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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 a gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből 
származó károsanyag-kibocsátásról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében
(16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/189B(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16182/4/2004 – C6-0222/2005),

– 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 67. cikkére,

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

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 
Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden 
eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

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

  
1 HL C 103E. 2005.4.29., 600. o..
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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INDOKOLÁS

1. Response to Climate Change
The overall objective of the Commission proposal 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 Directive together with the Regulation on certain fluorinated greenhouse gases provide a 
legislative framework at the Community level to improve the containment and monitoring of 
fluorinated gases, as well as to introduce marketing and use restrictions for certain 
applications.

2. 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. 

In its First Reading the European Parliament did in fact ask for the requirements concerning 
air-conditioning systems for vehicles to be linked to the type-approval. Council has thus in 
fact given the European Parliament what it asked for, by presenting this Directive. Many of 
the European Parliament's other amendments adopted in first reading have also been 
incorporated in the Common Position. In addition, your rapporteur recognises that the 
automobile industry is a global one and that vehicles exported outside Europe will need to be 
provided with a network of mechanics trained in servicing the MAC systems that are 
produced in the EU. 

3. The Rapporteur's Position

The rapporteur welcomes the proposed Directive 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. In addition, your rapporteur recognises that the automobile industry 
is a global one and that vehicles exported outside Europe will need to be provided with a 
network of mechanics trained in servicing the MAC systems that are produced in the EU.

a) Legal base

With regard to this Directive, the rapporteur finds that precisely because of internal market 
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consideration, Article 95 is the correct legal base for this Directive. This is due to the fact that 
the type-approval system is built on a common legislative framework justified by creating a 
well functioning internal market. This will in fact be the 91st daughter Directive 
of 70/156/EEC. It is hard to believe that anybody would want to create different type-approval 
procedures for each individual Member State.

b) Contents of the Directive 

The rapporteur is also content with the overall contents of the Directive. As it stands now 
there will be a phase out of HFC-134a (which has a global warming potential, or GWP, of 
1300). A ban will apply to all new vehicle models coming out of production lines as of 2011 
and by 2017, every new vehicle produced will have to use alternatives. Even though the dates 
are slightly less ambitious than the European Parliament wished for it its first reading, the 
rapporteur is of the opinion that it will be difficult enough for industry to comply with the 
dates proposed, especially for small and medium sized companies.

The rapporteur is also of the opinion that a balance has to be struck between being technology 
prescriptive on the one hand in relation to the global warming potential of the gases to be 
allowed according to the Directive and promoting the development of alternative 
environmental technologies. As it stands now the ban in the Directive applies to gases with a 
global warming potential higher than 150, meaning that HFC-152a (which has a GWP of 
about 140) can still be used. This will allow further innovation and development of 
alternative technologies with regard to air-conditioning systems. The proposed European 
regulatory framework is significantly more ambitious than the rest of the world, where, 
instead of substituting HFC-134a for a gas with a lower GWP, the automobile industry is 
taking the approach of reducing leakage of 134a through developing better contained 
"enhanced" 134a-based MAC systems.  

c) Conclusion

The rapporteur is in favour of approving the Common Position as it is without further 
amendments. 


