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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych 
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 –2003/0189A (COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące projektu Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0492)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 oraz art. 95 w związku z 
art. 7, 8 i 9 niniejszego rozporządzenia,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1, 

Uzasadnienie

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 Dz.U. C 130E, z 29.4.2004, str. 600.
2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) W Załączniku II do decyzji 
2002/358/WE ustanowiony zostały różne 
cele redukcji emisji dla poszczególnych 
Państw Członkowskich. Dlatego wymaga 
się, by Państwa Członkowskie 
podejmowały indywidualne środki. Każde 
z Państw Członkowskich musi być zdolne 
do podejmowania lub utrzymania 
odpowiednich działań służących 
osiągnięciu krajowych celów redukcji 
emisji.

Uzasadnienie

Reinstates amendment 2 from first reading.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 5

(5) Podstawowym celem niniejszego 
rozporządzenia jest redukcja emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
objętych Protokołem z Kioto, a tym samym  
ochrona środowiska W związku z tym  
podstawę prawną powinien stanowić  art. 
175 ust. 1 Traktatu

(5) Podstawowym celem niniejszego 
rozporządzenia jest redukcja emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych 
objętych Protokołem z Kioto, a tym samym  
ochrona środowiska W związku z tym  
podstawę prawną powinien stanowić  art. 
175 ust. 1 Traktatu. Dlatego, zgodnie z art. 
176 Państwa Członkowskie powinny mieć 
możliwość przyjmowania surowszych 
środków. Jednakże, muszą one 
pozostawać w zgodzie z Traktatem, co 
oznacza, że muszą być proporcjonalne, 
niedyskryminujące i nie posiadać 
wyłącznie wymiaru czysto gospodarczego.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
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Punkt uzasadnienia 6

(6) Niemniej jednak, właściwym jest 
podjęcie środków na poziomie Wspólnoty 
na podstawie art. 95 Traktatu w celu 
zharmonizowania wymogów dotyczących 
stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz wprowadzania do 
obrotu i etykietowania produktów i 
urządzeń zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane. Restrykcje dotyczące obrotu i 
stosowania w odniesieniu do niektórych 
zastosowań, w których wykorzystywane są 
fluorowane gazy cieplarniane uważa się 
za odpowiednie w przypadku istnienia 
możliwych do zastosowania 
alternatywnych rozwiązań, a podniesienie 
poziomu ograniczania i odzysku nie jest 
wykonalne. Powinno się również wziąć 
pod uwagę dobrowolne inicjatywy 
podejmowane przez niektóre sektory 
przemysłu, jak również fakt, że 
opracowywanie rozwiązań alternatywnych 
jest nadal w toku.

(6) Właściwym jest podjęcie środków na 
poziomie Wspólnoty w celu 
zharmonizowania podstawowych 
wymogów dotyczących stosowania 
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz 
wprowadzania do obrotu i etykietowania 
produktów i urządzeń zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane. Restrykcje 
dotyczące obrotu i stosowania 
w odniesieniu do niektórych zastosowań, w 
których wykorzystywane są fluorowane 
gazy cieplarniane uważa się 
za odpowiednie w przypadku istnienia 
możliwych do zastosowania 
alternatywnych rozwiązań, a podniesienie 
poziomu ograniczania i odzysku nie jest 
wykonalne. Powinno się również wziąć 
pod uwagę dobrowolne inicjatywy 
podejmowane przez niektóre sektory 
przemysłu, jak również fakt, że 
opracowywanie nowych i przejście w 
kierunku stosowania istniejących obecnie
rozwiązań alternatywnych jest nadal w 
toku i należy je wspierać.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

(6a) Wprowadzenie w życie i stosowanie 
niniejszego rozporządzenia powinno 
pobudzić innowacje technologiczne 
poprzez wspieranie stałego rozwoju 
alternatywnych rozwiązań 
technologicznych i przejście do 
stosowania istniejących już technologii, 
które są bardziej przyjazne środowisku.

Uzasadnienie

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

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 12

(12) Jako że cele niniejszego 
rozporządzenia, zmierzające do ochrony 
środowiska i utrzymania rynku 
wewnętrznego, a mianowicie ograniczanie 
i składanie sprawozdań dotyczących 
niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz kontrola użytkowania i 
wprowadzania do obrotu produktów i 
urządzeń zawierających niektóre 
fluorowane gazy cieplarniane nie mogą 
zostać osiągnięte w zadawalający sposób 
przez Państwa Członkowskie, a ze 
względu na skalę i skutki niniejszego 
rozporządzenia mogą zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Wspólnoty, 
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z 
zasadą pomocniczości jak ustanowiono w 
art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne, aby 
osiągnąć te cele,

(12) Jako że cele niniejszego 
rozporządzenia, zmierzające do ochrony 
środowiska, a mianowicie ograniczanie i 
składanie sprawozdań dotyczących 
niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz kontrola użytkowania i 
wprowadzania do obrotu produktów i 
urządzeń zawierających niektóre 
fluorowane gazy cieplarniane nie mogą 
zostać osiągnięte w zadawalający sposób 
przez Państwa Członkowskie, a ze względu 
na skalę i skutki niniejszego 
rozporządzenia mogą zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Wspólnoty, 
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z 
zasadą pomocniczości jak ustanowiono w 
art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne, aby 
osiągnąć te cele,

Uzasadnienie

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

Poprawka 7
Artykuł 3 ustęp 2 wstęp i litera (a)

2. Operatorzy zastosowań, o których mowa 
w ust. 1 zapewniają, że są one 
kontrolowane pod względem wycieków 
przez personel posiadający odpowiednie 
certyfikaty, który spełnia wymogi art. 5, 
zgodnie z następującym harmonogramem:

2. Operatorzy zastosowań, o których mowa 
w ust. 1 zapewniają, że są one 
przedmiotem kontroli pod względem 
wycieków dokonywanej przez personel 
posiadający odpowiednie certyfikaty, który 
spełnia wymogi art. 5, zgodnie z 
następującym harmonogramem:

a) zastosowania, w których jest a) zastosowania, w których jest 
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wykorzystywane 3 kg lub więcej 
fluorowanych gazów cieplarnianych są 
kontrolowane przynajmniej raz na 
dwanaście miesięcy, przepis ten nie ma 
zastosowania do urządzeń z hermetycznie 
zamkniętymi systemami, które są 
oznakowane jako takie i zawierają mniej 
niż 6 kg fluorowanych gazów 
cieplarnianych;

wykorzystywane 3 kg lub więcej 
fluorowanych gazów cieplarnianych są 
przedmiotem kontroli pod względem 
wycieków przynajmniej raz na dwanaście 
miesięcy, przepis ten nie ma zastosowania 
do urządzeń z hermetycznie zamkniętymi 
systemami, które są oznakowane jako takie 
i zawierają mniej niż 6 kg fluorowanych 
gazów cieplarnianych;

[Poprawka do całości tekstu - jeżeli 
zostanie przyjęta, słowo "kontrolowane" 
zostanie zmienione w całym tekście 
rozporządzenia i we wszystkich 
poprawkach na "przedmiot(em) kontroli 
pod względem wycieków "]

Uzasadnienie

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.

Poprawka 8
Artykuł 3 ustęp 2 akapit 3

Do celów niniejszego ustępu 
„kontrolowane pod względem wycieków” 
oznacza, że urządzenie lub system zostały 
zbadane głównie w celu wykrycia 
wycieków z zastosowaniem bezpośrednich 
lub pośrednich metod pomiarowych, z 
położeniem największego nacisku na te 
części urządzenia lub systemu, w których 
występuje największe
prawdopodobieństwo wystąpienia 
wycieku.

Do celów niniejszego ustępu „działania 
kontrolne pod względem wycieków” 
oznacza, że urządzenie lub system zostały 
zbadane w celu wykrycia wycieków z 
zastosowaniem bezpośrednich metod 
pomiarowych, z położeniem największego 
nacisku na te części systemu, w których 
występuje prawdopodobieństwo 
wystąpienia wycieku - lub z stosowaniem 
pośrednich metod pomiarowych -
koncentrując się na ilości czynników 
chłodniczych zawartych w systemie.

Uzasadnienie

A more precise definition of the word "controls for leakage" is necessary.
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Poprawka 9
Artykuł 3 ustęp 4

4. W przypadkach gdzie odpowiedni system 
wykrywania wycieków został zainstalowany i 
działa poprawnie, częstotliwość 
przeprowadzania kontroli na mocy ust. 2 lit. b) 
i c) zostaje zmniejszona o połowę.

4. W przypadkach gdzie odpowiedni system 
wykrywania wycieków został zainstalowany i 
działa poprawnie, częstotliwość 
przeprowadzania działań kontrolnych na mocy 
ust. 2 lit. b) i c) zostaje zmniejszona o połowę.

[Poprawka do całości tekstu - jeżeli 
zostanie przyjęta, słowo "kontrola(e)" 
zostanie zmienione w całym tekście 
rozporządzenia i we wszystkich 
poprawkach na "działania kontrolne"]

Uzasadnienie

Poprawka 10
Artykuł 5 ustęp 1

1. Do …* na podstawie informacji 
otrzymanych od Państw Członkowskich 
oraz w porozumieniu z odpowiednimi 
sektorami, Komisja ustali, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2 
minimalne wymogi i warunki wzajemnego 
uznawania w odniesieniu do programów 
szkoleniowych i certyfikacji dla 
odpowiedniego personelu oraz dla 
przedsiębiorstw i ich personelu 
zaangażowanego w działania, o których 
mowa w art. 3 i 4.

1. Do …* na podstawie informacji 
otrzymanych od Państw Członkowskich 
oraz w porozumieniu z odpowiednimi 
sektorami, Komisja ustali, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2 
minimalne wymogi i warunki wzajemnego 
uznawania w odniesieniu do programów 
szkoleniowych i certyfikacji dla 
odpowiedniego personelu oraz dla 
przedsiębiorstw i ich personelu 
zaangażowanego w instalowanie i 
utrzymanie sprzętu, o którym mowa w 
rozporządzeniu, oraz tych, które zajmują 
się obsługą serwisową i nadzorem sprzętu 
wykorzystywanego w działaniach, o 
których mowa w art. 3 i 4.

Uzasadnienie

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 
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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.”

Poprawka 11
Artykuł 6, ustęp 1 litera a) tiret pierwszy

− jego całkowitej produkcji każdego 
fluorowanego gazu cieplarnianego we 
Wspólnocie, z określeniem głównych 
kategorii zastosowań (np. klimatyzacja 
ruchoma, chłodnictwo, klimatyzacja, 
pianki, aerozole, sprzęt elektryczny, 
produkcja półprzewodników), w których 
przewiduje się wykorzystanie tej 
substancji;

− jego całkowitej produkcji każdego 
fluorowanego gazu cieplarnianego we 
Wspólnocie, z określeniem głównych 
kategorii zastosowań (np. klimatyzacja 
ruchoma, chłodnictwo, klimatyzacja, 
pianki, aerozole, sprzęt elektryczny, 
produkcja półprzewodników, 
rozpuszczalniki i systemy ochrony 
przeciwpożarowej), w których przewiduje 
się wykorzystanie tej substancji;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 12
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

1a. Właściwe władze dokonują co dwa lata 
przeglądu przekrojowego doboru 
dokumentacji, o której mowa w art. 3 ust.
6, dla każdej z kategorii wskazanych w art. 
3 ust. 2 lit. b) i c) oraz przedstawią Komisji 
szacunkowe dane dotyczące emisji.

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 13
Artykuł 6 ustęp 2

2. Komisja do …*. ustala format 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1
niniejszego artykułu zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2.

2. Komisja do …*. ustala format 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 1a
niniejszego artykułu zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2.

Uzasadnienie

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

Poprawka 14
Artykuł 7 ustęp 1

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektywy Rady 67/548/EWG i dyrektywy 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do etykietowania 
niebezpiecznych substancji i preparatów, 
produkty i urządzenia wyszczególnione w 
ust. 2 zawierające fluorowane gazy 
cieplarnie nie są wprowadzane do obrotu, o 
ile nazwa chemiczna fluorowanych gazów 
cieplarnianych nie jest określona w formie 
etykiety z zastosowaniem przyjętej 
nomenklatury branżowej. Taka etykieta 
wyraźnie wskazuje, że produkt lub 
urządzenie zawiera fluorowane gazy 
cieplarniane, co jest w widoczny i 
niemożliwy do usunięcia sposób 
oznaczone na produkcie lub urządzeniu, w 
pobliżu punktów serwisowych 
przeznaczonych do ładowania lub odzysku 
fluorowanego gazu cieplarnianego lub na 
tej części produktu lub urządzenia, która 
zawiera fluorowany gaz cieplarniany.
Hermetycznie zamknięte systemy są 
oznakowane jako takie.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektywy Rady 67/548/EWG i dyrektywy 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do etykietowania 
niebezpiecznych substancji i preparatów, 
produkty i urządzenia wyszczególnione w 
ust. 2 zawierające fluorowane gazy 
cieplarnie nie są wprowadzane do obrotu, o 
ile nazwa chemiczna fluorowanych gazów 
cieplarnianych nie jest określona w formie 
etykiety z zastosowaniem przyjętej 
nomenklatury branżowej. Taka etykieta 
wyraźnie wskazuje, że produkt lub 
urządzenie zawiera fluorowane gazy 
cieplarniane oraz określa ich współczynnik 
ocieplenia globalnego, co jest w widoczny 
i niemożliwy do usunięcia sposób 
oznaczone na produkcie lub urządzeniu, w 
pobliżu punktów serwisowych 
przeznaczonych do ładowania lub odzysku 
fluorowanego gazu cieplarnianego lub na 
tej części produktu lub urządzenia, która 
zawiera fluorowany gaz cieplarniany.
Hermetycznie zamknięte systemy są 
oznakowane jako takie.
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 15
Artykuł 10 ustęp 1

1. Na podstawie postępów w potencjalnym 
ograniczaniu lub zastępowaniu 
fluorowanych gazów cieplarnianych w 
systemach klimatyzacji, innych niż te 
zainstalowane w pojazdach silnikowych, 
o których mowa w dyrektywie Rady 
70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
homologacji typu pojazdów silnikowych i 
ich przyczep oraz w systemach 
chłodniczych zawartych w środkach 
transportu, Komisja dokonuje przeglądu 
niniejszego rozporządzenia i publikuje 
sprawozdanie najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2007 r. Jeżeli będzie to 
stosowne, Komisja przedstawia wnioski  
legislacyjne także w celu stosowania 
przepisów art. 3 do systemów klimatyzacji 
innych niż te zainstalowane w pojazdach 
silnikowych, o których mowa w 
dyrektywie Rady 70/156 EWG oraz 
systemów chłodniczych zawartych w 
środkach transportu.

1. Na podstawie postępów w potencjalnym 
ograniczaniu lub zastępowaniu 
fluorowanych gazów cieplarnianych w 
systemach klimatyzacji, innych niż te 
zainstalowane w pojazdach silnikowych, 
o których mowa w dyrektywie Rady 
70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
homologacji typu pojazdów silnikowych i 
ich przyczep oraz w systemach 
chłodniczych zawartych w środkach 
transportu, Komisja dokonuje przeglądu 
niniejszego rozporządzenia i publikuje 
sprawozdanie najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2007 r. Komisja przedstawia do 
dnia 31 grudnia 2008 r. wnioski  
legislacyjne także w celu stosowania 
przepisów art. 3 do systemów klimatyzacji 
innych niż te zainstalowane w pojazdach 
silnikowych, o których mowa w 
dyrektywie Rady 70/156 EWG oraz 
systemów chłodniczych zawartych w 
środkach transportu.

Uzasadnienie

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

Poprawka 16
Artykuł 10 a (nowy)

Artykuł 10a
Wspieranie alternatywnych rozwiązań
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Państwa Członkowskie będą wspierały 
wprowadzenie na rynek sprzętu, w którym 
zastosowano rozwiązania alternatywne w 
stosunku do gazów o wysokim 
współczynniku ocieplenia globalnego, 
biorąc pod uwagę korzyści wynikające z 
wydajności energetycznej niektórych 
gazów w pewnych zastosowaniach, takich 
jak izolacja. Jeżeli Państwa Członkowskie 
wprowadzają podatkowe lub inne zachęty, 
by stymulować do wprowadzania na rynek 
tego rodzaju sprzętu, powiadamiają o tych 
środkach Komisję. Podobnie w przypadku 
stosowania wszelkich środków 
wprowadzających jakikolwiek rodzaj 
zakazu inny niż te przedstawione w art. 9, 
Państwa Członkowskie powiadamiają o 
tym Komisję, która udziela zezwolenia.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 17
ZAŁĄCZNIK II, wiersz 9 a (nowy)

Fluorowęglowodory W systemach chłodniczych o 
zawartości czynników 
chłodniczych mniejszej niż 
150 g 

Dwa lata po dacie wejścia 
w życie

Uzasadnienie

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.


