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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról az egyes üvegházhatású fluorozott gázokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi  rendelet elfogadása tekintetében
(16056/5/2004 – C6-0224/2005 – 2003/0189A(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16056/5/2004 – C6-0224/2005),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM(2003/0492)2 vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel Eljárási Szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, valamint e rendelet 7., 8. 
és 9. cikke tekintetében annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére,

Indokolás

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 HL C 130E. 2004.4.29., 600. o.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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Módosítás: 2
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) a 2002/358/EK határozat II. 
melléklete meghatározza az egyes 
tagállamok csökkentésre vonatkozó 
különböző célkitűzéseit. Ezért a 
tagállamoknak egyéni intézkedéseket kell 
végrehajtaniuk. Az egyes tagállamoknak 
ezért képesnek kell lenniük a csökkentésre 
vonatkozó nemzeti célkitűzések eléréséhez 
szükséges megfelelő intézkedések 
meghozatalára és betartására,

Indokolás

Reinstates amendment 2 from first reading.

Módosítás: 3
(5) preambulumbekezdés

(5) e rendelet elsődleges célja a Kiotói 
jegyzőkönyvben foglalt üvegházhatású 
fluorozott gázok kibocsátásának 
csökkentése, ezáltal a környezet védelme. 
Jogalapja ezért a Szerződés 175. cikkének 
(1) bekezdése,

(5) e rendelet elsődleges célja a Kiotói 
jegyzőkönyvben foglalt üvegházhatású 
fluorozott gázok kibocsátásának 
csökkentése, ezáltal a környezet védelme. 
Jogalapja ezért a Szerződés 175. cikkének 
(1) bekezdése. Ezért a 176. cikk 
értelmében a tagállamok szigorúbb 
intézkedéseket is végrehajthatnak. 
Ezeknek az intézkedéseknek azonban a 
Szerződéssel összeegyeztethetőnek, azaz 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és tisztán gazdasági 
természetűeknek kell lenniük,

Indokolás

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.

Módosítás: 4
(6) preambulumbekezdés
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(6) mindazonáltal a Szerződés 95. cikke 
alapján indokolt az üvegházhatású 
fluorozott gázok használatára és az 
üvegházhatású fluorozott gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések 
forgalmazására és címkézésére vonatkozó 
követelmények közösségi szinten történő 
szabályozása. Az üvegházhatású fluorozott 
gázok bizonyos alkalmazásainak 
forgalomba hozatalára és használatára 
vonatkozó korlátozások indokoltnak 
tekinthetők azokban az esetekben, 
amelyekben életképes alternatívák állnak 
rendelkezésre, és a biztonsági izoláció és a 
visszanyerés további javítása nem 
valósítható meg. Figyelembe kell venni 
bizonyos iparágak önkéntes 
kezdeményezéseit, valamint azt a tényt is, 
hogy az alternatívák kifejlesztése jelenleg 
is folyamatban van;

(6) indokolt az üvegházhatású fluorozott 
gázok használatára és az üvegházhatású 
fluorozott gázokat tartalmazó termékek és 
berendezések forgalmazására és 
címkézésére vonatkozó alapvető
követelmények közösségi szinten történő 
szabályozása. Az üvegházhatású fluorozott 
gázok bizonyos alkalmazásainak 
forgalomba hozatalára és használatára 
vonatkozó korlátozások indokoltnak 
tekinthetők azokban az esetekben, 
amelyekben életképes alternatívák állnak 
rendelkezésre, és a biztonsági izoláció és a 
visszanyerés további javítása nem 
valósítható meg. Figyelembe kell venni 
bizonyos iparágak önkéntes 
kezdeményezéseit, valamint azt a tényt is, 
hogy az új alternatívák kifejlesztése, illetve 
a meglévő alternatívákra való áttérés
jelenleg is folyamatban van, és ezeket a 
törekvéseket ösztönözni kell,

Indokolás

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.

Módosítás: 5
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) e rendelet alkalmazásának és 
végrehajtásának az alternatív 
technológiák fejlesztése, illetve a már 
létező, környezetbarátabb technológiákra 
való áttérés ösztönzésével elő kell 
mozdítania a folyamatos technológiai 
fejlesztést,

Indokolás

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.

Módosítás: 6
(12) preambulumbekezdés
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(12) mivel e rendelet céljait – nevezetesen 
egyes üvegházhatású fluorozott gázok 
visszaszorítását és azokról jelentés 
készítését, valamint az egyes 
üvegházhatású fluorozott gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések 
használatának és forgalmazásának 
ellenőrzését a környezet védelme és a 
belső piac megőrzése érdekében – a 
tagállamok önállóan nem érhetik el 
megfelelő mértékben, ezért e rendelet 
hatóköre és hatásai miatt közösségi szinten 
jobban megvalósítható, a Közösség a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben meghatározott arányosság elvével 
összhangban e rendelet nem lépheti túl az e 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket,

(12) mivel e rendelet céljait – nevezetesen 
egyes üvegházhatású fluorozott gázok 
visszaszorítását és azokról jelentés 
készítését, valamint az egyes 
üvegházhatású fluorozott gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések 
használatának és forgalmazásának 
ellenőrzését a környezet védelme
érdekében – a tagállamok önállóan nem 
érhetik el megfelelő mértékben, ezért e 
rendelet hatóköre és hatásai miatt 
közösségi szinten jobban megvalósítható, a 
Közösség a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben meghatározott 
arányosság elvével összhangban e rendelet 
nem lépheti túl az e célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

Indokolás

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

Módosítás: 7
3. cikk (2) bekezdés, bevezető rész és a) pont

(2) Az (1) bekezdésben említett 
alkalmazások üzemeltetői biztosítják, hogy 
azokat az 5. cikkben foglalt 
követelményeknek megfelelő személyzet 
szivárgás szempontjából az alábbi 
rendszerességgel felülvizsgálja:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
alkalmazások üzemeltetői biztosítják, hogy 
azokat az 5. cikkben foglalt 
követelményeknek megfelelő személyzet 
szivárgás szempontjából az alábbi 
rendszerességgel ellenőrizze:

a) a 3 kg vagy több üvegházhatású 
fluorozott gázt tartalmazó alkalmazások 
felülvizsgálatát legalább tizenkét havonta 
végre kell hajtani; ez nem vonatkozik a 
légmentesen lezárt, ennek megfelelően 
címkézett és 6 kg-nál kevesebb 
üvegházhatású fluorozott gázt tartalmazó 
rendszereket tartalmazó berendezésekre;

a) a 3 kg vagy több üvegházhatású 
fluorozott gázt tartalmazó alkalmazások 
szivárgás szempontjából végzett 
ellenőrzését legalább tizenkét havonta 
végre kell hajtani; ez nem vonatkozik a 
légmentesen lezárt, ennek megfelelően 
címkézett és 6 kg-nál kevesebb 
üvegházhatású fluorozott gázt tartalmazó 
rendszereket tartalmazó berendezésekre;

[horizontális módosítás – elfogadása 
esetén a „felülvizsgálat” kifejezést a 
rendelet teljes szövegében és annak összes 
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módosításában felváltja a „szivárgás
szempontjából végzett ellenőrzés”]

Indokolás

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.

Módosítás: 8
3. cikk (2) bekezdés, harmadik albekezdés

E bekezdés alkalmazásában a „szivárgás 
szempontjából végzett felülvizsgálat” azt 
jelenti, hogy a berendezést vagy a rendszert 
elsősorban szivárgás szempontjából olyan
közvetlen vagy közvetett mérési 
módszerekkel vizsgálják, amelyek a 
berendezés vagy a rendszer azon részeire 
összpontosítanak, ahol a szivárgás a
legvalószínűbb.

E bekezdés alkalmazásában a „szivárgás 
szempontjából végzett ellenőrzés” azt 
jelenti, hogy a berendezést vagy a rendszert 
szivárgás szempontjából közvetlen mérési 
módszerekkel – amelyek a rendszer azon 
részeire összpontosítanak, ahol a szivárgás 
valószínű – vagy a rendszerben található 
hűtőközeg mennyiségére irányuló 
közvetett mérési módszerekkel vizsgálják.

Indokolás

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

Módosítás: 9
3. cikk (4) bekezdés

(4) Ahol megfelelően működő 
szivárgásérzékelő rendszer üzemel, a (2) 
bekezdés b) és c) pontjában előírt 
felülvizsgálati gyakoriság megfelezhető.

(4) Ahol megfelelően működő 
szivárgásérzékelő rendszer üzemel, a (2) 
bekezdés b) és c) pontjában előírt ellenőrző 
intézkedések gyakorisága megfelezhető.
[horizontális módosítás – elfogadása 
esetén a „felülvizsgálat” kifejezést a 
rendelet teljes szövegében és annak összes 
módosításában felváltja a „szivárgás 
szempontjából végzett ellenőrzés”]

Indokolás

To be consistent with the change above in Article 3, paragraph 2.
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Módosítás: 10
5. cikk (1) bekezdés

(1) …..-ig * a tagállamoktól kapott 
tájékoztatás alapján és az érintett 
ágazatokkal konzultálva a Bizottság a 11. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban megállapítja az érintett 
személyzetre, valamint a 3. és 4. cikkben 
előírt tevékenységekben részt vevő 
vállalatokra és azok személyzetére 
vonatkozó képzési programok és 
képesítések minimumkövetelményeit és 
kölcsönös elismerésének feltételeit.

(1) …..-ig * a tagállamoktól kapott 
tájékoztatás alapján és az érintett 
ágazatokkal konzultálva a Bizottság a 11. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban megállapítja az érintett 
személyzetre, valamint a 3. és 4. cikkben 
előírt tevékenységekhez használt 
berendezések szervizelésében vagy 
ellenőrzésének végrehajtásában és az e 
rendelet által érintett berendezések 
telepítésében vagy fenntartásában részt 
vevő vállalatokra és azok személyzetére 
vonatkozó képzési programok és 
képesítések minimumkövetelményeit és 
kölcsönös elismerésének feltételeit.

Indokolás

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.”

Módosítás: 11
6. cikk (1) bekezdés a) pont, első francia bekezdés

– az egyes üvegházhatású fluorozott 
gázokból a Közösségben előállított teljes 
mennyiséget, megnevezve azon 
alkalmazások fő kategóriáit (mobil 
légkondicionálók, hűtőközegek, 
légkondicionálók, habok, hajtógázok, 
elektromos berendezések, 
félvezetőgyártás), amelyekben az anyagot 
várhatóan felhasználják;

– az egyes üvegházhatású fluorozott 
gázokból a Közösségben előállított teljes 
mennyiséget, megnevezve azon 
alkalmazások fő kategóriáit (mobil 
légkondicionálók, hűtőközegek, 
légkondicionálók, habok, hajtógázok, 
elektromos berendezések, félvezetőgyártás, 
oldószerek és tűzvédelem), amelyekben az 
anyagot várhatóan felhasználják;

Indokolás

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 
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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 
Programme has identified both solvents and fire protection as main areas of application.

Módosítás: 12
6. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az illetékes hatóságok a 3. cikk (2) 
bekezdése b) és c) pontjában megjelölt 
kategóriák mindegyikében kétévente 
felülvizsgálják a 3. cikk (6) bekezdésében 
említett nyilvántartások reprezentatív 
mintáját, és a becsült kibocsátásról 
jelentést tesznek a Bizottságnak. 

Indokolás

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.

Módosítás: 13
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
jelentések formátumát a Bizottság a 11. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban …..-ig* határozza meg.

(2) Az e cikk (1) és (1a) bekezdésében
említett jelentések formátumát a Bizottság 
a 11. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban …..-ig* határozza 
meg.

Indokolás

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

Módosítás: 14
7. cikk (1) bekezdés

(1) A veszélyes anyagok és készítmények 
címkézése tekintetében a Tanács 
67/548/EGK irányelvében, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK 
irányelvében foglalt rendelkezések sérelme 

(1) A veszélyes anyagok és készítmények 
címkézése tekintetében a Tanács 
67/548/EGK irányelvében, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK 
irányelvében foglalt rendelkezések sérelme 
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nélkül a (2) bekezdésben felsorolt, 
üvegházhatású fluorozott gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések csak 
akkor forgalmazhatók, ha azokon az 
üvegházhatású fluorozott gáz kémiai 
elnevezése az elfogadott ipari szaknyelvet 
alkalmazó címke formájában fel van 
tüntetve.  A címkének világosan fel kell 
tüntetnie, hogy a termék vagy berendezés 
üvegházhatású fluorozott gázokat 
tartalmaz, és ezt egyértelműen és 
törölhetetlen módon meg kell jeleníteni a 
terméken vagy berendezésen – közvetlenül 
az üvegházhatású fluorozott gáz 
feltöltésére vagy visszanyerésére szolgáló 
szervizhálózat elérhetőségei mellett – vagy 
a termék vagy a berendezés üvegházhatású 
fluorozott gázt tartalmazó részén. 
Hermetikusan zárt rendszerek esetén a 
címkén ezt a tényt is fel kell tüntetni.

nélkül a (2) bekezdésben felsorolt, 
üvegházhatású fluorozott gázokat 
tartalmazó termékek és berendezések csak 
akkor forgalmazhatók, ha azokon az 
üvegházhatású fluorozott gáz kémiai 
elnevezése az elfogadott ipari szaknyelvet 
alkalmazó címke formájában fel van 
tüntetve.  A címkének világosan fel kell 
tüntetnie, hogy a termék vagy berendezés 
üvegházhatású fluorozott gázokat 
tartalmaz, és jelezni kell azok globális 
felmelegedést okozó képességét, és ezt 
egyértelműen és törölhetetlen módon meg 
kell jeleníteni a terméken vagy 
berendezésen – közvetlenül az 
üvegházhatású fluorozott gáz feltöltésére 
vagy visszanyerésére szolgáló 
szervizhálózat elérhetőségei mellett – vagy 
a termék vagy a berendezés üvegházhatású 
fluorozott gázt tartalmazó részén. 
Hermetikusan zárt rendszerek esetén a 
címkén ezt a tényt is fel kell tüntetni.

Indokolás

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.

Módosítás: 15
10. cikk (1) bekezdés

(1) Az üvegházhatású fluorozott gázok 
légkondicionáló rendszerekben való 
alkalmazásának – kivéve a Tanács 1970. 
február 6-i, a gépjárművek és pótkocsijaik 
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló  
70/156/EGK irányelvében említett 
gépjárművekbe szerelt légkondicionáló 
rendszereket, valamint a közlekedési 
eszközökbe szerelt hűtőrendszereket –
potenciális biztonsági izolációjában vagy 
kiváltásában elért előrelépés alapján a 
Bizottság felülvizsgálja ezt a rendeletet, és 

(1) Az üvegházhatású fluorozott gázok 
légkondicionáló rendszerekben való 
alkalmazásának – kivéve a Tanács 1970. 
február 6-i, a gépjárművek és pótkocsijaik 
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló  
70/156/EGK irányelvében említett 
gépjárművekbe szerelt légkondicionáló 
rendszereket, valamint a közlekedési 
eszközökbe szerelt hűtőrendszereket –
potenciális biztonsági izolációjában vagy 
kiváltásában elért előrelépés alapján a 
Bizottság felülvizsgálja ezt a rendeletet, és 
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legkésőbb 2007. december 31-ig jelentést 
tesz közzé. Megfelelő esetben a Bizottság 
jogalkotási javaslatokat terjeszt elő, 
amelyeknek célja, hogy a 3. cikk 
rendelkezéseinek hatálya – a 70/156/EGK 
irányelvben említett gépjárművekbe szerelt 
légkondicionáló rendszerek és a 
közlekedési eszközökben használt 
hűtőrendszerek kivételével – a 
légkondicionáló rendszerekre is 
kiterjedjen.

legkésőbb 2007. december 31-ig jelentést 
tesz közzé. A Bizottság 2008. december 
31-ig jogalkotási javaslatokat terjeszt elő, 
amelyeknek célja, hogy a 3. cikk 
rendelkezéseinek hatálya – a 70/156/EGK 
irányelvben említett gépjárművekbe szerelt 
légkondicionáló rendszerek és a 
közlekedési eszközökben használt 
hűtőrendszerek kivételével – a 
légkondicionáló rendszerekre is 
kiterjedjen.

Indokolás

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

Módosítás: 16
10a. cikk (új)

10a. cikk
Alternatív megoldások előmozdítása

A tagállamok előmozdítják azon 
berendezések forgalmazását, amelyek a 
nagy globális felmelegedést okozó 
képességgel rendelkező gázokkal szembeni 
alternatívákat alkalmaznak, figyelembe 
véve azokat az energiahatékonysági 
előnyöket, amelyeket egyes gázok bizonyos 
alkalmazásokban nyújtanak (például 
szigetelés). Amennyiben a tagállamok 
pénzügyi vagy más ösztönzőkkel bátorítják 
ilyen berendezések forgalmazását, ezekről 
az intézkedésekről értesítik a Bizottságot. 
A tagállamok engedélyezés céljából 
ugyanígy bejelentenek a Bizottságnak 
minden olyan intézkedést, amely a 9. 
cikkből származókon túl bármilyen 
további tilalmat vezet be.

Indokolás

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
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compatible with the Treaty, i.e. proportionate, non-discriminatory and not purely economic in 
nature.

Módosítás: 17
II. melléklet 9a. sor (új)

Hidrofluorokarbonok 150 g-nál kevesebb 
hűtőanyagot tartalmazó 
hűtőrendszerekben

A hatályba lépés után két évvel

Indokolás

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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INDOKOLÁS

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 



PR\574032HU.doc 17/17 PE 360.264v01-00

HU

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.


