
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0400

Üvegházhatást okozó fluortartalmú gázok ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról az egyes üvegházhatású
fluorozott gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16056/5/2004 – C6-0221/2005) (1),

– tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatról (COM(2003)0492) (2), az első
olvasat során elfogadott álláspontjára (3),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra
adott ajánlására (A6-0301/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot annak módosított formájában;

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

(1) HL C 183. E, 2005.7.26., 1. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) HL C 103. E, 2004.4.29., 600. o.

P6_TC2-COD(2003)0189A

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. október 26-án került elfogadásra
az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló …/2005/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,
valamint e rendelet 7., 8. és 9. cikke tekintetében annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program (3) az éghajlatváltozást kiemelt intézkedési
területnek tekinti. A program elismeri, hogy a Közösség kötelezettséget vállalt arra, hogy az üvegház-
hatású gázok kibocsátását a 2008-tól 2012-ig tartó időszakban 8%-kal csökkenti az 1990. évi szint-
hez képest, hosszabb távon pedig az üvegházhatású gázok világviszonylatban történő kibocsátásának
körülbelül 70%-os csökkentésére lesz szükség az 1990. évi szinthez képest.

(1) HL C 108., 2004.4.30., 62. o.
(2) Az Európai Parlament 2004. március 31-i álláspontja (HL C 103. E, 2004.4.29., 600. o.), a Tanács 2005. június 21-i

közös álláspontja (HL C 183. E, 2005.7.26., 1. o.) és az Európai Parlament 2005. október 26-i álláspontja.
(3) A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 242., 2002.9.10., 1. o.).
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