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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................6



PE 360.265v01-00 4/7 PR\574033EL.doc

EL



PR\574033EL.doc 5/7 PE 360.265v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εκπομπές των 
συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκινήτων οχημάτων και για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16182/4/2004 – C6-0222/2005),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0492)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία 
με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

  
1 ΕΕ C 103Ε της 29.4.2004, σελ. 600.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Αντίδραση στην κλιματική μεταβολή

Ο γενικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να συμβάλει ουσιαστικά στο στόχο του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο, εισάγοντας αποτελεσματικά από άποψη κόστους μέτρα 
ελάφρυνσης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις για την μείωση εκπομπών φθοριούχων αερίων 
χρειάζεται να εξετασθούν στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για την καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών. Η κλιματική μεταβολή αναγνωρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η παρούσα 
οδηγία, από κοινού με τον κανονισμό για ορισμένα φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου εξασφαλίζει ένα νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο για τη συγκράτηση 
και τον έλεγχο των φθοριούχων αερίων, καθώς και για την εισαγωγή περιορισμών για την 
εμπορία και τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

2. Η κοινή θέση(εις)

Ενώ η αρχική πρόταση της Επιτροπής είχε τη μορφή ενός κανονισμού με νομική βάση που 
στηριζόταν στην ενιαία αγορά (άρθρο 95), το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή θέση που πήρε 
τη μορφή δύο χωριστών κειμένων, οδηγία με βάση το άρθρο 95 και κανονισμό με διπλή 
νομική βάση στα άρθρα 175 και 95. Η λογική για το διαχωρισμό της πρότασης της Επιτροπής 
σε δύο διαφορετικά κείμενα ήταν να μεταφερθούν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές 
των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκινήτων οχημάτων από τον προτεινόμενο 
κανονισμό στην οδηγία-πλαίσιο 70/156/ΕΟΚ για την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων.

Πράγματι, στην πρώτη του ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε οι απαιτήσεις 
σχετικά με τα συστήματα κλιματισμού των οχημάτων να συνδέονται με το σύστημα έγκρισης 
τύπου, σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Επομένως, υποβάλλοντας την παρούσα οδηγία, 
το Συμβούλιο έδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που ζητούσε. Πολλές από τις άλλες 
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση, έχουν 
επίσης ενσωματωθεί στην κοινή θέση. Επιπλέον, ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί παγκοσμιοποιημένο κλάδο και ότι τα οχήματα τα οποία 
εξάγονται από την Ευρώπη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δίκτυο μηχανικού εξοπλισμού 
που εξυπηρετούν τα συστήματα ΜΑC τα οποία παράγονται στην ΕΕ.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας εκ μέρους του Συμβουλίου, η οποία αποτελεί 
σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής. Έχει ζωτική σημασία για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ότι λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα στον ευρωπαϊκό χώρο, 
προκειμένου να μετριάσει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου. Είναι προφανές, ωστόσο, 
ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες αφενός και 
στην χωρίς πολλούς περιορισμούς ή διοικητικά βάρη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
αφετέρου. Επιπλέον, ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί 
παγκοσμιοποιημένο κλάδο και ότι τα οχήματα που εξάγονται από την Ευρώπη θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με δίκτυο μηχανικού εξοπλισμού που εξυπηρετεί τα συστήματα ΜΑC τα 
οποία παράγονται στην ΕΕ.
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α) Νομική βάση

Σε ό,τι αφορά την παρούσα οδηγία, ο εισηγητής φρονεί ότι, ακριβώς λόγω του 
προβληματισμού για την εσωτερική αγορά, το άρθρο 95 αποτελεί την ορθή νομική βάση της 
οδηγίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα έγκρισης τύπου στηρίζεται σε κοινό 
νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δικαιολογείται με τη δημιουργία μιας ορθώς λειτουργούσας 
εσωτερικής αγοράς. Αυτή θα είναι πράγματι η 91η θυγατρική οδηγία της 70/156/ΕΟΚ. Είναι 
δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι κάποιος θα ήθελε να δημιουργήσει διαφορετικές διαδικασίες 
έγκρισης τύπου για κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος.

β) Περιεχόμενα της οδηγίας

Ο εισηγητής είναι επίσης ικανοποιημένος με το γενικό περιεχόμενο της οδηγίας. Όπως 
ορίζεται τώρα θα υπάρξει σταδιακή μείωση του υδροφθοράνθρακα (ΗFC) - 134α (ο οποίος 
έχει συντελεστή δυνατότητας αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη ίση με 1300). Θα 
εφαρμοσθεί σχετική απαγόρευση για όλα τα νέα μοντέλα οχημάτων που θα παράγονται από 
το 2011 και έως το 2017 κάθε νέο όχημα που θα παράγεται θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
εναλλακτικές λύσεις. Παρόλο που οι ημερομηνίες είναι ελαφρώς λιγότερο φιλόδοξες από 
εκείνες που επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, ο εισηγητής 
φρονεί ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες να συμμορφωθεί με 
τις προτεινόμενες ημερομηνίες, ειδικότερα όταν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο εισηγητής φρονεί επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στις επιταγές της 
τεχνολογίας αφενός σε σχέση με το GWP των επιτρεπομένων αερίων στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας και στην προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών αφετέρου. Όπως ορίζεται τώρα η απαγόρευση στην οδηγία εφαρμόζεται για 
αέρια με συντελεστή GWP υψηλότερο του 150, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
υδροφθοράνθρακα - 152α (ο οποίος έχει συντελεστή GWP περίπου 140) μπορεί να 
εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει περαιτέρω καινοτομίες και 
ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών σε ό,τι αφορά τα συστήματα κλιματισμού. Το 
προτεινόμενο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ουσιαστικά περισσότερο φιλόδοξο από 
τον υπόλοιπο κόσμο όπου, η αυτοκινητοβιομηχανία αντί να αντικαταστήσει τον 
υδροφθοράνθρακα - 134α με ένα αέριο με χαμηλότερο συντελεστή GWP προσανατολίζεται 
σε μείωση της διαρροής του 134α με την ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων μέγιστης 
αποδεκτής συγκέντρωσης (ΜΑC) που θα περιέχουν «αυξημένο» 134α.

γ) Συμπέρασμα

Ο εισηγητής προτείνει την έγκριση της κοινής θέσης όπως είναι χωρίς περαιτέρω 
τροπολογίες.


