess medlemsstater 
skyldiga att under perioden 2008–2012 
minska sina sammanlagda antropogena 
utsläpp av de växthusgaser som förtecknas i 
bilaga A till Kyotoprotokollet med 8 % 
jämfört med 1990 års nivåer. Utan en 
samordnad tillämpning av dessa åtaganden 
uppstår risken att hinder skapas för den fria 
rörligheten för motorfordon inom 
gemenskapen. Det är därför lämpligt att 
fastställa vilka krav som skall ställas på 
luftkonditioneringssystem i fordon för att de 
skall tillåtas på marknaden och att från ett 
visst datum förbjuda 
luftkonditioneringssystem som är avsedda 
att innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 50.

Or. de

Motivering

Tankegången i ändringsförslag 73 från första behandlingen återinförs.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey och Norbert Glante

Ändringsförslag 3
SKÄL 4

(4) För att se till att förbudet mot vissa 
fluorerade växthusgaser blir effektivt, måste 
möjligheten begränsas att i efterhand utrusta 
motorfordon med luftkonditioneringssystem 
som är avsedda att innehålla fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150
och förbjuda påfyllnad av 
luftkonditioneringssystem med sådana gaser.

(4) För att se till att förbudet mot vissa 
fluorerade växthusgaser blir effektivt, måste 
möjligheten begränsas att i efterhand utrusta 
motorfordon med luftkonditioneringssystem 
som är avsedda att innehålla fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50
och förbjuda påfyllnad av 
luftkonditioneringssystem med sådana gaser.

Or. de

Motivering

Tankegången i ändringsförslag 73 och 75 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Norbert Glante

Ändringsförslag 4
SKÄL 10

(10) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att kontrollera läckage av de 
specifika fluorerade växthusgaserna i 
luftkonditioneringssystemen i motorfordon 
och att från ett visst datum förbjuda 
luftkonditioneringssystem som är avsedda 
att innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 150, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och de 
därför, på grund av direktivets omfattning 
och verkningar, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(10) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att kontrollera läckage av de 
specifika fluorerade växthusgaserna i 
luftkonditioneringssystemen i motorfordon 
och att från ett visst datum förbjuda 
luftkonditioneringssystem som är avsedda 
att innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 50, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och de 
därför, på grund av direktivets omfattning 
och verkningar, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.
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Or. de

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Norbert Glante

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 3, PUNKT 7A (ny)

7a. småserietillverkare: tillverkare av 
fordon som säljer högst 50 000 fordon per 
kalenderår i Europeiska unionen.

Or. de

Motivering

Parlamentets ändring 21 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 4, PUNKT 3

3. För typgodkännande av fordon som är 
utrustade med luftkonditioneringssystem 
som är avsett att innehålla en fluorerad 
växthusgas med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150
skall medlemsstaterna se till att sådana 
gasers läckage i enlighet med det
harmoniserade provningsförfarandet för att 
upptäcka läckage som avses i artikel 7.1 inte 
överstiger de högsta tillåtna gränsvärden 
som föreskrivs i artikel 5.

3. För typgodkännande av fordon som är 
utrustade med luftkonditioneringssystem 
som är avsett att innehålla en fluorerad 
växthusgas med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50
skall medlemsstaterna se till att sådana 
gasers läckage i enlighet med det 
harmoniserade provningsförfarandet för att 
upptäcka läckage som avses i artikel 7.1 inte 
överstiger de högsta tillåtna gränsvärden 
som föreskrivs i artikel 5.

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall 
”150” ersättas med ”50” i hela 
direktivtexten och alla ändringsförslag.)

Or. en
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Motivering

En global uppvärmningspotential på 150 skulle ännu möjliggöra användning av fluorkolväten 
(HFC), såsom fluorkolväte-152a, trots att alternativ som innehåller andra gaser, exempelvis 
koldioxid och kolväten, redan finns tillgängliga eller snart kommer att finnas tillgängliga på 
marknaden. Ytterligare ett problem med HFC-system är att de kan fyllas på med 
klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorväten (HCFC). Detta förekommer i praktiken i flera 
länder, bland annat utvecklingsländer.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 5, PUNKT 4

4. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 skall medlemsstaterna inte 
längre bevilja EG-typgodkännande eller 
nationellt typgodkännande för fordonstyper 
med ett luftkonditioneringssystem som är 
avsett att innehålla fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150.

4. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 skall medlemsstaterna inte 
längre bevilja EG-typgodkännande eller 
nationellt typgodkännande för fordonstyper 
med ett luftkonditioneringssystem som är 
avsett att innehålla fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50.

Or. de

Motivering

År 2005 kommer för första gången 80 procent av alla nya personbilar i Europa att vara 
utrustade med luftkonditioneringssystem och det är ytterst sannolikt att detta procenttal 
kommer att stiga under de närmaste åren. Ur miljösynpunkt framstår det därför som 
ändamålsenligt att redan tidigt eftersträva ett verkligt teknikutbyte i luftkonditioneringssystem 
i bilar i syfte att gå över till det för klimatet skonsammare alternativet koldioxid som fyllmedel 
i luftkonditioneringssystem i stället för att fortsätta att använda fluorerade växthusgaser som 
är skadliga för klimatet. Om den globala uppvärmningspotentialen (GWP) sänks till 50 
kommer detta att få som följd att luftkonditioneringssystem med kylmedlet R 152a (GWP 120) 
framöver inte längre kommer att vara tillåtna. Detta framstår som berättigat eftersom det 
finns ett alternativ att tillgå genom koldioxidtekniken (GWP 1) som är betydligt skonsammare 
för klimatet och som kommer att kunna tillverkas seriemässigt inom den tidsram som 
fastställs i direktivet (före den 1 januari 2011). Till detta tillkommer att R 152a är förknippat 
med avsevärda säkerhetstekniska problem på grund av sin antändlighet och de högtoxiska
nedbrytningsprodukter som uppstår vid brand.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 5, PUNKT 4

4. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 skall medlemsstaterna inte 
längre bevilja EG-typgodkännande eller 
nationellt typgodkännande för fordonstyper 
med ett luftkonditioneringssystem som är 
avsett att innehålla fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150.

4. Med verkan från och med den 
1 januari 2009 skall medlemsstaterna inte 
längre bevilja EG-typgodkännande eller 
nationellt typgodkännande för fordonstyper 
med ett luftkonditioneringssystem som är 
avsett att innehålla fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50.

Or. en

Motivering

Den sektor som använder fluorerade växthusgaser med störst potentiell påverkan på klimatet 
är sektorn för luftkonditionering i motorfordon. Alltfler bilar har luftkonditionering och dessa 
system läcker mer än andra typer av kylsystem, eftersom de inte kan vara hermetiskt slutna 
och utsätts för den påfrestning som körning innebär. Komponentindustrin för 
luftkonditionering i motorfordon är redo att tillhandahålla kylmedier som inte innehåller 
fluorkolväten. I Australien har bilarna redan billig mobil luftkonditionering baserad på 
butan/propan, och komponenter för luftkonditionering i motorfordon med koldioxid kommer 
att finnas tillgängliga redan 2008, senast 2009. Allt talar således för att man snabbare bör 
frångå användningen av fluorkolväten i luftkonditioneringssystem i motorfordon.

Ändringsförslag från Norbert Glante och Dorette Corbey

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 5, PUNKT 4

4. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 skall medlemsstaterna inte 
längre bevilja EG-typgodkännande eller 
nationellt typgodkännande för fordonstyper 
med ett luftkonditioneringssystem som är 
avsett att innehålla fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150.

4. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 skall medlemsstaterna inte 
längre bevilja EG-typgodkännande eller 
nationellt typgodkännande för fordonstyper 
med ett luftkonditioneringssystem som är 
avsett att innehålla fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50.

Småserietillverkare kan emellertid få 
typgodkännande för sådana motorfordon 
fram till den 1 januari 2013.
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Or. en

Ändringsförslag från Norbert Glante och Dorette Corbey

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 5, PUNKT 5, INLEDNINGEN

5. Med verkan från och med den 
1 januari 2017 skall medlemsstaterna för 
nya fordon utrustade med ett 
luftkonditioneringssystem som är avsett att 
innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 150

5. Med verkan från och med den 
1 januari 2014 skall medlemsstaterna för 
nya fordon utrustade med ett 
luftkonditioneringssystem som är avsett att 
innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 50

Or. en

Motivering

Tankegången i ändringsförslag 73 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 5, PUNKT 5, INLEDNINGEN

5. Med verkan från och med den 
1 januari 2017 skall medlemsstaterna för 
nya fordon utrustade med ett 
luftkonditioneringssystem som är avsett att 
innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 150

5. Med verkan från och med den 
1 januari 2015 skall medlemsstaterna för 
nya fordon utrustade med ett 
luftkonditioneringssystem som är avsett att 
innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 50

Or. en

Motivering

Samma motivering som till Lucas’ och Isler Béguins ändringsförslag till artikel 5.4.
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Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 5, PUNKT 5, INLEDNINGEN

5. Med verkan från och med den 
1 januari 2017 skall medlemsstaterna för nya 
fordon utrustade med ett 
luftkonditioneringssystem som är avsett att 
innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 150

5. Med verkan från och med den 
1 januari 2017 skall medlemsstaterna för nya 
fordon utrustade med ett 
luftkonditioneringssystem som är avsett att 
innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 50

Or. en

Motivering

År 2005 kommer för första gången 80 procent av alla nya personbilar i Europa att vara 
utrustade med luftkonditioneringssystem och det är ytterst sannolikt att detta procenttal 
kommer att stiga under de närmaste åren. Ur miljösynpunkt framstår det därför som 
ändamålsenligt att redan tidigt eftersträva ett verkligt teknikutbyte i luftkonditioneringssystem 
i bilar i syfte att gå över till det för klimatet skonsammare alternativet koldioxid som fyllmedel 
i luftkonditioneringssystem i stället för att fortsätta att använda fluorerade växthusgaser som 
är skadliga för klimatet. Om den globala uppvärmningspotentialen (GWP) sänks till 50 
kommer detta att få som följd att luftkonditioneringssystem med kylmedlet R 152a (GWP 120) 
framöver inte längre kommer att vara tillåtna. Detta framstår som berättigat eftersom det 
finns ett alternativ att tillgå genom koldioxidtekniken (GWP 1) som är betydligt skonsammare 
för klimatet och som kommer att kunna tillverkas seriemässigt inom den tidsram som 
fastställs i direktivet (före den 1 januari 2011). Till detta tillkommer att R 152a är förknippat 
med avsevärda säkerhetstekniska problem på grund av sin antändlighet och de högtoxiska 
nedbrytningsprodukter som uppstår vid brand.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 5, PUNKT 5A (ny)

5a. Medlemsstaterna får omgående börja 
främja installation av 
luftkonditioneringssystem som använder 
sådana gaser, såsom koldioxid, som är 
effektiva och vars globala 
uppvärmningspotential är låg. Om 
medlemsstaterna inför skattelättnader eller 
andra incitament för att främja installation 
av system med lägre global 
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uppvärmningspotential, skall de meddela 
kommissionen om dessa åtgärder.

Or. nl

Motivering

Ett ändringsförslag från första behandlingen återinförs i modifierad form.

Ändringsförslag från Norbert Glante och Dorette Corbey

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 får luftkonditioneringssystem 
som är avsedda att innehålla fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150
inte i efterhand installeras i fordon som 
typgodkänts från och med det datumet. Med 
verkan från och med den 1 januari 2017 får 
inte sådana luftkonditioneringssystem i 
efterhand installeras i några fordon.

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 får luftkonditioneringssystem 
som är avsedda att innehålla fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50
inte i efterhand installeras i fordon som 
typgodkänts från och med det datumet. Med 
verkan från och med den 1 januari 2014 får 
inte sådana luftkonditioneringssystem i 
efterhand installeras i några fordon.

Or. de

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola, Miroslav 
Mikolášik och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 får luftkonditioneringssystem 
som är avsedda att innehålla fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150
inte i efterhand installeras i fordon som 
typgodkänts från och med det datumet. Med 
verkan från och med den 1 januari 2017 får 
inte sådana luftkonditioneringssystem i 
efterhand installeras i några fordon.

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 får luftkonditioneringssystem 
som är avsedda att innehålla fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50
inte i efterhand installeras i fordon som 
typgodkänts från och med det datumet. Med 
verkan från och med den 1 januari 2017 får 
inte sådana luftkonditioneringssystem i 
efterhand installeras i några fordon.
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Or. de

Motivering

År 2005 kommer för första gången 80 procent av alla nya personbilar i Europa att vara 
utrustade med luftkonditioneringssystem och det är ytterst sannolikt att detta procenttal 
kommer att stiga under de närmaste åren. Ur miljösynpunkt framstår det därför som 
ändamålsenligt att redan tidigt eftersträva ett verkligt teknikutbyte i luftkonditioneringssystem 
i bilar i syfte att gå över till det för klimatet skonsammare alternativet koldioxid som fyllmedel 
i luftkonditioneringssystem i stället för att fortsätta att använda fluorerade växthusgaser som 
är skadliga för klimatet. Om den globala uppvärmningspotentialen (GWP) sänks till 50 
kommer detta att få som följd att luftkonditioneringssystem med kylmedlet R 152a (GWP 120) 
framöver inte längre kommer att vara tillåtna. Detta framstår som berättigat eftersom det
finns ett alternativ att tillgå genom koldioxidtekniken (GWP 1) som är betydligt skonsammare 
för klimatet och som kommer att kunna tillverkas seriemässigt inom den tidsram som 
fastställs i direktivet (före den 1 januari 2011). Till detta tillkommer att R 152a är förknippat 
med avsevärda säkerhetstekniska problem på grund av sin antändlighet och de högtoxiska 
nedbrytningsprodukter som uppstår vid brand.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2011 får 
luftkonditioneringssystem som är avsedda 
att innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 150 inte i efterhand installeras i 
fordon som typgodkänts från och med det 
datumet. Med verkan från och med den 
1 januari 2017 får inte sådana 
luftkonditioneringssystem i efterhand 
installeras i några fordon.

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2009 får 
luftkonditioneringssystem som är avsedda 
att innehålla fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential som 
överstiger 50 inte i efterhand installeras i 
fordon som typgodkänts från och med det 
datumet. Med verkan från och med den
1 januari 2015 får inte sådana 
luftkonditioneringssystem i efterhand 
installeras i några fordon.

Or. en

Motivering

Samma motivering som till Lucas’ och Isler Béguins ändringsförslag till artikel 5.4.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. Luftkonditioneringssystem som 
installerats i fordon som typgodkänns den 
1 januari 2011 eller senare skall inte fyllas 
med fluorerad växthusgas med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
överstiger 150. Från och med den 
1 januari 2017 skall 
luftkonditioneringssystemen i samtliga 
fordon inte vara fyllda med fluorerad 
växthusgas med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150, 
med undantag för återfyllnad av 
luftkonditioneringssystem som innehåller 
sådana gaser som installerats i fordonet före 
den tidpunkten.

2. Luftkonditioneringssystem som 
installerats i fordon som typgodkänns den 
1 januari 2009 eller senare skall inte fyllas 
med fluorerad växthusgas med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
överstiger 50. Från och med den 
1 januari 2015 skall 
luftkonditioneringssystemen i samtliga 
fordon inte vara fyllda med fluorerad 
växthusgas med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50, 
med undantag för återfyllnad av 
luftkonditioneringssystem som innehåller 
sådana gaser som installerats i fordonet före 
den tidpunkten.

Or. en

Motivering

Samma motivering som till Lucas’ och Isler Béguins ändringsförslag till artikel 5.4.

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Norbert Glante

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. Luftkonditioneringssystem som 
installerats i fordon som typgodkänns den 
1 januari 2011 eller senare skall inte fyllas 
med fluorerad växthusgas med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
överstiger 150. Från och med den 
1 januari 2017 skall 
luftkonditioneringssystemen i samtliga 
fordon inte vara fyllda med fluorerad 
växthusgas med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150, 
med undantag för återfyllnad av 
luftkonditioneringssystem som innehåller 
sådana gaser som installerats i fordonet före 

2. Luftkonditioneringssystem som 
installerats i fordon som typgodkänns den 
1 januari 2011 eller senare skall inte fyllas 
med fluorerad växthusgas med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
överstiger 50. Från och med den 
1 januari 2014 skall 
luftkonditioneringssystemen i samtliga 
fordon inte vara fyllda med fluorerad 
växthusgas med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50, 
med undantag för återfyllnad av 
luftkonditioneringssystem som innehåller 
sådana gaser som installerats i fordonet före 
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den tidpunkten. den tidpunkten.

Or. de

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. Luftkonditioneringssystem som 
installerats i fordon som typgodkänns den 
1 januari 2011 eller senare skall inte fyllas 
med fluorerad växthusgas med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
överstiger 150. Från och med den 
1 januari 2017 skall 
luftkonditioneringssystemen i samtliga 
fordon inte vara fyllda med fluorerad 
växthusgas med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 150, 
med undantag för återfyllnad av 
luftkonditioneringssystem som innehåller 
sådana gaser som installerats i fordonet före 
den tidpunkten.

2. Luftkonditioneringssystem som 
installerats i fordon som typgodkänns den 
1 januari 2011 eller senare skall inte fyllas 
med fluorerad växthusgas med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
överstiger 50. Från och med den 
1 januari 2017 skall 
luftkonditioneringssystemen i samtliga 
fordon inte vara fyllda med fluorerad 
växthusgas med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 50, 
med undantag för återfyllnad av 
luftkonditioneringssystem som innehåller 
sådana gaser som installerats i fordonet före 
den tidpunkten.

Or. de

Motivering

År 2005 kommer för första gången 80 procent av alla nya personbilar i Europa att vara 
utrustade med luftkonditioneringssystem och det är ytterst sannolikt att detta procenttal 
kommer att stiga under de närmaste åren. Ur miljösynpunkt framstår det därför som 
ändamålsenligt att redan tidigt eftersträva ett verkligt teknikutbyte i luftkonditioneringssystem 
i bilar i syfte att gå över till det för klimatet skonsammare alternativet koldioxid som fyllmedel 
i luftkonditioneringssystem i stället för att fortsätta att använda fluorerade växthusgaser som 
är skadliga för klimatet. Om den globala uppvärmningspotentialen (GWP) sänks till 50 
kommer detta att få som följd att luftkonditioneringssystem med kylmedlet R 152a (GWP 120) 
framöver inte längre kommer att vara tillåtna. Detta framstår som berättigat eftersom det 
finns ett alternativ att tillgå genom koldioxidtekniken (GWP 1) som är betydligt skonsammare 
för klimatet och som kommer att kunna tillverkas seriemässigt inom den tidsram som 
fastställs i direktivet (före den 1 januari 2011). Till detta tillkommer att R 152a är förknippat 
med avsevärda säkerhetstekniska problem på grund av sin antändlighet och de högtoxiska 
nedbrytningsprodukter som uppstår vid brand.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 6, PUNKT 2A (ny)

2a. Medlemsstaterna får införa 
skattelättnader eller ekonomiska incitament 
för att främja ändring av befintliga fordon 
förutsatt att luftkonditioneringssystem 
installeras som använder fluorerade 
växthusgaser med en global 
uppvärmningspotential på mindre än 50. 
Om medlemsstaterna inför skattelättnader 
eller andra incitament för att främja 
installation av system med lägre global 
uppvärmningspotential skall de meddela
kommissionen om dessa åtgärder.

Or. nl

Motivering

Ett ändringsförslag från första behandlingen återinförs i modifierad form.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 6A (ny)

Artikel 6a
Märkning

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i 
rådets direktiv 67/548/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/45/EG avseende märkning av farliga 
ämnen och preparat får de motorfordon
som omfattas av artikel 2 i detta direktiv
och som är utrustade med 
luftkonditioneringssystem som innehåller 
fluorerade växthusgaser, inte släppas ut på 
marknaden såvida inte det kemiska namnet 
på de fluorerade växthusgaserna har 
identifierats genom märkning med 
användning av godkänd 
branschnomenklatur. Sådan märkning 
skall tydligt ange att 



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

SV

luftkonditioneringssystemet innehåller 
fluorerade växthusgaser samt dessas 
globala uppvärmningspotential, och detta 
skall tydligt och outplånligt anges på 
fordonet, i all reklam och i allt säljmaterial.
Märkningen skall placeras utanpå fordonet 
så att den syns tydligt och inte döljs av 
någonting.

Or. en

Motivering

Konsumenterna måste få tillräcklig information för att kunna välja vilken typ av 
luftkonditionering de eventuellt köper. Eftersom mobila luftkonditioneringssystem inte kan 
vara hermetiskt slutna samt utsätts för den påfrestning som körning innebär och en allt tyngre 
fordonsvikt, kan ett sådant val betyda mycket för skyddet av vårt klimat. 


