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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om 
ändring av rådets direktiv 70/156/EEG
(16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16182/4/2004 – C6-0222/2005),

– 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 67 i arbetsordningen,

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

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma 
ståndpunkten.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter 
kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

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

  
1 EGT C 103 E, 29.4.2004, s. 600.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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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. 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.

Vid sin första behandling bad Europaparlamentet i själva verket att kraven beträffande
luftkonditioneringssystem för motorfordon skulle kopplas till typgodkännandet. Genom att 
lägga fram detta direktiv har rådet således gett parlamentet vad det bad om. Många av de 
övriga ändringar som parlamentet antog vid sin första behandling har, också de, införts i den 
gemensamma ståndpunkten. Föredraganden erkänner dessutom att bilindustrin är av global 
karaktär och att det för motorfordon som exporteras utanför Europa kommer att behövas ett 
nätverk av mekaniker som utbildats i reparation och underhåll av de 
luftkonditioneringssystem för motorfordon som producerats i EU.

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. 
Föredraganden medger dessutom att bilindustrin är av global karaktär och att det för 
motorfordon som exporteras utanför Europa kommer att behövas ett nätverk av mekaniker 
som utbildats i reparation och underhåll av de luftkonditioneringssystem för motorfordon som 
producerats i EU.
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a) Rättslig grund

När det gäller detta direktiv anser föredraganden att artikel 95 utgör den korrekta rättsliga 
grunden just med hänsyn till frågan om den inre marknaden. Detta beror på det faktum att 
systemet för typgodkännande är baserat på en gemensam rättslig ram som syftar till att skapa 
en väl fungerande inre marknad. Detta kommer i själva verket att bli det nittioförsta 
följddirektivet till 70/156/EEG. Det är knappast troligt att någon skulle vilja skapa olika 
typgodkännandeförfaranden för varje enskild medlemsstat.

b) Direktivets innehåll

Föredraganden är också nöjd med direktivets övergripande innehåll. Enligt direktivet i dess 
nuvarande form kommer det att ske en utfasning av HFC-134a (med en global 
uppvärmningspotential på 1300). Ett förbud kommer att gälla för alla nya 
motorfordonsmodeller som kommer från produktionslinjerna från och med 2011, och från och 
med 2017 måste alternativa köldmedier användas för alla nya motorfordon som produceras. 
Även om tidsangivelserna är något mindre ambitiösa än vad Europaparlamentet efterlyste i 
sin första behandling, anser föredraganden att det kommer att bli svårt nog för industrin att 
respektera de datum som föreslås, i synnerhet för små och medelstora företag.

Föredraganden anser också man måste uppnå en jämvikt mellan tekniska föreskrifter i fråga 
om vilken global uppvärmningspotential som skall tillåtas för gaserna enligt direktivet å ena 
sidan och främjande av utvecklingen av alternativ miljöteknik å andra sidan. I sin nuvarande 
form gäller förbudet i direktivet för gaser med en global uppvärmningspotential på mer än 
150, vilket betyder att HFC-152a (som har en global uppvärmningspotential på omkring 140) 
ännu kan användas. Detta gör det möjligt att fortsätta att utveckla alternativ teknik för 
luftkonditioneringssystem. Det föreslagna EU-regelverket är avsevärt ambitiösare än i resten 
av världen där bilindustrin, i stället för att ersätta HFC-134a med gas med en lägre global 
uppvärmningspotential, går in för att minska läckaget av HFC-134a genom att utveckla 
system baserade på HFC-134a som bättre innesluter ämnet.

c) Slutsats

Föredraganden förordar att den gemensamma ståndpunkten godkänns utan ytterligare 
ändringar.


