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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo 
nostājuParlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu 
kopējo nostāju

*** Piekrišanas procedūraParlamenta deputātu vairākums, izņemot 
gadījumus, kas minēti EK Līguma 105., 107., 161. un 300. pantā 
un ES Līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo 
nostājuParlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu 
kopējo nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei (COM(2003)0492)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
otrajam lasījumam (A6-0000/2005),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu 
un 95. pantu saistībā ar šīs regulas 7., 8. 
un 9. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 2
3.a apsvērums (jauns)

  
1 OV C 130E, 29.4.2004., 600. lpp.
2 OV vēl nav publicēts.
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(3a) Lēmuma 2002/358/EK II pielikumā 
ir noteikti dažādi samazināšanas mērķi 
katrai dalībvalstij. Tādēļ dalībvalstīm ir 
izvirzīta prasība veikt atsevišķus 
pasākumus. Tāpēc katrai dalībvalstij 
jāspēj arī noteikt vai atstāt spēkā 
atbilstīgus pasākumus, lai sasniegtu 
samazināšanas mērķus savai valstij.

Pamatojums

Reinstates amendment 2 from first reading.

Grozījums Nr. 3
5. apsvērums

(5) šīs regulas galvenais mērķis ir 
samazināt to fluorētu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, uz kurām attiecas Kioto 
Protokols, tādējādi aizsargājot vidi. Tās 
tiesiskajam pamatam jābūt Līguma 
175. panta 1. punktam;

(5) šīs regulas galvenais mērķis ir 
samazināt to fluorētu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, uz kurām attiecas Kioto 
Protokols, tādējādi aizsargājot vidi. Tās 
tiesiskajam pamatam jābūt Līguma 
175. panta 1. punktam. Tāpēc saskaņā ar 
176. pantu dalībvalstīm jāļauj veikt daudz 
stingrākus pasākumus. Tomēr šādiem 
pasākumiem jābūt saderīgiem ar Līgumu, 
proti, samērīgiem, nediskriminējošiem un 
ne tikai saimnieciskiem.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 4
6. apsvērums

(6) tomēr ir lietderīgi veikt pasākumus 
Kopienas līmenī, pamatojoties uz Līguma 
95. pantu, lai saskaņotu prasības attiecībā 
uz fluorētu siltumnīcefekta gāzu lietošanu 
un tādu ražojumu un iekārtu laišanu tirgū 
un marķēšanu, kas satur fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes. Tirgū laišanas un 

(6) ir lietderīgi veikt pasākumus Kopienas 
līmenī, lai saskaņotu pamatprasības 
attiecībā uz fluorētu siltumnīcefekta gāzu 
lietošanu un tādu ražojumu un iekārtu 
laišanu tirgū un marķēšanu, kas satur 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Tirgū 
laišanas un lietošanas ierobežojumi 
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lietošanas ierobežojumi attiecībā uz 
noteiktiem fluorētas siltumnīcefekta gāzes 
saturošajiem ražojumiem un iekārtām ir 
atzīstami par lietderīgiem, ja pastāv reālas 
alternatīvas un nav iespējams uzlabot 
lokalizāciju un rekuperāciju. Būtu jāņem 
vērā arī dažu rūpniecības nozaru 
brīvprātīgas ierosmes, kā arī tas, ka 
alternatīvu izstrāde joprojām turpinās;

attiecībā uz noteiktiem fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes saturošajiem 
ražojumiem un iekārtām ir atzīstami par 
lietderīgiem, ja pastāv reālas alternatīvas 
un nav iespējams uzlabot lokalizāciju un 
rekuperāciju. Jāņem vērā arī dažu 
rūpniecības nozaru brīvprātīgas ierosmes, 
kā arī tas, ka jaunu alternatīvu izstrāde un 
pāreja uz esošām alternatīvām joprojām 
turpinās un tas ir jāveicina;

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 5
6.a apsvērums (jauns)

(6a) šīs regulas piemērošanai un izpildei 
jāpaātrina tehnoloģiskā inovācija, 
veicinot alternatīvu tehnoloģiju 
nepārtrauktu attīstību un pāreju uz jau 
esošajām tehnoloģijām, kas ir videi daudz 
draudzīgākas;

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 6
12. apsvērums

(12) tā kā dalībvalstis nespēj pietiekami 
labi sasniegt šīs regulas mērķus, proti, 
lokalizēt dažas fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes un ziņot par tām, kā arī kontrolēt 
tādu ražojumu un iekārtu lietošanu un 
laišanu tirgū, kuras satur konkrētas 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, lai sargātu 
vidi un saglabātu iekšējo tirgu, un šīs 
regulas mēroga un seku dēļ tos Kopienas 
līmenī var sasniegt labāk, Kopiena var 
paredzēt pasākumus saskaņā ar Līguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 

(12) tā kā dalībvalstis nespēj pietiekami 
labi sasniegt šīs regulas mērķus, proti, 
lokalizēt dažas fluorētas siltumnīcefekta 
gāzes un ziņot par tām, kā arī kontrolēt 
tādu ražojumu un iekārtu lietošanu un 
laišanu tirgū, kuras satur konkrētas 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, lai sargātu 
vidi, un šīs regulas mēroga un seku dēļ tos 
Kopienas līmenī var sasniegt labāk, 
Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā 
ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
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Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī regula paredz 
tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai;

izklāstīto proporcionalitātes principu šī
regula paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7
3. panta 2. punkta ievaddaļa un a) apakšpunkts

2. Šā panta 1. punktā minēto iekārtu 
operatori nodrošina, ka šādu iekārtu 
noplūdes pārbaudes veic sertificēts 
personāls, kas atbilst 5. pantā izklāstītajām 
prasībām, saskaņā ar šādu grafiku:

2. Šā panta 1. punktā minēto iekārtu 
operatori nodrošina, ka šādu iekārtu 
noplūdes kontrolē sertificēts personāls, kas 
atbilst 5. pantā izklāstītajām prasībām, 
saskaņā ar šādu grafiku:

(a) iekārtas, kurās ir 3 kg vai vairāk 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu, pārbauda
vismaz reizi divpadsmit mēnešos; tas 
neattiecas uz iekārtām ar hermētiski 
noslēgtām sistēmām, kas ir attiecīgi 
marķētas un kurās ir mazāk par 6 kg 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu;

(a) tādu iekārtu, kurās ir 3 kg vai vairāk 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu, noplūdi 
kontrolē vismaz reizi divpadsmit mēnešos; 
tas neattiecas uz iekārtām ar hermētiski 
noslēgtām sistēmām, kas ir attiecīgi 
marķētas un kurās ir mazāk par 6 kg 
fluorētu siltumnīcefekta gāzu;
[horizontāls grozījums — ja to pieņems, 
visā regulas tekstā un grozījumos termins 
“pārbauda” tiks nomainīts ar “noplūdi 
kontrolē”]

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 8
3. panta 2. punkta 3. apakšpunkts

Šajā punktā “noplūdes pārbaude” nozīmē, 
ka attiecīgo iekārtu vai sistēmu pārbaudes 
galvenais mērķis ir konstatēt noplūdi, 
izmantojot tiešas vai netiešas mērīšanas 

Šajā punktā “noplūdes kontrole” nozīmē, 
ka attiecīgo iekārtu vai sistēmu pārbaudes 
galvenais mērķis ir konstatēt noplūdi, 
izmantojot tiešas vai netiešas mērīšanas 
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metodes, koncentrējoties uz tām iekārtas 
vai sistēmas daļām, kurās visiespējamāk 
varētu rasties noplūde.

metodes, koncentrējoties uz tām iekārtas 
vai sistēmas daļām, kurās visiespējamāk 
varētu rasties noplūde, vai, izmantojot 
netiešas mērīšanas metodes, galveno 
uzmanību pievēršot sistēmā esošajai 
dzesētājvielai.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 9
3. panta 4. punkts

4. Ja attiecīga noplūdes konstatēšanas 
sistēma, kas pareizi darbojas, ir ierīkota, 
2. punkta b) un c) apakšpunktā noteikto 
pārbaužu biežumu samazina uz pusi.

4. Ja attiecīga noplūdes konstatēšanas 
sistēma, kas pareizi darbojas, ir ierīkota, 
2. punkta b) un c) apakšpunktā noteikto 
kontroles pasākumu biežumu samazina uz 
pusi.

[horizontāls grozījums — ja to pieņems, 
visā regulas tekstā un grozījumos termins 
“pārbaude(-s)” tiks nomainīts ar 
“kontroles pasākumi”]

Pamatojums

Grozījums Nr. 10
5. panta 1. punkts

1. Līdz ..., pamatojoties uz informāciju, kas 
saņemta no dalībvalstīm, un apspriežoties 
ar attiecīgām nozarēm, Komisija saskaņā ar 
11. panta 2. punktā minēto procedūru 
paredz minimālās prasības un nosacījumus 
attiecībā uz savstarpēju atzīšanu gan 
mācību programmām, gan attiecīgā 
personāla un 3. un 4. pantā paredzētās
darbībās iesaistīto sabiedrību un to 
personāla sertificēšanai.

1. Līdz ..., pamatojoties uz informāciju, kas 
saņemta no dalībvalstīm, un apspriežoties 
ar attiecīgām nozarēm, Komisija saskaņā ar 
11. panta 2. punktā minēto procedūru 
paredz minimālās prasības un nosacījumus 
attiecībā uz savstarpēju atzīšanu gan 
mācību programmām, gan attiecīgā 
personāla un sabiedrību un to personāla 
sertificēšanai, kas iesaistīts tādu iekārtu 
uzstādīšanā un apkalpošanā, uz kurām 
attiecas šī regula, kā arī to personu 
sertificēšanai, kas iesaistītas 3. un 4. pantā 
paredzētajām darbībām domātu iekārtu 
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apkalpošanā vai kontrolē.

Pamatojums

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.”

Grozījums Nr. 11
6. panta 1. punkta a) apakšpunkta 1. ievilkums

– katras fluorētas siltumnīcefekta gāzes 
kopējo daudzumu, ko tas ražojis Kopienā, 
norādot galvenos izmantošanas veidus 
(piemēram, pārvietojamas gaisa 
kondicionēšanas iekārtas, saldēšanas un 
gaisa kondicionēšana iekārtas, putas, 
aerosoli, elektroiekārtas, pusvadītāju 
ražošana), kā attiecīgo vielu paredzēts 
izmantot;

– katras fluorētas siltumnīcefekta gāzes 
kopējo daudzumu, ko tas ražojis Kopienā, 
norādot galvenos izmantošanas veidus 
(piemēram, pārvietojamas gaisa 
kondicionēšanas iekārtas, saldēšanas un 
gaisa kondicionēšanas iekārtas, putas, 
aerosoli, elektroiekārtas, pusvadītāju 
ražošana, šķīdinātāji un ugunsdrošības 
līdzekļi), kā attiecīgo vielu paredzēts 
izmantot;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12
6. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Kompetentās iestādes ik pēc diviem 
gadiem izskata 3. panta 6. punktā minēto 
ziņu reprezentatīvu paraugu attiecībā uz 
katru 3. panta 2. punta b) un 
c) apakšpunktā minēto kategoriju un 
iesniedz Komisijai ziņojumu par 
prognozētajām emisijām. 
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 13
6. panta 2. punkts

2. Līdz ... saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
minēto procedūru Komisija nosaka šā 
panta 1. punktā minēto ziņojumu formātu.

2. Līdz ... saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
minēto procedūru Komisija nosaka šā 
panta 1. un 1.a punktā minēto ziņojumu 
formātu.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 14
7. panta 1. punkts

1. Neskarot Padomes Direktīvas 
67/548/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 1999/45/EK
noteikumus par bīstamu vielu un preparātu 
marķēšanu, šā panta 2. punktā uzskaitītos 
ražojumus un iekārtas, kurās ir fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes, nelaiž tirgū, ja vien 
etiķetē nav uzrādīts fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu ķīmiskais nosaukums, 
izmantojot pieņemto attiecīgās ražošanas 
nozares nomenklatūru. Šādā etiķetē skaidri 
norāda, ka attiecīgajā ražojumā vai iekārtā 
ir fluorētas siltumnīcefekta gāzes, un 
minētajam jābūt fiksētam skaidri un 
neizdzēšami uz ražojuma vai iekārtas, 
blakus siltumnīcefekta gāzu uzpildīšanas 
vai rekuperācijas vietām vai uz tās 
ražojuma vai iekārtas daļas, kurā ir fluorēta 
siltumnīcefekta gāze. Hermētiski noslēgtas 
sistēmas attiecīgi marķē.

1. Neskarot Padomes Direktīvas 
67/548/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 1999/45/EK
noteikumus par bīstamu vielu un preparātu 
marķēšanu, šā panta 2. punktā uzskaitītos 
ražojumus un iekārtas, kurās ir fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes, nelaiž tirgū, ja vien 
etiķetē nav uzrādīts fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu ķīmiskais nosaukums, 
izmantojot pieņemto attiecīgās ražošanas 
nozares nomenklatūru.  Šādā etiķetē skaidri 
norāda, ka attiecīgajā ražojumā vai iekārtā 
ir fluorētas siltumnīcefekta gāzes un 
norāda to globālās sasilšanas potenciālu, 
un minētajam jābūt fiksētam skaidri un 
neizdzēšami uz ražojuma vai iekārtas, 
blakus siltumnīcefekta gāzu uzpildīšanas 
vai rekuperācijas vietām vai uz tās 
ražojuma vai iekārtas daļas, kurā ir fluorēta 
siltumnīcefekta gāze. Hermētiski noslēgtas 
sistēmas attiecīgi marķē.
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 15
10. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz panākumiem fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu iespējamā lokalizācijā 
vai aizstāšanā gan gaisa kondicionēšanas 
sistēmās, izņemot tajās, kas uzstādītas 
mehāniskajos transportlīdzekļos un minētas 
Padomes Direktīvā 70/156/EEK 
(1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju 
tipa apstiprinājumu, gan saldēšanas 
sistēmās, kas ietilpst transportlīdzekļos, 
Komisija vēlākais 2007. gada 31. decembrī
pārskata šo regulu un publicē ziņojumu. Ja 
vajadzīgs, tā iesniedz priekšlikumus tiesību 
aktiem, tostarp lai 3. panta noteikumus 
piemērotu gaisa kondicionēšanas 
sistēmām, izņemot tām, kas ierīkotas 
Direktīvā 70/156/EEK minētajos 
mehāniskajos transportlīdzekļos, kā arī 
saldēšanas sistēmām, kas atrodas 
transportlīdzekļos.

1. Pamatojoties uz panākumiem fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu iespējamā lokalizācijā 
vai aizstāšanā gan gaisa kondicionēšanas 
sistēmās, izņemot tajās, kas uzstādītas 
mehāniskajos transportlīdzekļos un minētas 
Padomes Direktīvā 70/156/EEK 
(1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju 
tipa apstiprinājumu, gan saldēšanas 
sistēmās, kas ietilpst transportlīdzekļos, 
Komisija vēlākais 2007. gada 31. decembrī 
pārskata šo regulu un publicē ziņojumu. Tā 
līdz 2008. gada 31. decembrim iesniedz 
priekšlikumus tiesību aktiem, tostarp lai 
3. panta noteikumus piemērotu gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, izņemot tām, 
kas ierīkotas Direktīvā 70/156/EEK 
minētajos mehāniskajos transportlīdzekļos, 
kā arī saldēšanas sistēmām, kas atrodas 
transportlīdzekļos.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 16
10.a pants (jauns)

10.a pants
Alternatīvu veicināšana

Ņemot vērā energoefektivitātes 
ieguvumus, piemēram, izolāciju, ko dažas 
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gāzes nodrošina noteiktās iekārtās, 
dalībvalstis veicina tādu iekārtu laišanu 
tirgū, kurās izmantotas alternatīvas gāzēm 
ar augstu globālās sasilšanas potenciālu. 
Ja dalībvalstis ievieš fiskālus vai cita 
veida stimulus, lai veicinātu šādu iekārtu 
laišanu tirgū, tās paziņo Komisijai par 
šiem pasākumiem. Tāpat tās, lai saņemtu 
atļauju, informē Komisiju par visiem 
pasākumiem, ar kuriem ievieš jebkādus 
aizliegumus papildus tiem, kas izriet no 
9. panta.

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 17
II pielikuma 9. a rinda (jauna)

Fluorogļūdeņraži Saldēšanas sistēmās, kurās 
ir mazāk nekā 150 g 
dzesētājvielas 

Divus gadus pēc spēkā stāšanās 
dienas

Pamatojums

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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PASKAIDROJUMS

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.


