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parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
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juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (16056/5/2004 – C6-0221/2005);

– võttes arvesse esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud 
komisjoni ettepaneku (KOM(2003)0492)2 küsimuses;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2005),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Viide 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1 ning selle artiklit 95 seoses 
käesoleva määruse artiklitega 7, 8 ja 9,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artikli 175 
lõiget 1,

Justification

In order to assure legal certainty, the whole Regulation has to be based on Article 175, since 
the aim and content of the Regulation are clearly concerned with the environmental 
protection.

  
1 ELT C 130, 29.4.2005, lk 600.
2 ELTs seni veel avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Otsuse 2002/358/EÜ II lisas 
kehtestatakse liikmesriikidele erinevad 
vähendamise eesmärgid. Seetõttu tuleb 
liikmesriikidel võtta individuaalseid 
meetmeid. Igale liikmesriigile peab jääma 
seepärast ka võimalus võtta või säilitada 
siseriikliku vähendamise eesmärgi 
saavutamiseks piisavaid meetmeid.

Justification

Reinstates amendment 2 from first reading.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 5

(5) Käesoleva määruse peamine eesmärk 
on vähendada Kyoto protokolliga hõlmatud 
fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
ja kaitsta sel viisil keskkonda; õiguslik alus 
on seetõttu asutamislepingu artikli 175 
lõige 1.

(5) Käesoleva määruse peamine eesmärk 
on vähendada Kyoto protokolliga hõlmatud 
fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
ja kaitsta sel viisil keskkonda; õiguslik alus 
on seetõttu asutamislepingu artikli 175 
lõige 1. Vastavalt artiklile 176 peab 
liikmesriikidel olema seetõttu lubatud 
võtta rangemaid meetmeid. Need meetmed 
peavad siiski olema kooskõlas 
asutamislepinguga, st olema 
proportsionaalsed, mittediskrimineerivad 
ja mitte üksnes majandusliku iseloomuga.

Justification

It is important to keep in mind that Articles 175 and 176 do not give Member States a free 
hand to introduce whatever measures they want. The internal market is still protected from 
measures restricting trade more than necessary.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6
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(6) Siiski on asutamislepingu artikli 95 
alusel asjakohane võtta ühenduse tasandil
meetmeid, et ühtlustada fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamise ning 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
toodete ja seadmete turustamise ja 
märgistamise nõudeid.  Fluoritud 
kasvuhoonegaaside teatavate rakenduste 
turustamise ja kasutamise piiranguid 
peetakse vajalikuks, kui kasutuskõlblikud 
asendusained on kättesaadavad ning kui 
fluoritud gaaside piiramine ja 
kokkukogumine ei ole teostatav. Seoses 
sellega tuleb ühtlasi arvesse võtta teatavate 
tööstusharude vabatahtlikke algatusi ja 
seda, et asendusainete väljatöötamine 
jätkub.

(6) Ühenduse tasandil on asjakohane 
võtta meetmeid, et ühtlustada fluoritud 
kasvuhoonegaaside kasutamise ning 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
toodete ja seadmete turustamise ja 
märgistamise põhinõudeid.  Fluoritud 
kasvuhoonegaaside teatavate rakenduste 
turustamise ja kasutamise piiranguid 
peetakse vajalikuks, kui kasutuskõlblikud 
asendusained on kättesaadavad ning kui 
fluoritud gaaside piiramine ja 
kokkukogumine ei ole teostatav. Seoses 
sellega tuleb ühtlasi arvesse võtta teatavate 
tööstusharude vabatahtlikke algatusi ja 
seda, et uute asendusainete väljatöötamine 
ja juba olemasolevatele üleminek jätkub 
ning seda tuleks ergutada.

Justification

Change needed in order to be consistent with the change of legal base. Innovation should be 
promoted as well as the transition to more environmentally friendly alternatives.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) Käesoleva määruse kohaldamine ja 
jõustamine peaks ergutama tehnoloogilisi 
uuendusi alternatiivsete tehnoloogiate 
pideva väljatöötamise ja olemasolevatele 
keskkonnasõbralikumatele 
tehnoloogiatele ülemineku kaudu.

Justification

It is important to emphasise that innovation and development of alternatives is something that 
should be encouraged and that this Regulation is one way of doing so.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 12

(12) Kuna selleks, et kaitsta keskkonda ja 
tagada siseturu toimimine, ei saa 
käesoleva määruse eesmärke, milleks on 
teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside 

(12) Kuna selleks, et kaitsta keskkonda, ei 
saa käesoleva määruse eesmärke, milleks 
on teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside 
piiramine ja selliste gaaside kohta teabe 
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piiramine ja selliste gaaside kohta teabe 
andmine ning teatavaid fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja 
seadmete kasutamise ja turuleviimise 
järelevalve, liikmesriigid tegutsedes 
piisaval määral saavutada, ning need on 
käesoleva määruse ulatuse ja mõju tõttu 
paremini saavutatavad ühenduse tasandil, 
võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega.  Nimetatud 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt piirdub käesolev
määrus üksnes nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikuga.

andmine ning teatavaid fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja 
seadmete kasutamise ja turuleviimise 
järelevalve, liikmesriigid eraldi tegutsedes 
piisaval määral saavutada, ning need on 
käesoleva määruse ulatuse ja mõju tõttu 
paremini saavutatavad ühenduse tasandil, 
võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega.  Nimetatud 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt piirdub käesolev 
määrus üksnes nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikuga.

Justification

Change needed in order to be consistent with the change of legal base.

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 lõike 2 sissejuhatus ja punkt a

2. Lõikes 1 osutatud rakenduste käitajad 
tagavad, et sertifitseeritud töötajad, kes 
vastavad artikli 5 nõuetele, kontrollivad 
rakenduste lekkekindlust järgmise ajakava 
kohaselt:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

a) rakendused, mis sisaldavad 3 kg või 
rohkem fluoritud kasvuhoonegaase, 
kontrollitakse vähemalt kord iga 12 kuu 
järel;  seda sätet ei kohaldata seadmete 
suhtes, mis on varustatud alla 6 kg 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
hermeetiliselt suletud süsteemidega ja mis 
on vastavalt märgistatud;

a) rakenduste, mis sisaldavad 3 kg või 
rohkem fluoritud kasvuhoonegaase, 
lekkekindlust kontrollitakse vähemalt kord 
iga 12 kuu järel;  seda sätet ei kohaldata 
seadmete suhtes, mis on varustatud alla 6 
kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
hermeetiliselt suletud süsteemidega ja mis 
on vastavalt märgistatud;

[Horisontaalne muudatusettepanek –
vastuvõtmise korral asendatakse kogu 
määruse tekstis ja selle 
muudatusettepanekutes mõiste 
"kontrollima" mõistega "lekkekindlust 
kontrollima"]
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Justification

The word “inspection” in some countries (e.g. France) implies a control procedure by an 
outside organisation, independent of the operator of the plant. Imposing such an outside 
control in certain countries would undoubtedly lead to unfair competition. It would therefore 
be better to use the word “control” instead of inspection, throughout the document 
establishing standard inspection requirements.

Muudatusettepanek 8
Artikli 3 lõike 2 kolmas lõik

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab 
"lekkekindluse kontrollimine" seda, et 
seadet või süsteemi kontrollitakse eelkõige
seoses lekkeohuga, kasutades otseseid või 
kaudseid mõõtmismeetodeid ning 
keskendudes seadme või süsteemi nendele 
osadele, milles lekkimise oht on kõige
tõenäolisem.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab 
"lekkekindluse kontrollimine" seda, et 
seadet või süsteemi kontrollitakse seoses 
lekkeohuga, kasutades otseseid 
mõõtmismeetodeid ning keskendudes 
süsteemi nendele osadele, milles lekkimise 
oht on tõenäoline, või kasutades kaudseid 
mõõtmismeetodeid ning keskendudes 
süsteemis sisalduva külmutusagensi 
kogusele.

Justification

A more precise definition of the word "controls for leakage" is necessary.

Muudatusettepanek 9
Artikli 3 lõige 4

4. Kui nõuetekohaselt toimiv asjakohane 
lekke tuvastamise süsteem on kasutusele 
võetud, võib lõike 2 punktide b ja c alusel 
nõutavate kontrollide sagedust poole võrra 
vähendada.

4. Kui nõuetekohaselt toimiv asjakohane 
lekke tuvastamise süsteem on kasutusele 
võetud, võib lõike 2 punktide b ja c alusel 
nõutavate kontrollimeetmete sagedust 
poole võrra vähendada.

[Horisontaalne muudatusettepanek –
vastuvõtmise korral asendatakse kogu 
määruse tekstis ja selle 
muudatusettepanekutes mõiste 
"kontroll(id") mõistega 
"kontrollimeetmed"]

Justification

To be consistent with the change above in Article 3, paragraph 2.
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Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõige 1

1. Võttes aluseks liikmesriikidelt saadud 
teabe ja asjaomastelt sektoritelt saadud 
ettepanekud, kehtestab komisjon 
hiljemalt…* artikli 11 lõikes 2 osutatud 
korras miinimumnõuded ja tingimused 
vastastikuseks tunnustamiseks artiklites 3 
ja 4 ettenähtud tegevustega seotud 
asjakohaste töötajate ning äriühingute ja 
nende töötajate koolitusprogrammide ja 
sertifitseerimise jaoks.

1. Võttes aluseks liikmesriikidelt saadud 
teabe ja asjaomastelt sektoritelt saadud 
ettepanekud, kehtestab komisjon 
hiljemalt…* artikli 11 lõikes 2 osutatud 
korras miinimumnõuded ja tingimused 
vastastikuseks tunnustamiseks käesolevas 
määruses käsitletavate seadmete 
paigaldamise või hooldusega, samuti 
artiklites 3 ja 4 ettenähtud tegevustega 
seonduvate seadmete teenindustööde või 
kontrolliga seotud asjakohaste töötajate 
ning äriühingute ja nende töötajate 
koolitusprogrammide ja sertifitseerimise 
jaoks. 

Justification

The objective of the Regulation is to achieve efficient containment. The need for minimum 
qualifications and skills starts with proper planning and execution of the installations, it 
follows with professional preventive maintenance and servicing and it should not be limited to 
inspection and recovery activities.

The European Economic and Social Committee has correctly said that: “Article 5 provided 
for training and certification of personnel involved in containment and recovery, but not in 
installation and maintenance. This will be essential if the changes are to be effective.”

Muudatusettepanek 11
Artikli 6 lõike 1 punkti a esimene taane

– oma iga fluoritud kasvuhoonegaasi 
kogutoodangu ühenduses, täpsustades 
peamised rakenduste kategooriad (nt 
liikuvad kliimaseadmed, jahutusseadmed, 
kliimaseadmed, vahud, aerosoolid, 
elektriseadmed, pooljuhttooted), milles 
ainet eeldatavasti kasutatakse;

– oma iga fluoritud kasvuhoonegaasi 
kogutoodangu ühenduses, täpsustades 
peamised rakenduste kategooriad (nt 
liikuvad kliimaseadmed, jahutusseadmed, 
kliimaseadmed, vahud, aerosoolid, 
elektriseadmed, pooljuhttooted, lahustid ja 
tulekaitsevahendid), milles ainet 
eeldatavasti kasutatakse;

Justification

It is understood that the list of applications was not intended to be a complete list of all 
applicable sectors. However, exclusion of the fire protection sector in this list may suggest to 
some that the sector is not as significant as other sectors for the purpose of targeting emission 
reductions. The working group on Fluorinated Gases in the European Climate Change 
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Programme has identified both solvents and fire protection as main areas of application.

Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Pädevad asutused vaatavad iga kahe 
aasta järel läbi artikli 3 lõikes 6 viidatud 
registreeritud andmete representatiivse 
valimi kõigi artikli 3 lõike 2 punktides b ja 
c viidatud kategooriate kohta ning 
esitavad komisjonile hinnangulised 
heitkogused. 

Justification

There is no clear link between the containment and reporting provisions in the proposal. The 
reporting requirements in the proposal only monitor trade flow and will not meet the 
objectives of the proposal: the monitoring of actual emissions. It is essential to include a 
sampling of the real data to ensure an accurate picture of emissions.

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõige 2

2. Komisjon kehtestab vastavalt artikli 11 
lõikes 2 osutatud menetlusele käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud aruannete vormi 
hiljemalt...*.

2. Komisjon kehtestab vastavalt artikli 11 
lõikes 2 osutatud menetlusele käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 1 a osutatud aruannete 
vormi hiljemalt… *.

Justification

Linked to the insertion above of a new paragraph 1a in Article 6.

Muudatusettepanek 14
Artikli 7 lõige 1

1. Piiramata ohtlike ainete ja valmististe 
märgistamist käsitlevate nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ 
kohaldamist, ei viida turule lõikes 2 
loetletud tooteid ja seadmeid, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, kui 
fluoritud kasvuhoonegaasi keemilist 

1. Piiramata ohtlike ainete ja valmististe 
märgistamist käsitlevate nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ 
kohaldamist, ei viida turule lõikes 2 
loetletud tooteid ja seadmeid, mis 
sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, kui 
fluoritud kasvuhoonegaasi keemilist 
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nimetust ei ole kindlaks tehtud 
tööstuskaupade tunnustatud nomenklatuuri 
põhjal koos selge viitega sellele, et toode 
või seade sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaase, ja kui seda ei ole selgesti 
ja kustumatult märgitud tootele või 
seadmele või toote või seadme sellele 
osale, mis sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaasi, või kui sellele ei ole 
selgesti osutatud fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete või 
seadmete täitmise või selliste gaaside 
kokkukogumise eest vastutavates 
teeninduspunktides.  Hermeetiliselt suletud 
süsteemid peaks olema vastavalt 
märgistatud.

nimetust ei ole kindlaks tehtud 
tööstuskaupade tunnustatud nomenklatuuri 
põhjal koos selge viitega sellele, et toode 
või seade sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaase ja milline on selle 
globaalse soojenemise potentsiaal, ja kui 
seda ei ole selgesti ja kustumatult märgitud 
tootele või seadmele või toote või seadme 
sellele osale, mis sisaldab fluoritud 
kasvuhoonegaasi, või kui sellele ei ole 
selgesti osutatud fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete või 
seadmete täitmise või selliste gaaside 
kokkukogumise eest vastutavates 
teeninduspunktides.  Hermeetiliselt suletud 
süsteemid peavad olema vastavalt 
märgistatud.

Justification

It is important that consumers are aware not only of the gases contained in a product but also 
of the global warming potential of that gas. Reinstates the idea of amendment 78 in first 
reading.

Muudatusettepanek 15
Artikli 10 lõige 1

1. Komisjon vaatab käesoleva määruse üle, 
võttes aluseks sõidukite kliimaseadmetes 
(v.a nõukogu 6. veebruari 1970. aasta 
direktiivis 70/156/EMÜ liikmesriikide 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
tüübikinnitusega seotud õigusaktide 
ühtlustamise kohta osutatud 
mootorsõidukitele paigaldatud 
kliimaseadmed) ning jahutussüsteemides 
kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste potentsiaalsel piiramisel või 
selliste gaaside asendamisel saavutatud 
edusammud, ning avaldab aruande 
hiljemalt 31. detsembriks 2007.  Vajadusel 
esitab komisjon samuti seadusandlikud 
ettepanekud artikli 3 sätete rakendamiseks 
sõidukite kliimaseadmete (v.a direktiivis 
70/156/EMÜ osutatud mootorsõidukitele 
paigaldatud kliimaseadmed) ning 

1. Komisjon vaatab käesoleva määruse üle, 
võttes aluseks sõidukite kliimaseadmetes 
(v.a nõukogu 6. veebruari 1970. aasta 
direktiivis 70/156/EMÜ liikmesriikide 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
tüübikinnitusega seotud õigusaktide 
ühtlustamise kohta osutatud 
mootorsõidukitele paigaldatud 
kliimaseadmed) ning jahutussüsteemides 
kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste potentsiaalsel piiramisel või 
selliste gaaside asendamisel saavutatud 
edusammud, ning avaldab aruande 
hiljemalt 31. detsembriks 2007.  
31. detsembriks 2008 esitab komisjon 
samuti seadusandlikud ettepanekud artikli 
3 sätete rakendamiseks sõidukite 
kliimaseadmete (v.a direktiivis 
70/156/EMÜ osutatud mootorsõidukitele 
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jahutussüsteemide suhtes. paigaldatud kliimaseadmed) ning 
jahutussüsteemide suhtes.

Justification

It has to be clear that these applications will also be covered by the requirements on 
containment in Article 3.

Muudatusettepanek 16
Artikkel 10 a (uus)

Artikkel 10 a
Asendusainete evitamine

Liikmesriigid soodustavad selliste 
seadmete turuleviimist, kus kõrge 
globaalse soojenemise potentsiaaliga 
gaaside asemel kasutatakse 
asendusaineid, võttes arvesse 
energiatõhususe eeliseid, mida teatud 
gaasid mõnede rakenduste puhul, nagu 
näiteks isolatsioon, võimaldavad. Kui 
liikmesriigid võtavad selliste seadmete 
turuleviimise toetamiseks kasutusele 
maksu- või muid soodustusi, teevad nad 
kõnealused meetmed teatavaks 
komisjonile. Samuti teevad liikmesriigid 
komisjonile loa saamiseks teatavaks kõik 
meetmed, millega kehtestatakse lisaks 
artiklist 9 tulenevale täiendavaid keelde.

Justification

Reinstates amendment 77 from first reading. The notification will be a proactive way of 
avoiding court proceedings and it will help to ensure that national measures of this kind are
compatible with the Treaty, i.e. proportionate, non-discriminatory and not purely economic in 
nature.

Muudatusettepanek 17
II LISA rida 9 a (uus)

Fluorosüsivesinikud Alla 150 grammi 
külmutusainet sisaldavad 
jahutussüsteemid

Kaks aastat pärast jõustumise 
kuupäeva
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Justification

Alternative refrigerants to hydrofluorocarbons are already widely commercially available.
Under the terms of the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, 
hydrofluorocarbons need to be recovered at the end of a refrigerator’s useful life. Their 
replacement is more cost-effective - switching to a hydrocarbon refrigerant, for example, 
would cost 3.40 €/ ton of CO2 equivalent, whereas recovering them has an estimated cost of 
90 €/ ton of CO2 equivalent
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Response to Climate Change
The overall objective of the proposed Regulation is to make a significant contribution towards 
the European Community’s Kyoto Protocol target by introducing cost-effective mitigation 
measures. Action to reduce emissions of fluorinated gases needs to be considered in the 
context of wider efforts being taken to combat climate change. Climate change is recognised 
as one of the greatest environmental and economic challenges facing humanity. This 
Regulation provides a legislative framework at the Community level to improve the 
containment and monitoring of fluorinated gases, and to introduce marketing and use 
restrictions for certain applications.

2. Gases covered by the Regulation

Fluorinated Gases (hydrofluorocarbons, or HFCs, perfluorocarbons or PFCs and sulphur 
hexafluoride or SF6) were introduced in the nineties to replace the ozone-depleting CFCs and 
HCFCs (chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons). Using alternatives such as 
HFCs enabled EU Member States to meet the requirements of the Montreal Protocol.
However, the global warming potential (GWP) of fluorinated greenhouse gases is high and 
many of them tend to stay in the atmosphere for very long periods of time. For example, the 
Commission estimates that SF6 has a global warming potential that is 23,900 times that of 
carbon dioxide (CO2, which has a GWP of 1)). If no action is taken, the Commission 
estimates that "emissions of fluorinated gases would increase from 65.2 million tonnes of 
CO2 equivalent in 1995 to 98 million tonnes in 2010.

3. The Common Position(s)

Whereas the original Commission proposal was in the form of one Regulation with a single 
market legal base (Article 95), the Council reached a Common Position which took the form 
of two separate texts, a Directive based on Article 95 and a Regulation based on a dual legal 
base consisting of Articles 175 and 95. The rationale for the split of the Commission proposal 
into two different texts was to move all the requirements relating to emissions from air
conditioning in motor vehicles from the proposed Regulation to the framework Directive 
70/156/EEC for type-approval of motor vehicles. The proposed Regulation would then focus 
on the remaining stationary applications.

Many of the European Parliament's amendments adopted in first reading have been 
incorporated in the Common Position, notably the idea of linking the ban on certain 
fluorinated greenhouse gases in air-conditioning systems in vehicles to the type-approval 
procedure in Directive 70/156/EC, but also ideas linked to the requirements for containment 
as well as for training and certification of personnel involved in handling greenhouse gases.
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4. The Rapporteur's Position

The rapporteur welcomes the proposed Regulation from the Council which is an important 
step in combating Climate change. It is vital for the European Union to show that concrete 
measures are taken within Europe to mitigate emissions of greenhouse gases. It is evident, 
however, that there is a balance to be struck between being sufficiently ambitious in 
environmental terms and allowing the internal market to work without too many restrictions 
or administrative burdens.

a) Legal base

As a matter of general principle, and in the interests of promoting better, simpler and clearer 
legislation, the introduction of a dual legal base represents a dangerous direction in European 
policy making and an attempt to create a precedent. The "centre of gravity" of the Regulation 
is Environmental protection and according to recent case law of the European Court of 
Justice, there should be a sole legal base which reflects that preponderant purpose. In order to 
ensure legal certainty the rapporteur sees no other workable solution than to introduce an 
amendment changing the dual legal base to a single one so that the whole Regulation is based 
on Article 175. 

This will also allow those Member States who already have more ambitious legislation in 
force to keep that legislation where it is appropriate and not, as would be the case with the 
current Common Position, force them to lower their environmental standards to a common 
(lower) EU level. It is important to keep in mind however that Articles 175 and 176 do not 
give Member States a free hand to introduce whatever measures they want. The internal 
market will still be protected from measures restricting trade more than necessary. It is clearly 
stated in Article 176 that the measures have to be compatible with the Treaty, i.e. they have to 
be proportionate, non-discriminatory and not purely economic in nature.

In an enlarged Europe of 25 (soon to be 27) Member States, the Council may well resort to a 
more frequent use of a dual legal base in order to try to please various national interests. This 
will result in the fragmentation of the purpose and focus of legislation. This trend towards 
cobbling together sloppy compromises at the Council negotiating table when Member States 
cannot reach an acceptable political agreement is extremely worrying. The rapporteur believes 
that the European Parliament is uniquely placed to overcome the constraints of national 
positions and to provide policy coherence in areas where Community level action is required.
As an Environment Committee, we should resist the dilution and emasculation of 
environmental legislation, especially in relation to climate change.

b) Promotion of innovation and transition to more environmentally benign technologies

While the rapporteur believes in containment and recovery as very useful tools for mitigating 
emissions of greenhouse gases, she also sees the need for promoting the development of 
alternative technologies which are more environmentally benign than the existing ones. It is 
also fair to give those companies that have already invested in research and developed more 
environmentally friendly technologies some credit for doing so. By allowing more ambitious 
legislation in the Member States (see above, legal base) and by restricting the marketing of 
certain products where better alternatives exist, the objectives just mentioned will be given 
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impetus. Any more stringent measures proposed by Member States should be notified to the 
Commission in advance of their enactment to obviate legal challenges at a later stage.
Industry must be given long term certainty and it is our duty to lay out the directions for the 
future.

Once adopted, your rapporteur hopes that this Regulation will contribute to the reduction and 
containment of greenhouse gases and play its part in the European Union's and Member 
State's effort to combat Climate change.


