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majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
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Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
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underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0492)2,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Beaktandemening 1

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1 och artikel 95 
jämförd med artiklarna 7, 8 och 9 i denna 
förordning,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

Motivering

För att garantera rättssäkerheten måste hela förordningen ha artikel 175 som grund eftersom 
förordningens syfte och innehåll tydligt handlar om miljöskydd.

  
1 EGT C 130 E, 29.4.2004, s. 600.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE 360.264v01-00 6/16 PR\574032SV.doc

SV

Ändringsförslag 2
Skäl 3a (nytt)

(3a) I bilaga II till beslut 2002/358/EG 
fastställs olika minskningsmål för 
enskilda medlemsstater. Medlemsstaterna 
är därigenom skyldiga att vidta 
individuella åtgärder. Det är därför 
nödvändigt att enskilda medlemsstater 
kan vidta lämpliga åtgärder eller 
bibehålla dem man redan vidtagit för att 
uppnå sina nationella minskningsmål.

Motivering

Ändring 2 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 3
Skäl 5

(5) Det primära syftet med denna 
förordning är att minska utsläppen av de 
fluorerade växthusgaser som omfattas av 
Kyotoprotokollet och att därmed skydda 
miljön. Den rättsliga grunden bör därför 
vara artikel 175.1 i fördraget.

(5) Det primära syftet med denna 
förordning är att minska utsläppen av de 
fluorerade växthusgaser som omfattas av 
Kyotoprotokollet och att därmed skydda 
miljön. Den rättsliga grunden bör därför 
vara artikel 175.1 i fördraget. I enlighet 
med artikel 176 bör medlemsstaterna 
därför kunna vidta strängare åtgärder. 
Sådana åtgärder måste emellertid vara 
förenliga med fördraget och får således 
inte vara oproportionerliga eller
diskriminerande eller vara av rent 
ekonomisk karaktär.

Motivering

Det är viktigt att komma ihåg att artiklarna 175 och 176 inte ger medlemsstaterna fria händer 
att införa vilka åtgärder som helst. Inre marknaden skyddas fortfarande mot åtgärder som 
begränsar handeln mer än nödvändigt.

Ändringsförslag 4
Skäl 6

(6) Det är emellertid lämpligt att vidta 
åtgärder på gemenskapsnivå på grundval 

(6) Det är lämpligt att vidta åtgärder på 
gemenskapsnivå för att harmonisera de
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av artikel 95 i fördraget för att 
harmonisera kraven om användning av 
fluorerade växthusgaser och utsläppande 
på marknaden och märkning av produkter 
och utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser. Det anses lämpligt att införa 
restriktioner för utsläppande på marknaden 
och användning av vissa applikationer av 
fluorerade växthusgaser i de fall där det 
finns gångbara alternativ och där det inte är 
möjligt att ytterligare begränsa utsläppen 
eller förbättra återvinningen. Man bör 
härvid även beakta de frivilliga initiativ 
som tas inom vissa industrisektorer och att 
utvecklingen av alternativ fortfarande 
pågår.

grundläggande krav om användning av 
fluorerade växthusgaser och utsläppande 
på marknaden och märkning av produkter 
och utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser. Det anses lämpligt att införa 
restriktioner för utsläppande på marknaden 
och användning av vissa applikationer av 
fluorerade växthusgaser i de fall där det 
finns gångbara alternativ och där det inte är 
möjligt att ytterligare begränsa utsläppen 
eller förbättra återvinningen. Man bör 
härvid även beakta de frivilliga initiativ 
som tas inom vissa industrisektorer och att 
utvecklingen av nya alternativ och 
övergången till befintliga alternativ 
fortfarande pågår och bör främjas.

Motivering

Ändringen är nödvändig som en konsekvens av ändringen av den rättsliga grunden. Man bör 
främja innovation likväl som övergången till miljövänligare alternativ.

Ändringsförslag 5
Skäl 6a (nytt)

(6a) Tillämpningen och genomförandet 
av denna förordning bör ge incitament till 
teknisk innovation genom gynnande av 
fortsatt utveckling av alternativ teknik och 
övergång till redan befintlig, 
miljövänligare teknik.

Motivering

Det är viktigt att betona att innovation och utveckling av alternativ är något som bör gynnas 
och att denna förordning är ett sätt att göra det.

Ändringsförslag 6
Skäl 12

(12) Eftersom målen för denna förordning, 
nämligen att begränsa utsläppen av och 
rapportera om vissa fluorerade 
växthusgaser och kontrollera användning 
och utsläppande på marknaden av 

(12) Eftersom målen för denna förordning, 
nämligen att begränsa utsläppen av och 
rapportera om vissa fluorerade 
växthusgaser och kontrollera användning 
och utsläppande på marknaden av 
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produkter och utrustning som innehåller 
vissa fluorerade växthusgaser, i syfte att 
skydda miljön och upprätthålla den inre 
marknaden, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och de 
därför, på grund av förordningens 
omfattning och verkningar, bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

produkter och utrustning som innehåller 
vissa fluorerade växthusgaser, i syfte att 
skydda miljön, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av förordningens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

Ändringen är nödvändig som en konsekvens av ändringen av den rättsliga grunden.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 2, inledning och led a

2. Operatörer av de applikationer som 
anges i punkt 1 skall säkerställa att dessa 
kontrolleras för läckage av certifierad 
personal som uppfyller kraven i artikel 5 
enligt följande schema:

(Berör inte den svenska versionen).

a) Applikationer som innehåller 3 kg 
fluorerade växthusgaser eller mer skall 
kontrolleras minst var tolfte månad. Detta 
skall inte gälla utrustning med hermetiskt 
slutna system som är märkta som sådana 
och som innehåller mindre än 6 kg 
fluorerade växthusgaser.

a) Applikationer som innehåller 3 kg 
fluorerade växthusgaser eller mer skall 
kontrolleras för läckage minst var tolfte 
månad. Detta skall inte gälla utrustning 
med hermetiskt slutna system som är 
märkta som sådana och som innehåller 
mindre än 6 kg fluorerade växthusgaser.

[Det förslag till ändring som inte påverkar den svenska texten syftar till att ersätta 
”inspektion” i vissa språkversioner med ”kontroll”. Övers. anm.]

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 2, stycke 3

I denna punkt avses med "kontrolleras för 
läckage" att utrustningen eller systemet i 
första hand undersöks för att upptäcka 

I denna punkt avses med "kontrolleras för 
läckage" att utrustningen eller systemet i 
första hand undersöks för att upptäcka 
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läckage med användning av direkta eller 
indirekta mätmetoder med fokusering på 
de delar av utrustningen eller systemet där 
risken för läckage är störst.

läckage med användning av direkta 
mätmetoder med fokusering på de delar av 
systemet där det finns risk för läckage, 
eller med användning av indirekta 
mätmetoder med fokusering på mängden 
köldmedium i systemet.

Motivering

Det behövs en exaktare definition av ”kontrolleras för läckage”.

Ändringsförslag 9
Artikel 3, punkt 4

4. När ett väl fungerande lämpligt system 
för upptäckt av läckage är installerat, skall 
den kontrollfrekvens som krävs enligt 
punkt 2 b och 2 c halveras.

(Berör inte den svenska versionen).

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 1

1. Senast den ...* skall kommissionen på 
grundval av information från 
medlemsstaterna och i samråd med berörda 
sektorer, i enlighet med förfarandet i 
artikel 11.2, fastställa minimikrav och 
villkor för ömsesidigt erkännande av 
utbildningsprogram och certifiering för 
berörd personal och för företagen och deras 
personal med sådan verksamhet som avses 
i artiklarna 3 och 4.

1. Senast den ...* skall kommissionen på 
grundval av information från 
medlemsstaterna och i samråd med berörda 
sektorer, i enlighet med förfarandet i 
artikel 11.2, fastställa minimikrav och 
villkor för ömsesidigt erkännande av 
utbildningsprogram och certifiering för 
berörd personal och för företagen och deras 
personal med uppgift att installera och 
underhålla sådan utrustning som 
omfattas av denna förordning samt för 
dem som har hand om service och 
kontroll av utrustning för sådan 
verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4.

Motivering

Syftet med förordningen är att effektivt begränsa utsläppen. Behovet av minimikrav och 
-kompetens omfattar allt från korrekt planering och genomförande av installationen till 
förebyggande yrkesmässigt genomfört underhåll och service, och bör inte begränsas till 
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kontroll och återvinning.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har helt riktigt påpekat att artikel 5 ”anger att 
personal som arbetar med begränsning och återvinning skall utbildas, medan man inte 
nämner installations-, underhålls- och inspektionspersonal. Detta är nödvändigt om 
förändringarna skall bli effektiva.”

Ändringsförslag 11
Artikel 6, punkt 1, led a, strecksats 1

− sin totala produktion av varje fluorerad 
växthusgas i gemenskapen, med angivande 
av de viktigaste applikationer (t.ex. mobila 
luftkonditioneringsanläggningar, kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning, skum, 
aerosolsprayer, elektrisk utrustning, 
framställning av halvledare) i vilka ämnet 
förväntas användas,

− sin totala produktion av varje fluorerad 
växthusgas i gemenskapen, med angivande 
av de viktigaste applikationer (t.ex. mobila 
luftkonditioneringsanläggningar, kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning, skum, 
aerosolsprayer, elektrisk utrustning, 
framställning av halvledare, lösningsmedel 
och brandskydd) i vilka ämnet förväntas 
användas,

Motivering

Det är underförstått att förteckningen av applikationer inte var avsedd att vara en fullständig 
förteckning för alla tillämpliga sektorer. Om brandskyddssektorn utesluts från förteckningen 
kan detta emellertid av några uppfattas som att denna sektor inte är lika viktig som andra när 
det gäller att uppnå målen för utsläppsminskningar. Arbetsgruppen för fluorerade gaser inom 
ramen för Europeiska klimatförändringsprogrammet har identifierat både lösningsmedel och 
brandskydd som viktiga tillämpningsområden.

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. De behöriga myndigheterna skall 
vartannat år granska ett representativt 
stickprov ur de register som avses i 
artikel 3.6 för var och en av de kategorier 
som anges i artikel 3.2 b och c, och 
rapportera förväntade utsläpp till 
kommissionen. 

Motivering

Det finns ingen tydlig koppling mellan bestämmelserna om begränsning och om rapportering
i förslaget. Förslagets rapporteringskrav syftar endast till en övervakning av handelsflödet 
och kommer inte att bidra till att förslagets mål uppnås, nämligen övervakning av de 
egentliga utsläppen. Det är av yttersta vikt att inbegripa en stickprovsundersökning av 
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verkliga uppgifter för att garantera att kartläggningen av utsläpp blir korrekt.

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 2

2. Senast den …* skall kommissionen, i 
enlighet med förfarandet i artikel 11.2, 
fastställa hur de rapporter som avses i 
punkt 1 i den här artikeln skall utformas. 

2. Senast den …* skall kommissionen, i 
enlighet med förfarandet i artikel 11.2, 
fastställa hur de rapporter som avses i 
punkt 1 och 1a i den här artikeln skall 
utformas. 

Motivering

Ändringen är kopplad till införandet ovan av ett nytt stycke 1a i artikel 6.

Ändringsförslag 14
Artikel 7, punkt 1

1. Om inte annat följer av bestämmelserna 
i rådets direktiv 67/548/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/45/EG avseende märkning av farliga 
ämnen och preparat får de produkter och 
den utrustning som förtecknas i punkt 2 
och som innehåller fluorerade växthusgaser 
inte släppas ut på marknaden såvida inte 
det kemiska namnet på de fluorerade 
växthusgaserna har identifierats genom 
märkning med användning av godkänd 
branschnomenklatur. Sådan märkning skall 
tydligt ange att produkten eller 
utrustningen innehåller fluorerade 
växthusgaser, och detta skall tydligt och 
outplånligt anges på produkten eller 
utrustningen i närheten av öppningen för 
att återfylla eller återvinna den fluorerade 
växthusgasen eller på den del av produkten 
eller utrustningen som innehåller den 
fluorerade växthusgasen. Hermetiskt slutna 
system skall märkas som sådana.

1. Om inte annat följer av bestämmelserna 
i rådets direktiv 67/548/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/45/EG avseende märkning av farliga 
ämnen och preparat får de produkter och 
den utrustning som förtecknas i punkt 2 
och som innehåller fluorerade växthusgaser 
inte släppas ut på marknaden såvida inte 
det kemiska namnet på de fluorerade 
växthusgaserna har identifierats genom 
märkning med användning av godkänd 
branschnomenklatur. Sådan märkning skall 
tydligt ange att produkten eller 
utrustningen innehåller fluorerade 
växthusgaser samt dessas globala 
uppvärmningspotential, och detta skall 
tydligt och outplånligt anges på produkten 
eller utrustningen i närheten av öppningen 
för att återfylla eller återvinna den 
fluorerade växthusgasen eller på den del av 
produkten eller utrustningen som 
innehåller den fluorerade växthusgasen. 
Hermetiskt slutna system skall märkas som 
sådana.

Motivering

Det är viktigt att konsumenterna inte enbart är medvetna om vilka gaser som en produkt 
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innehåller utan också om dessa gasers globala uppvärmningspotential. Genom detta 
ändringsförslag återinförs syftet med ändring 78 från första behandlingen.

Ändringsförslag 15
Artikel 10, punkt 1

1. På grundval av de framsteg som görs för 
att begränsa eller ersätta fluorerade 
växthusgaser i andra 
luftkonditioneringssystem än dem som är 
installerade i motorfordon och som det 
hänvisas till i rådets direktiv 70/156/EEG 
av den 6 februari 1970 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon och i 
kylsystem i transportmedel skall 
kommissionen se över denna förordning 
och offentliggöra en rapport senast 
den 31 december 2007. Om så är lämpligt
skall det i rapporten också tas upp
lagförslag om tillämpning av 
bestämmelserna i artikel 3 på andra 
luftkonditioneringssystem än dem som är 
installerade i motorfordon och som det 
hänvisas till i direktiv 70/156/EEG och på 
kylsystem i transportmedel.

1. På grundval av de framsteg som görs för 
att begränsa eller ersätta fluorerade 
växthusgaser i andra 
luftkonditioneringssystem än dem som är 
installerade i motorfordon och som det 
hänvisas till i rådets direktiv 70/156/EEG 
av den 6 februari 1970 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon och i 
kylsystem i transportmedel skall 
kommissionen se över denna förordning 
och offentliggöra en rapport senast 
den 31 december 2007. Senast den 
31 december 2008 skall den lägga fram
lagstiftningsförslag om tillämpning av 
bestämmelserna i artikel 3 på andra 
luftkonditioneringssystem än dem som är 
installerade i motorfordon och som det 
hänvisas till i direktiv 70/156/EEG och på 
kylsystem i transportmedel.

Motivering

Det måste vara tydligt att dessa applikationer också omfattas av begränsningskraven i 
artikel 3.

Ändringsförslag 16
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Främjande av alternativ

Medlemsstaterna skall främja ett 
utsläppande på marknaden av utrustning 
som använder alternativ till gaser med en 
hög global uppvärmningspotential 
samtidigt som hänsyn tas till de 
energieffektivitetsfördelar vissa gaser har 
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i vissa applikationer, såsom isolering.
Om medlemsstaterna inför skattemässiga 
eller andra incitament för att uppmuntra 
utsläppande på marknaden av sådan 
utrustning skall de informera 
kommissionen om dessa åtgärder. De 
skall likaså, för godkännande, meddela 
kommissionen om alla förbudsåtgärder 
utöver de som följer av artikel 9.

Motivering

Ändring 77 från första behandlingen återinförs. Genom att införa ett krav på information kan 
man undvika rättsförfaranden och bättre se till att nationella åtgärder av detta slag är 
förenliga med fördraget, nämligen att de inte är oproportionerliga eller diskriminerande eller 
av rent ekonomisk karaktär. 

Ändringsförslag 17
Bilaga II, rad 9a (ny)

Fluorkolväten I kylsystem med 
påfyllning av 
köldmedium under 150 g

Två år efter 
ikraftträdandet

Motivering

Köldmedier som kan tjäna som alternativ till fluorkolväten är redan allmänt kommersiellt 
tillgängliga. Enligt bestämmelserna i direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter måste fluorkolväten återvinnas vid slutet av ett 
kylskåps livscykel. Det är mera kostnadseffektivt att ersätta dem; det skulle exempelvis kosta 
3,4 euro per ton koldioxidekvivalent att gå över till ett köldmedium baserat på kolväten, 
medan den beräknade kostnaden för att återvinna fluorkolväten är 90 euro per ton 
koldioxidekvivalent.
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MOTIVERING

1. Insatser för att bekämpa klimatförändringar

Förslagets övergripande mål är att på ett märkbart sätt bidra till Europeiska gemenskapens 
mål enligt Kyotoprotokollet genom införandet av kostnadseffektiva minskningsåtgärder. 
Åtgärderna för att minska utsläppen av fluorerade gaser måste ses i sammanhanget med de 
bredare ansträngningar som görs för att bekämpa klimatförändringar. Klimatförändringarna
erkänns höra till de största miljömässiga och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står 
inför. På gemenskapsnivå kommer detta direktiv tillsammans med förordningen om vissa 
fluorerade växthusgaser att skapa ett rättsligt ramverk för bättre begränsning och övervakning 
av fluorerade gaser och för införande av begränsningar för utsläppande på marknaden och 
användning av vissa produkter.

2. Gaser som omfattas av förordningen

Fluorerade gaser (fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6)) 
började användas under 1990-talet för att ersätta de för ozonlagret skadliga 
klorfluorkarbonerna och klorfluorkolvätena (CFC respektive HCFC). Genom att använda 
alternativ såsom HFC var det möjligt för EU:s medlemsstater att uppfylla kraven i 
Montrealprotokollet. Den globala uppvärmningspotentialen (GWP) för fluorerade 
växthusgaser är emellertid stor och många av dem tenderar att stanna i atmosfären under 
långa tidsperioder. Enligt kommissionens beräkningar har exempelvis SF6 en global 
uppvärmningspotential som är 23 900 gånger större än för koldioxid (CO2, som har en GWP 
på 1). Om det inte vidtas några åtgärder kommer utsläppen av fluorerade gaser, enligt 
kommissionens beräkningar, att öka från 65,2 miljoner ton koldioxidekvivalent 1995 till 
98 miljoner ton 2010.

3. Den/De gemensamma ståndpunkten/erna 

Kommissionens ursprungliga förslag utgjordes av en förordning med en rättslig grund för den 
inre marknaden (artikel 95), medan rådet kom fram till en gemensam ståndpunkt som tog 
formen av två separata texter, ett direktiv baserat på artikel 95 och en förordning baserad på 
en dubbel rättslig grund bestående av artiklarna 175 och 95. Tanken bakom uppdelningen av 
kommissionens förslag i två olika texter var att flytta alla krav beträffande utsläpp från 
luftkonditionering i motorfordon från den föreslagna förordningen till ramdirektiv 
70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon. Fokus i den föreslagna förordningen skulle 
då inriktas på de återstående fasta applikationerna.

Många av de ändringar som parlamentet antog vid sin första behandling har införts i den 
gemensamma ståndpunkten, i synnerhet idén att koppla förbudet av vissa fluorerade 
växthusgaser i luftkonditioneringssystem i motorfordon till typgodkännandeförfarandet i 
direktiv 70/156/EG, och även förslag kopplade till kraven på begränsning samt utbildning och 
certifiering av den personal som är engagerad i hantering av växthusgaser. 
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3. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar rådets förslag till direktiv som ett viktigt steg i bekämpningen av 
klimatförändringar. Det är av yttersta vikt att Europeiska unionen visar att konkreta åtgärder 
vidtas i Europa för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är emellertid uppenbart att man 
måste uppnå en jämvikt mellan att vara tillräckligt ambitiös i fråga om miljön och att låta den 
inre marknaden verka utan alltför många begränsningar eller administrativa bördor. 

a) Rättslig grund

Ur allmän principiell synpunkt, och när det gäller att främja bättre, enklare och tydligare 
lagstiftning, representerar införandet av en dubbel rättslig grund en farlig inriktning för 
europeiskt beslutsfattande och det innebär ett försök att skapa ett prejudikat. Förordningens 
tyngdpunkt ligger på miljöskydd och enligt EU-domstolens senaste rättspraxis bör det endast 
finnas en rättslig grund som återspeglar detta övervägande syfte. Föredraganden kan inte 
komma på någon annan möjlig lösning för att garantera rättssäkerheten än att lägga fram ett 
förslag till ändring av den rättsliga grunden till en enda så att hela förordningen således 
baseras på artikel 175.

Detta skulle även göra det möjligt för de medlemsstater som har en strängare redan gällande 
lagstiftning att behålla denna lagstiftning i de fall då det är lämpligt i stället för att, såsom 
skulle bli fallet enligt den nuvarande gemensamma ståndpunkten, tvinga dem att sänka sina 
miljökrav till en gemensam (lägre) EU-nivå. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att 
artiklarna 175 och 176 inte ger medlemsstaterna fria händer att införa vilka åtgärder som 
helst. Den inre marknaden skyddas fortfarande mot åtgärder som begränsar handeln mer än 
nödvändigt. I artikel 176 fastställs uttryckligen att åtgärderna måste vara förenliga med 
fördraget, de får således inte vara oproportionerliga eller diskriminerande eller av rent 
ekonomisk karaktär.

I ett utvidgat EU med 25 (snart 27) medlemsstater är det mycket möjligt att rådet kan komma 
att använda sig av en dubbel rättslig grund för att försöka tillfredsställa olika nationella 
intressen. Detta kommer att leda till en fragmentering av lagstiftningens mål och fokus. Denna 
växande tendens att sy ihop slarviga kompromisser vid rådets förhandlingsbord då 
medlemsstaterna inte kan nå en acceptabel politisk överenskommelse är ytterst oroande. 
Föredraganden anser att Europaparlamentet har en unik möjlighet att övervinna de 
begränsningar som de nationella ställningstagandena leder till och att skapa politisk 
sammanhållning på områden som kräver insatser på EU-nivå. Som miljöutskott måste vi 
verka mot att miljölagstiftningen vattnas ur och försvagas, i synnerhet vad gäller 
klimatförändringar.

b) Att främja innovation och övergång till miljövänligare teknik

Föredraganden anser att begränsning och återvinning är mycket användbara verktyg för att 
minska utsläppen av växthusgaser men ser samtidigt att det finns ett behov av att främja 
utveckling av alternativ teknik som är miljövänligare än den befintliga. Det är inte heller mer 
än rätt att de företag som redan investerat i forskning och har utvecklat miljövänligare teknik 
skall ges ett visst erkännande för detta. Genom att tillåta strängare lagstiftning i 
medlemsstaterna (se ovan under rättslig grund) och genom att begränsa utsläppandet på 
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marknaden av vissa produkter om bättre alternativ finns, kommer de nyss nämnda målen att 
ges ökad kraft. Om medlemsstaterna föreslår strängare åtgärder bör de meddela
kommissionen innan de genomförs för att undvika att de bestrids rättsligen vid ett senare 
stadium. Industrin måste ges långsiktig säkerhet och det är vår plikt att bestämma inriktningen 
för framtiden.

Föredraganden hoppas att förordningen, då den antagits, kommer att bidra till en minskning 
och begränsning av utsläppen av växthusgaser och spela sin roll i EU:s och medlemsstaternas 
ansträngningar att bekämpa klimatförändringar.


