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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende emissies 
van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 
70/156/EEG van de Raad
(16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/189B(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (16182/4/2004 – C6-0222/2005),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0492)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

  
1 PB C 103E van 29.4.2004, blz. 600.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

1. Reactie op klimaatveranderingen

De algemene bedoeling van het voorstel van de Commissie is een aanzienlijke bijdrage leveren 
aan de doelstelling van de Europese Gemeenschap om het Protocol van Kyoto na te leven door 
rendabele beperkingsmaatregelen te treffen. Maatregelen ter beperking van de uitstoot van 
gefluorineerde gassen moeten in een bredere context van maatregelen ter bestrijding van de 
klimaatverandering worden geplaatst. Klimaatverandering wordt wereldwijd gezien als een van 
de grootste milieu- en economische problemen waarmee de mensheid te kampen heeft. Deze 
richtlijn vormt samen met de verordening inzake bepaalde gefluorineerde broeikasgassen een 
communautair wetgevingskader. Aan de hand van dit kader kunnen de beheersing en controle 
van gefluorineerde gassen worden verbeterd. Daarnaast kunnen voor bepaalde toepassingen 
beperkingen voor de vermarkting en het gebruik worden ingesteld.

2. Gemeenschappelijk(e) standpunt(en)

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie bestond uit één verordening met één markt als 
rechtsgrondslag (artikel 95). Vervolgens heeft de Raad een gemeenschappelijk standpunt bereikt. 
Er ontstonden twee aparte teksten, namelijk een richtlijn op basis van artikel 95 en een 
verordening met een dubbele rechtsgrondslag als basis, te weten de artikelen 175 en 95. Op deze 
manier konden alle vereisten betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in 
motorvoertuigen van de voorgestelde verordening naar Richtlijn 70/156/EEG betreffende de 
goedkeuring van motorvoertuigen worden overgeheveld. 

Overigens heeft het Europees Parlement al bij de eerste lezing gevraagd de vereisten voor 
klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen aan de goedkeuring daarvan te koppelen. Met 
deze richtlijn heeft de Raad dus dat verzoek van het Europees Parlement ingewilligd. Ook zijn 
veel andere na de eerste lezing aangenomen amendementen van het Europees Parlement in het 
gemeenschappelijk standpunt verwerkt. Aangezien de auto-industrie de gehele wereld bestrijkt 
en voertuigen naar landen buiten Europa worden geëxporteerd, wijst de rapporteur verder op de 
noodzaak van een netwerk van monteurs die de in de EU geproduceerde MAC-systemen kunnen 
onderhouden. 

3. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur juicht de voorgestelde richtlijn van de Raad toe, omdat dit een belangrijke stap in 
de strijd tegen de klimaatverandering is. Het is van vitaal belang dat de Europese Unie laat zien 
dat binnen Europa concrete maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen te 
verlagen. Bij alle aandacht voor het milieu mogen we echter niet uit het oog verliezen dat de 
interne markt wel goed moeten blijven functioneren, dus zonder al te veel beperkingen of 
bureaucratie. Aangezien de auto-industrie de gehele wereld bestrijkt en voertuigen naar landen 
buiten Europa worden geëxporteerd, wijst de rapporteur verder op de noodzaak van een netwerk 
van monteurs die de in de EU geproduceerde MAC-systemen kunnen onderhouden.

a) Rechtsgrondslag

De rapporteur heeft geconstateerd dat juist vanwege de interne marktfactor artikel 95 de juiste 
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rechtsgrondslag voor deze richtlijn is. Het systeem voor de goedkeuring van motorvoertuigen is 
immers gebaseerd op een gemeenschappelijk wetgevingskader dat ook rekening houdt met een 
goed functionerende interne markt. Dit is in feite de 91e versie van Richtlijn 70/156/EEG. Het is 
moeilijk voor te stellen dat iemand per lidstaat aparte procedures voor de goedkeuring van 
motorvoertuigen zou willen maken.

b) Inhoud van de richtlijn

De rapporteur is ook tevreden met de algehele inhoud van de richtlijn. Zoals de zaken er nu voor 
staan, wordt het gebruik van HFC-134a (met een GWP-factor (GWP = Global Warming 
Potential, broeikaseffect) van 1300) geleidelijk uitgebannen. Vanaf 2011 geldt een verbod voor 
alle nieuwe modellen voertuigen die van de lopende band komen. Met ingang van 2017 moet in 
alle nieuwe voertuigen een alternatief worden gebruikt. Hoewel deze tijdslijn niet helemaal 
tegemoetkomt aan de na de eerste lezing door het Europees Parlement uitgesproken wens, is de 
rapporteur van mening dat het voor de industrie moeilijk genoeg zal zijn om dit te halen, zeker 
voor kleine en middelgrote bedrijven.

Bovendien is de rapporteur van mening dat er naast de in het kader van deze richtlijn opgelegde 
technieken betreffende de GWP-factor van uitlaatgassen ook voldoende ruimte moet zijn voor de 
ontwikkeling van alternatieve milieuvriendelijke technologie. Het verbod in deze richtlijn betreft 
gassen met een GWP-factor die hoger is dan 150. Dit betekent dat HFC-152a (met een GWP-
factor van ongeveer 140) nog steeds mag worden gebruikt. Dit biedt ruimte voor verdere 
innovatie en ontwikkeling van alternatieve technieken voor klimaatregelingsapparatuur. Het 
voorgestelde Europese regelgevingskader is veel ambitieuzer dan de maatregelen die elders in de 
wereld worden getroffen. Daar richt de auto-industrie zich namelijk niet op het vervangen van 
HFC-134a door een gas met een lagere GWP-factor, maar probeert men de uitstoot van 134a te 
verlagen door hiervoor betere MAC-systemen te ontwikkelen. 

c) Conclusie

De rapporteur raadt aan het gemeenschappelijk standpunt zonder verdere amendementen goed te 
keuren.


