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Ændringsforslag 56
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1, og artikel 114,

Or. de

Begrundelse

Det dobbelte retsgrundlag i den gældende forordning (EF) nr. 842/2006 (miljøbeskyttelse og 
et frit indre marked) bør bibeholdes for at sikre varernes frie bevægelighed inden for det 
indre marked som følge af harmoniserede EU-bestemmelser.

Ændringsforslag 57
Jo Leinen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at nå dette mål har Europa-
Kommissionen i en køreplan for en 
lavemissionsøkonomi fastlagt en 
omkostningseffektiv metode til at opnå de 
fornødne overordnede 
emissionsreduktioner i EU frem til 2050. 
Køreplanen fastlægger de sektorspecifikke 
nødvendige bidrag på seks områder. Ikke-
CO2-emissioner (herunder fluorholdige 
drivhusgasser, men eksklusive ikke-CO2-
emissioner fra landbruget) bør i forhold til 
1990-niveauet reduceres med 72 % til 
73 % frem til 2030 og med 70 % til 78 % 
frem til 2050. Hvis 2005 benyttes som 
referenceår, er der brug for en 
nedbringelse af ikke-CO2-emissioner, 

(2) For at nå dette mål har Europa-
Kommissionen i en køreplan for en 
lavemissionsøkonomi fastlagt en 
omkostningseffektiv metode til at opnå de 
fornødne overordnede 
emissionsreduktioner i EU frem til 2050. 
Køreplanen fastlægger de sektorspecifikke 
nødvendige bidrag på seks områder. Ikke-
CO2-emissioner (herunder fluorholdige 
drivhusgasser, men eksklusive ikke-CO2-
emissioner fra landbruget) bør i forhold til 
1990-niveauet reduceres med 72 % til 
73 % frem til 2030 og med 70 % til 78 % 
frem til 2050. I EU udgjorde 
hydrofluorcarboner i 1990 27,8 mio. tons 
CO2-ækvivalent, og dette tal steg til 
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undtagen fra landbruget, på 60 % til 61 % 
frem til 2030. Fluorholdige drivhusgasser 
blev anslået til at udgøre 90 mio. tons 
CO2-ækvivalent i 2005. En reduktion på 
60 % betyder, at emissionerne skal 
nedbringes til omkring 35 mio. tons CO2-
ækvivalent frem til 2030. Da de anslåede
emissioner på 104 mio. ton CO2-
ækvivalent i 2030 er baseret på en 
fuldstændig anvendelse af den gældende 
lovgivning, er der behov for en yderligere 
nedbringelse på ca. 70 mio. tons CO2-
ækvivalent.

84,4 mio. tons CO2-ækvivalent i 2010.
Emissioner af perfluorcarboner udgjorde 
20,4 mio. tons CO2-ækvivalent og faldt til 
3,3 mio. tons CO2-ækvivalent frem til
2010. Emissioner af svovlhexafluorid 
udgjorde 10,9 mio. tons CO2-ækvivalent
og faldt til 6,5 mio. tons CO2-ækvivalent i
2010. Mens der er behov for fortsat at 
reducere emissioner af perfluorcarboner 
og svovlhexafluorid, er det med hensyn til 
hydrofluorcarboner nødvendigt at 
gennemføre omfattende og hurtige 
foranstaltninger for at ændre den 
nuværende tendens og i forlængelse deraf 
opnå, at emissionerne nedbringes med 
72-73 % i forhold til det niveau, de lå på i 
1990, frem til 2030, dvs. 7,7 mio. tons 
CO2-ækvivalent.

Or. en

Ændringsforslag 58
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) mener, at EU's langsigtede mål for 
reduktion af fluorholdige drivhusgasser 
bør gælde fra datoen for vedtagelse af en 
international aftale om HFC-reduktion 
som led i UNFCCC eller 
Montreal-protokollen for at sikre 
europæisk industris 
konkurrencedygtighed og undgå, at 
virksomheder flytter til tredjelande.      

Or. en

Ændringsforslag 59
Pilar Ayuso
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Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Stigningen i brugen af fluorholdige 
drivhusgasser skyldes, at disse gasser 
erstatter andre stoffer, som nedbryder 
ozonlaget. Emissioner af disse 
fluorholdige drivhusgasser udgør kun 2 % 
af de samlede drivhusgasemissioner i EU. 
Fluorholdige drivhusgasser anvendes 
hovedsageligt i EU-regioner med varmere 
klimaforhold. Hvis målene ikke fastsættes 
på en afbalanceret måde, vil 
virksomheder i nogle medlemsstater stå 
over for en tungere byrde end i andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 60
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) nr. 
842/2006, blev det konkluderet, at de 
aktuelle begrænsende foranstaltninger, 
hvis de gennemføres fuldt ud, har
potentiale til at nedbringe udledningen af 
fluorholdige drivhusgasser. Disse 
foranstaltninger bør derfor opretholdes og 
præciseres på grundlag af de erfaringer, der 
er gjort med deres gennemførelse. Visse
foranstaltninger bør også udvides til at
omfatte andre apparater, hvor der 
anvendes betydelige mængder af 
fluorholdige drivhusgasser, f.eks. 
kølelastbiler og kølepåhængskøretøjer 
dertil. Forpligtelsen til at etablere og 

(3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) nr. 
842/2006, blev det konkluderet, at de 
aktuelle bestemmelser i forordningen, hvis 
de gennemføres fuldt ud, kombineret med 
direktiv 2006/40/EF om emissioner fra 
luftkonditioneringsanlæg i 
motorkøretøjer1 vil have potentiale til at
stabilisere udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser i EU-27 på deres aktuelle 
niveau frem til 2050. Disse 
foranstaltninger bør derfor opretholdes og 
præciseres på grundlag af de erfaringer, der 
er gjort med deres gennemførelse. Der må 
dog iværksættes nye omkostningseffektive
foranstaltninger med henblik på at opnå 
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opretholde registreringer af udstyr, der 
indeholder sådanne gasser bør også 
omfatte elektriske afbrydere.

en nedbringelse af udledningerne med 80-
95 % frem til 2050. I forbindelse med 
indeslutning og genindvinding blev det 
blandt andre muligheder overvejet at
udvide anvendelsesområdet til køleanlæg i 
vejkøretøjer såsom lastbiler og 
påhængskøretøjer dertil for yderligere at 
nedbringe drivhusgasemissionerne.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere og skabe klarhed, når det gælder 
konklusionerne på rapporten om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 842/2006.

Ændringsforslag 61
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) nr. 
842/2006, blev det konkluderet, at de 
aktuelle begrænsende foranstaltninger, hvis 
de gennemføres fuldt ud, har potentiale til 
at nedbringe udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser. Disse foranstaltninger bør 
derfor opretholdes og præciseres på 
grundlag af de erfaringer, der er gjort med 
deres gennemførelse. Visse 
foranstaltninger bør også udvides til at 
omfatte andre apparater, hvor der anvendes 
betydelige mængder af fluorholdige 
drivhusgasser, f.eks. kølelastbiler og 
kølepåhængskøretøjer dertil. Forpligtelsen 
til at etablere og opretholde registreringer 
af udstyr, der indeholder sådanne gasser 
bør også omfatte elektriske afbrydere.

(3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) nr. 
842/2006, blev det konkluderet, at de 
aktuelle begrænsende foranstaltninger, hvis 
de gennemføres fuldt ud, har potentiale til 
at nedbringe udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser. Disse foranstaltninger bør 
derfor opretholdes og præciseres på 
grundlag af de erfaringer, der er gjort med 
deres gennemførelse, og bør suppleres af 
krav med hensyn til genvindingsordninger 
og omfattende anvendelse af genvundne 
og genanvendte fluorholdige 
drivhusgasser kombineret med indførelse 
af forbud. Visse foranstaltninger bør også 
udvides til at omfatte andre apparater, hvor 
der anvendes betydelige mængder af 
fluorholdige drivhusgasser, f.eks. 
kølelastbiler og kølepåhængskøretøjer 
dertil. Forpligtelsen til at etablere og 
opretholde registreringer af udstyr, der 
indeholder sådanne gasser bør også omfatte 
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elektriske afbrydere.

Or. en

Ændringsforslag 62
Jo Leinen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I en rapport fra Kommissionen om
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) nr. 
842/2006, blev det konkluderet, at de 
aktuelle begrænsende foranstaltninger, hvis 
de gennemføres fuldt ud, har potentiale til 
at nedbringe udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser. Disse foranstaltninger bør 
derfor opretholdes og præciseres på 
grundlag af de erfaringer, der er gjort med 
deres gennemførelse. Visse 
foranstaltninger bør også udvides til at 
omfatte andre apparater, hvor der anvendes 
betydelige mængder af fluorholdige 
drivhusgasser, f.eks. kølelastbiler og 
kølepåhængskøretøjer dertil. Forpligtelsen 
til at etablere og opretholde registreringer 
af udstyr, der indeholder sådanne gasser 
bør også omfatte elektriske afbrydere.

(3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) nr. 
842/2006, blev det konkluderet, at de 
aktuelle begrænsende foranstaltninger, hvis 
de gennemføres fuldt ud, har potentiale til 
at nedbringe udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser. Disse foranstaltninger bør
derfor opretholdes og præciseres på 
grundlag af de erfaringer, der er gjort med 
deres gennemførelse, og styrkes ved hjælp 
af yderligere foranstaltninger. Visse 
foranstaltninger bør også udvides til at 
omfatte andre apparater, hvor der anvendes 
betydelige mængder af fluorholdige 
drivhusgasser, f.eks. kølelastbiler og 
kølepåhængskøretøjer dertil. Forpligtelsen 
til at etablere og opretholde registreringer 
af udstyr, der indeholder sådanne gasser 
bør også omfatte elektriske afbrydere.

Or. en

Ændringsforslag 63
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Kommissionens rapport konkluderes (4) I Kommissionens rapport konkluderes 
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det også, at der kan gøres mere for at 
reducere emissioner af fluorholdige 
drivhusgasser i EU, navnlig ved at undgå at 
anvende disse gasser, hvor der findes sikre 
og energieffektive alternative teknologier 
med ingen eller en mindre klimavirkning. 
Et fald på op til to tredjedele af 
emissionerne i 2010 frem til 2030 er 
omkostningseffektivt, fordi der findes 
afprøvede og virksomme alternativer i 
mange sektorer.

det også, at der kan gøres mere for at 
reducere emissioner af fluorholdige 
drivhusgasser i EU, navnlig ved at undgå at 
anvende disse gasser, hvor der findes sikre 
og energieffektive alternative teknologier 
med ingen eller en mindre klimavirkning.
Under hensyntagen til adgangen til 
afprøvede og virksomme alternativer i 
mange sektorer kan der på effektiv vis og 
til en rimelig pris opnås et fald på op til to 
tredjedele af emissionerne i 2010 frem til 
2030.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at skabe klarhed.

Ændringsforslag 64
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I Europa-Parlamentets beslutning 
om en samlet tilgang til 
ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte 
udledninger (B7-0474/2011) glæder man 
sig over EU's forpligtelse til at støtte 
foranstaltninger på området for HFC 
inden for rammerne af 
Montreal-protokollen som et fremragende 
eksempel på en ikke-markedsbaseret 
tilgang til reduktion af 
drivhusgasemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 65
Theodoros Skylakakis
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Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I Europa-Parlamentets beslutning 
B7-0474/2011 opfordres der kraftigt til at 
finde måder til fremme af en øjeblikkelig 
nedtrapning på internationalt plan som 
led i Montreal-protokollen.

Or. en

Ændringsforslag 66
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) For at sikre overvågningen af målene 
vedrørende fluorholdige drivhusgasser er 
det hensigtsmæssigt at sikre en 
fuldstændig erhvervelse af dataene. 
Forpligtelsen til at etablere og opretholde 
registreringer af udstyr, der indeholder 
sådanne gasser, bør derfor også omfatte 
elektriske afbrydere og andet udstyr, der 
er omfattet af denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

 Det er mere hensigtsmæssigt at nævne nødvendigheden af at etablere registreringer i en 
specifik betragtning.

Ændringsforslag 67
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af, at der findes egnede 
alternativer, bør det aktuelle forbud mod 
anvendelse af svovlhexafluorid i 
magnesiumstøbning og genbrug af 
magnesiumstøbelegeringer udvides til at 
omfatte anlæg, der anvender mindre end 
850 kg pr. år. Tilsvarende - med en 
passende overgangsperiode - bør brugen af 
kølemidler med meget højt globalt 
opvarmningspotentiale (GWP) til 
servicering eller vedligeholdelse af 
køleanlæg med en fyldning svarende til 
mindst 5 tons CO2 forbydes.

(7) I betragtning af, at der findes egnede 
alternativer, bør det aktuelle forbud mod 
anvendelse af svovlhexafluorid i 
magnesiumstøbning og genbrug af 
magnesiumstøbelegeringer udvides til at 
omfatte anlæg, der anvender mindre end 
850 kg pr. år. Tilsvarende - med en 
passende overgangsperiode - bør brugen af 
kølemidler med globalt 
opvarmningspotentiale (GWP) på mere 
end 2 500 til servicering eller 
vedligeholdelse af køleanlæg med en 
fyldning svarende til mindst 50 tons CO2
forbydes.

Or. fr

Begrundelse

Forbuddet mod servicering eller vedligeholdelse af udstyr med en fyldning svarende til 5 tons 
risikerer at medføre for store omkostninger for transportsektoren, navnlig for de små og 
mellemstore virksomheder, der alt afhængig af den alternative gas er tvunget til at erstatte 
eller ændre det eksisterende udstyr. Den energimæssige ydeevne risikerer ligeledes at blive 
påvirket af ændringen af kølegas.

Ændringsforslag 68
Erik Bánki

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør kun
indføres, hvor der findes egnede 
alternativer til anvendelsen af disse stoffer. 
I lyset af den fremtidige tekniske udvikling 
og adgangen til omkostningseffektive 
alternativer til anvendelsen af fluorholdige 
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bør Kommissionen have beføjelser til at
omfatte andre produkter og udstyr, eller 
til (midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

drivhusgasser bør Kommissionen have 
beføjelser til at undtage visse produkt- eller 
udstyrskategorier, for hvilke alternative 
stoffer, som ligger under grænseværdien 
for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, midlertidigt ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 69
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, skummaterialer og 
aerosoler, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
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udelukker brugen af relevante alternativer. udelukker brugen af relevante alternativer.

Or. de

Ændringsforslag 70
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi
de gældende sikkerhedsstandarder
udelukker brugen af relevante 
alternativer.

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr. 
Kommissionen bør ligeledes bemyndiges
til (midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke længere er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi
nye videnskabelige eller tekniske 
elementer vedrørende sikkerheden ved 
disse alternativer udelukker deres 
anvendelse i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre retssikkerhed og ikke skabe situationer med for hyppige ændringer. 
Udstyr eller produkter bør kun omfattes af forordningens anvendelsesområde, hvis der findes 
alternative stoffer på markedet. Udstyr eller produkter bør kun udelukkes, hvis der er 
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forsyningsproblemer, eller hvis nye videnskabelige elementer viser, at der er problemer med 
sikkerheden.

Ændringsforslag 71
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, idet der 
tages højde for energiforbrugsniveauerne 
i forhold til de nuværende 
energiforbrugsniveauer, eller fordi de 
gældende sikkerhedsstandarder udelukker 
brugen af relevante alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 72
Jo Leinen

Forslag til forordning
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring samt skum- og 
aerosolbeskyttelse, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer for at sende et 
klart signal til markederne om at investere 
i produktionsfaciliteter, så der kan opnås 
stordriftsfordele, samtidig med at 
innovationen fremmes. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 73
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 

(8) Yderligere forbud mod markedsføring 
af nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings-
og brandsikring samt til skum- og 
aerosolbeskyttelse såvel som beskyttelse 
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hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

mod opløsningsmidler, der anvender 
specifikke fluorholdige drivhusgasser, bør 
indføres, hvor der findes egnede 
alternativer til anvendelsen af disse stoffer
for at sende et klart signal til markederne 
om at investere i produktionsfaciliteter, så 
der kan opnås stordriftsfordele, samtidig 
med at innovationen fremmes. I lyset af
tilgængeligheden af 
erstatningsteknologier i dag og den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

Or. en

Begrundelse

 Ændret i overensstemmelse med indførelsen af forbud i bilag III.

Ændringsforslag 74
Erik Bánki

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sådanne forbud bør kun indføres, hvis 
de medfører lavere samlede 
drivhusgasudledninger, navnlig fra både 
lækage af fluorholdige drivhusgasser og 
CO2-udledningerne i forbindelse med 

(9) Sådanne forbud bør kun indføres, hvis 
de medfører betydeligt lavere samlede 
drivhusgasudledninger, navnlig fra både 
lækage af fluorholdige drivhusgasser og 
CO2-udledningerne i forbindelse med 
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energiforbruget. Udstyr, som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, bør derfor 
tillades, hvis de samlede 
drivhusgasudledninger er lavere end 
udledningerne fra ækvivalent udstyr uden 
fluorholdige drivhusgasser, for hvilke det 
maksimalt tilladte energiforbrug er fastsat i 
de relevante 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til direktiv 2009/125/EF
(miljøvenligt design).

energiforbruget. Udstyr, som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, bør derfor 
tillades, hvis de samlede 
drivhusgasudledninger er lavere end 
udledningerne fra ækvivalent udstyr uden 
fluorholdige drivhusgasser, for hvilke det 
maksimalt tilladte energiforbrug er fastsat i 
de relevante 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til direktiv 2009/125/EF
(miljøvenligt design).

Or. en

Ændringsforslag 75
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sådanne forbud bør kun indføres, hvis 
de medfører lavere samlede 
drivhusgasudledninger, navnlig fra både 
lækage af fluorholdige drivhusgasser og 
CO2-udledningerne i forbindelse med 
energiforbruget. Udstyr, som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, bør derfor 
tillades, hvis de samlede 
drivhusgasudledninger er lavere end 
udledningerne fra ækvivalent udstyr uden 
fluorholdige drivhusgasser, for hvilke det 
maksimalt tilladte energiforbrug er fastsat i 
de relevante 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til direktiv 2009/125/EF
(miljøvenligt design)41.

(9) Sådanne forbud bør kun indføres, hvis 
de medfører lavere samlede 
drivhusgasudledninger, navnlig fra både 
lækage af fluorholdige drivhusgasser og 
CO2-udledningerne i forbindelse med 
energiforbruget. Udstyr, som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, bør derfor 
tillades og fremmes, hvis de samlede 
drivhusgasudledninger er lavere end 
udledningerne fra ækvivalent udstyr uden 
fluorholdige drivhusgasser, for hvilke det 
maksimalt tilladte energiforbrug er fastsat i 
de relevante 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til direktiv 2009/125/EF
(miljøvenligt design)41.

Or. it

Ændringsforslag 76
Jo Leinen
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sådanne forbud bør kun indføres, hvis 
de medfører lavere samlede 
drivhusgasudledninger, navnlig fra både 
lækage af fluorholdige drivhusgasser og 
CO2-udledningerne i forbindelse med 
energiforbruget. Udstyr, som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, bør derfor 
tillades, hvis de samlede 
drivhusgasudledninger er lavere end 
udledningerne fra ækvivalent udstyr uden 
fluorholdige drivhusgasser, for hvilke det 
maksimalt tilladte energiforbrug er fastsat 
i de relevante 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til direktiv 
2009/125/EF (miljøvenligt design)41.

(9) Sådanne forbud bør kun indføres, hvis 
de medfører lavere samlede 
drivhusgasudledninger, navnlig fra både 
lækage af fluorholdige drivhusgasser og 
CO2-udledningerne i forbindelse med 
energiforbruget og produktionsprocessen. 
Udstyr, som indeholder fluorholdige 
drivhusgasser, bør derfor tillades, hvis de 
samlede drivhusgasudledninger i hele 
livscyklussen, herunder emissioner, der 
udledes som biprodukt ved produktion af 
fluorholdige drivhusgasser, er lavere end 
udledningerne fra ækvivalent udstyr uden 
fluorholdige drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 77
Erik Bánki

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En gradvis nedtrapning af 
markedsføringen af hydrofluorcarboner er 
udpeget som den mest effektive og 
omkostningseffektive måde at nedbringe 
udledningen af disse stoffer på langt sigt.

(11) En gradvis nedtrapning af 
markedsføringen af hydrofluorcarboner i 
EU er udpeget som den mest effektive og 
omkostningseffektive måde at nedbringe 
udledningen af disse stoffer på langt sigt.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jo Leinen

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En gradvis nedtrapning af 
markedsføringen af hydrofluorcarboner er 
udpeget som den mest effektive og 
omkostningseffektive måde at nedbringe 
udledningen af disse stoffer på langt sigt.

(11) En gradvis nedtrapning af 
markedsføringen af hydrofluorcarboner er 
udpeget som den mest effektive og 
omkostningseffektive måde at nedbringe 
udledningen af disse stoffer på langt sigt.
Denne strategi skal understøttes af 
yderligere forbud mod markedsføring af 
hydrofluorcarbonbaseret udstyr samt 
indeslutnings- og 
genvindingsforanstaltninger.  

Or. en

Ændringsforslag 79
Erik Bánki

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med sigte på at gennemføre en gradvis 
nedtrapning af markedsføringen af 
hydrofluorcarboner bør Kommissionen 
tildele markedsføringskvoter til 
individuelle producenter og importører på 
en sådan måde, at det samlede kvantitative 
loft for markedsføringen af 
hydrofluorcarboner på EU-markedet ikke 
overskrides.

(12) Med sigte på at gennemføre en gradvis 
nedtrapning af markedsføringen af 
hydrofluorcarboner i EU bør 
Kommissionen tildele 
markedsføringskvoter til individuelle
producenter og importører på en sådan 
måde, at det samlede kvantitative loft for 
markedsføringen af hydrofluorcarboner på 
EU-markedet ikke overskrides. Den 
gradvise reduktion gælder ikke for 
hydrofluorcarboner, der anvendes til 
specifikke formål, hvor alternative stoffer 
ikke er tilgængelige af tekniske, 
økonomiske eller sikkerhedsmæssige 
grunde.

Or. en
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Ændringsforslag 80
Jo Leinen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kvotetildelingen til individuelle 
virksomheder bør baseres på mængden af 
hydrofluorcarboner, som de har produceret 
eller importeret i referenceperioden fra
2008 til 2011. For ikke at udelukke små 
operatører bør fem procent af det samlede 
kvantitative loft dog forbeholdes 
importører og producenter, der ikke har 
importeret eller produceret mere end 1 ton 
fluorholdige drivhusgasser i 
referenceperioden.

(13) Kvotetildelingen til individuelle 
virksomheder bør baseres på mængden af 
hydrofluorcarboner, som de har produceret 
eller importeret i referenceperioden fra
2009 til 2012. For ikke at udelukke små 
operatører bør fem procent af det samlede 
kvantitative loft dog forbeholdes 
importører og producenter, der ikke har 
importeret eller produceret mere end 1 ton 
fluorholdige drivhusgasser i 
referenceperioden. I forbindelse med 
kvotetildelingen bør Kommissionen 
opkræve et gebyr, som skal anvendes til de 
formål, der er beskrevet i artikel 14a (ny).

Or. en

Ændringsforslag 81
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør løbende overvåge 
virkningerne af en reduceret markedsføring 
af hydrofluorcarboner, herunder virkningen 
af et mindsket udbud for apparater, hvor 
anvendelsen af hydrofluorcarboner ville 
give lavere livscyklusemissioner end 
brugen af en alternativ teknologi. 
Overvågningen bør også sikre tidlig 
påvisning af sundheds- eller 
sikkerhedsmæssige problemer som følge af 
negative virkninger for udbuddet af 
lægemidler. Der bør foretages en 
omfattende revision inden 2030 med 

(18) Kommissionen bør løbende overvåge 
virkningerne af en reduceret markedsføring 
af hydrofluorcarboner, herunder virkningen 
af et mindsket udbud for apparater, hvor 
anvendelsen af hydrofluorcarboner ville 
give lavere livscyklusemissioner end 
brugen af en alternativ teknologi. 
Overvågningen bør også sikre tidlig 
påvisning af sundheds- eller 
sikkerhedsmæssige problemer som følge af 
negative virkninger for udbuddet af 
lægemidler. Der bør foretages en 
omfattende revision fem år efter 
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henblik på en rettidig tilpasning af 
bestemmelserne i denne forordning i lyset 
af dens gennemførelse og nye udviklinger 
og med henblik på at vedtage yderligere 
reduktionsforanstaltninger, hvis det er 
relevant.

gennemførelsen med henblik på en rettidig 
tilpasning af bestemmelserne i denne 
forordning i lyset af dens gennemførelse og 
nye udviklinger og med henblik på at 
vedtage yderligere 
reduktionsforanstaltninger, hvis det er 
relevant. Denne revision gentages hvert 
femte år.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre en optimal gennemførelse af forordningen og sikre, at der foretages 
hensigtsmæssige ændringer, bør der foretages en omfattende revision med fem års 
mellemrum.

Ændringsforslag 82
Martin Callanan

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør løbende overvåge 
virkningerne af en reduceret markedsføring 
af hydrofluorcarboner, herunder virkningen 
af et mindsket udbud for apparater, hvor 
anvendelsen af hydrofluorcarboner ville 
give lavere livscyklusemissioner end 
brugen af en alternativ teknologi. 
Overvågningen bør også sikre tidlig 
påvisning af sundheds- eller 
sikkerhedsmæssige problemer som følge af 
negative virkninger for udbuddet af 
lægemidler. Der bør foretages en 
omfattende revision inden 2030 med 
henblik på en rettidig tilpasning af 
bestemmelserne i denne forordning i lyset 
af dens gennemførelse og nye udviklinger 
og med henblik på at vedtage yderligere 
reduktionsforanstaltninger, hvis det er 
relevant.

(18) Kommissionen bør løbende overvåge 
virkningerne af en reduceret markedsføring 
af hydrofluorcarboner, herunder virkningen 
af et mindsket udbud for apparater, hvor 
anvendelsen af hydrofluorcarboner ville 
give lavere livscyklusemissioner end 
brugen af en alternativ teknologi. 
Overvågningen bør også sikre tidlig 
påvisning af sundheds- eller 
sikkerhedsmæssige problemer som følge af 
negative virkninger for udbuddet af 
lægemidler. Der bør foretages en 
omfattende revision inden 2030 med 
henblik på en rettidig tilpasning af 
bestemmelserne i denne forordning i lyset 
af dens gennemførelse og nye udviklinger 
og med henblik på at vedtage yderligere 
reduktionsforanstaltninger, hvis det er 
relevant. Denne forordning vedrører ikke 
medicinske anvendelser, der er af kritisk 
betydning, eller hvor der ikke findes et 
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egnet alternativ, eller hvor sådanne 
alternativer ikke kan anvendes af 
tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

Or. en

Begrundelse

Kritisk brug af medicinske anvendelser, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, skal 
opretholdes på de områder, hvor der ikke findes egnede alternativer, for at garantere sikker 
og effektiv tilvejebringelse af vigtige sundhedsydelser.

Ændringsforslag 83
Erik Bánki

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at tage hensyn til den teknologiske 
udvikling og udviklingen på markeder, 
som berøres af denne forordning, og for at 
sikre overholdelsen af internationale aftaler 
bør beføjelserne til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til følgende: 
fastsættelse af nærmere krav til 
standardlækagekontrol, udvidelse af listen 
over udstyr, der er underlagt obligatorisk 
genvinding af fluorholdige drivhusgasser, 
fastsættelse af mindstekrav og betingelser 
for gensidig anerkendelse af 
uddannelsesprogrammer for personer, som 
installerer, vedligeholder, reparerer og 
demonterer udstyr, og som detekterer 
lækager og genvinder fluorholdige 
drivhusgasser, samt for autorisation af 
disse personer og virksomheder, som 
udfører sådanne opgaver, ændring af krav 
til mærkning, forbud mod markedsføring 
af yderligere produkter og udstyr, der 
indeholder eller er baseret på fluorholdige 

(20) For at tage hensyn til den teknologiske 
udvikling og udviklingen på markeder, 
som berøres af denne forordning, og for at 
sikre overholdelsen af internationale aftaler 
bør beføjelserne til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til følgende: 
fastsættelse af nærmere krav til 
standardlækagekontrol, udvidelse af listen 
over udstyr, der er underlagt obligatorisk 
genvinding af fluorholdige drivhusgasser, 
fastsættelse af mindstekrav og betingelser 
for gensidig anerkendelse af 
uddannelsesprogrammer for personer, som 
installerer, vedligeholder, reparerer og 
demonterer udstyr, og som detekterer 
lækager og genvinder fluorholdige 
drivhusgasser, samt for autorisation af 
disse personer og virksomheder, som 
udfører sådanne opgaver, ændring af krav 
til mærkning, ændring af de maksimale 
mængder af hydrofluorcarboner, der kan 
markedsføres, og undtagelser for 
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drivhusgasser, ændring af de maksimale 
mængder af hydrofluorcarboner, der kan 
markedsføres, og undtagelser for 
leverancer af hydrofluorcarboner for 
særlige kritiske anvendelsesformål fra 
kvotekravet af sundheds- og 
sikkerhedsmæssige hensyn, fastlæggelse af 
reglerne for genberegning af 
referenceværdierne for de enkelte 
virksomheders markedsføring af 
hydrofluorcarboner og ændring eller 
supplering af kvotetildelingsordningen, 
revision af tærsklerne for krav om 
indberetning, fastlæggelse af krav til de 
forskellige systemer for indberetning af 
emissioner af fluorholdige drivhusgasser 
og anvendelsen af data om emissioner, der 
indsamles af medlemsstaterne, herunder 
andre stoffer med et betydeligt potentiale 
for global opvarmning på listen over 
stoffer, der er omfattet af denne forordning, 
og ajourføring af listerne på grundlag af ny 
videnskabelig viden, især vedrørende det 
globale opvarmningspotentiale for de 
stoffer, der er opført i bilagene til denne 
forordning.

leverancer af hydrofluorcarboner for 
særlige kritiske anvendelsesformål fra 
kvotekravet af sundheds- og 
sikkerhedsmæssige hensyn, fastlæggelse af 
reglerne for genberegning af 
referenceværdierne for de enkelte 
virksomheders markedsføring af 
hydrofluorcarboner og ændring eller 
supplering af kvotetildelingsordningen, 
revision af tærsklerne for krav om 
indberetning, fastlæggelse af krav til de 
forskellige systemer for indberetning af 
emissioner af fluorholdige drivhusgasser 
og anvendelsen af data om emissioner, der 
indsamles af medlemsstaterne, herunder 
andre stoffer med et betydeligt potentiale 
for global opvarmning på listen over 
stoffer, der er omfattet af denne forordning, 
og ajourføring af listerne på grundlag af ny 
videnskabelig viden, især vedrørende det 
globale opvarmningspotentiale for de 
stoffer, der er opført i bilagene til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 84
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at tage hensyn til den teknologiske 
udvikling og udviklingen på markeder, 
som berøres af denne forordning, og for at 
sikre overholdelsen af internationale aftaler 
bør beføjelserne til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til følgende: 

(20) For at tage hensyn til den teknologiske 
udvikling og udviklingen på markeder, 
som berøres af denne forordning, og for at 
sikre overholdelsen af internationale aftaler 
bør beføjelserne til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til følgende: 
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fastsættelse af nærmere krav til 
standardlækagekontrol, udvidelse af listen 
over udstyr, der er underlagt obligatorisk 
genvinding af fluorholdige drivhusgasser, 
fastsættelse af mindstekrav og betingelser 
for gensidig anerkendelse af 
uddannelsesprogrammer for personer, som 
installerer, vedligeholder, reparerer og 
demonterer udstyr, og som detekterer 
lækager og genvinder fluorholdige 
drivhusgasser, samt for autorisation af 
disse personer og virksomheder, som 
udfører sådanne opgaver, ændring af krav 
til mærkning, forbud mod markedsføring 
af yderligere produkter og udstyr, der 
indeholder eller er baseret på fluorholdige 
drivhusgasser, ændring af de maksimale 
mængder af hydrofluorcarboner, der kan 
markedsføres, og undtagelser for 
leverancer af hydrofluorcarboner for 
særlige kritiske anvendelsesformål fra 
kvotekravet af sundheds- og 
sikkerhedsmæssige hensyn, fastlæggelse af 
reglerne for genberegning af 
referenceværdierne for de enkelte 
virksomheders markedsføring af 
hydrofluorcarboner og ændring eller 
supplering af kvotetildelingsordningen, 
revision af tærsklerne for krav om 
indberetning, fastlæggelse af krav til de 
forskellige systemer for indberetning af 
emissioner af fluorholdige drivhusgasser 
og anvendelsen af data om emissioner, der 
indsamles af medlemsstaterne, herunder 
andre stoffer med et betydeligt potentiale 
for global opvarmning på listen over 
stoffer, der er omfattet af denne forordning,
og ajourføring af listerne på grundlag af 
ny videnskabelig viden, især vedrørende 
det globale opvarmningspotentiale for de 
stoffer, der er opført i bilagene til denne 
forordning.

fastsættelse af nærmere krav til 
standardlækagekontrol, ændring af listen 
over udstyr, der er underlagt obligatorisk 
genvinding af fluorholdige drivhusgasser, 
fastsættelse af mindstekrav og betingelser 
for gensidig anerkendelse af 
uddannelsesprogrammer for personer, som 
installerer, vedligeholder, reparerer og 
demonterer udstyr, og som detekterer 
lækager og genvinder fluorholdige 
drivhusgasser, samt for autorisation af 
disse personer og virksomheder, som 
udfører sådanne opgaver, ændring af krav 
til mærkning, ændring af de maksimale 
mængder af hydrofluorcarboner, der kan 
markedsføres, og undtagelser for 
leverancer af hydrofluorcarboner for 
særlige kritiske anvendelsesformål fra 
kvotekravet af sundheds- og 
sikkerhedsmæssige hensyn, fastlæggelse af 
reglerne for genberegning af 
referenceværdierne for de enkelte 
virksomheders markedsføring af 
hydrofluorcarboner og ændring eller 
supplering af kvotetildelingsordningen, 
revision af tærsklerne for krav om 
indberetning, fastlæggelse af krav til de 
forskellige systemer for indberetning af 
emissioner af fluorholdige drivhusgasser 
og anvendelsen af data om emissioner, der 
indsamles af medlemsstaterne, ajourføring 
af listen over stoffer, der er omfattet af 
denne forordning, på grundlag af ny 
videnskabelig viden, især vedrørende det 
globale opvarmningspotentiale for de 
stoffer, der er opført i bilagene til denne 
forordning.

Or. en



PE508.030v01-00 24/70 AM\931431DA.doc

DA

Ændringsforslag 85
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1a
Anvendelsesområde

1. Denne forordning vedrører anvendelse 
af fluorholdige drivhusgasser i EU med 
undtagelse af de i stk. 2 nævnte tilfælde.
2. Denne forordning vedrører ikke 
anvendelse af fluorholdige drivhusgasser 
til sundhedsplejemæssige formål, 
elektricitetsproduktion og -transport, brug 
i luftrummet og produktion af 
industrigasser. 

Or. en

Ændringsforslag 86
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1a
Anvendelsesområde

Formålet med denne forordning er at 
beskytte miljøet ved at reducere 
emissioner af fluorholdige drivhusgasser 
og fremme udviklingen af bæredygtige 
teknologier. I denne forordning er der 
således fastsat regler om indeslutning,
anvendelse, genvinding og destruktion af 
fluorholdige drivhusgasser såvel som 
forbud mod specifik anvendelse af disse 
gasser, samtidig med at der fastsættes 
kvantitative lofter for markedsføringen af 
hydrofluorcarboner. Ud over at fremme 
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bæredygtig vækst i EU kan der med denne 
forordning tilvejebringes afgørende input 
med henblik på vedtagelse af en fremtidig 
international aftale. 

Or. en

Ændringsforslag 87
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) "hydrofluorcarboner (HFC)": 
stoffer, som er opført i del 1 i bilag I, eller 
blandinger, der indeholder disse stoffer

Or. en

Ændringsforslag 88
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "fluorholdige drivhusgasser": 
hydrofluorcarboner (HFC), 
perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) og andre 
drivhusgasser, der indeholder fluor, som er 
opført i bilag I, enten alene eller som del 
af en blanding

(1) "fluorholdige drivhusgasser": 
hydrofluorcarboner (HFC), 
perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) og andre 
drivhusgasser, der indeholder fluor, som er 
opført i bilag I, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer

Or. en

Ændringsforslag 89
Jo Leinen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "fluorholdige drivhusgasser": 
hydrofluorcarboner (HFC), 
perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) og andre 
drivhusgasser, der indeholder fluor, som er 
opført i bilag I, enten alene eller som del af 
en blanding

(1) "fluorholdige drivhusgasser": 
hydrofluorcarboner (HFC), 
perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) og andre 
drivhusgasser, der indeholder fluor, som er 
opført i bilag I og II, enten alene eller som 
del af en blanding, men vedrører kun de 
fluorholdige drivhusgasser, der er opført i 
bilag I, medmindre andet er angivet

Or. en

Ændringsforslag 90
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) "perfluorcarboner (PFC)": stoffer, 
som er opført i del 2 i bilag I, eller 
blandinger, der indeholder disse stoffer 

Or. en

Ændringsforslag 91
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) "svovlhexafluorid (SF6)": stof, som 
er opført i del 3 i bilag I, eller blandinger, 
der indeholder dette stof

Or. en
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Ændringsforslag 92
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "operatør": den fysiske eller juridiske 
person, der ejer de udstyr og systemer, som 
er omfattet af denne forordning, og som 
har den faktiske kompetence til at træffe 
beslutninger om deres tekniske funktion

(4) "operatør": den fysiske eller juridiske 
person, der ejer de udstyr og systemer, som 
er omfattet af denne forordning og 
indeholder fluorholdige drivhusgasser 
med et globalt opvarmningspotentiale 
svarende til mindst 5 tons CO2, og som har 
den faktiske kompetence til at træffe 
beslutninger om deres tekniske funktion

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af operatør er ikke tilstrækkeligt tydelig med hensyn til oplysninger 
vedrørende besiddelse af mindre udstyr. Derfor skal definitionen præciseres i 
overensstemmelse med artikel 3 og 5.

Ændringsforslag 93
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "operatør": den fysiske eller juridiske 
person, der ejer de udstyr og systemer, som 
er omfattet af denne forordning, og som 
har den faktiske kompetence til at træffe 
beslutninger om deres tekniske funktion

(4) "operatør": den fysiske eller juridiske 
person, der har den reelle myndighed over 
den tekniske funktion af udstyr og 
systemer, som er omfattet af denne 
forordning

Or. fr

Begrundelse

Den dobbelte betingelse, der er knyttet til denne definition, giver anledning til juridisk 
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usikkerhed med hensyn til gennemførelsen af forordningen inden for transportsektoren.

Ændringsforslag 94
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "varmepumpe": en anordning eller 
et anlæg, som trækker varme ved lav 
temperatur ud af luft, vand eller jord og 
leverer varme

Or. it

Begrundelse

Jf. forordning (EF) nr. 842/2006, artikel 2, punkt 9.

Ændringsforslag 95
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "hermetisk lukket system": et system, 
hvor alle dele, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser lukkes hermetisk under 
fremstillingen ved svejsning, lodning eller 
en tilsvarende fast forbindelse, og for 
hvilke kølemiddelkredsløbet ikke behøver 
at blive åbnet, for at systemet kan sættes i 
drift

(7) "hermetisk lukket system": et system, 
hvor alle dele, der indeholder kølemidler, 
er gjort fuldstændigt tætte ved svejsning, 
lodning eller en tilsvarende fast 
forbindelse, som kan omfatte forseglede 
eller beskyttede adgangspunkter og
ventiler, der muliggør korrekt reparation 
eller bortskaffelse, og som har en testet 
lækagerate på mindre end 3 gram pr. år 
under et tryk på mindst en fjerdedel af det 
maksimalt tilladte tryk

Or. it
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Begrundelse

Jf. forordning (EF) nr. 842/2006, artikel 2, punkt 11.

Ændringsforslag 96
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "hermetisk lukket system": et system, 
hvor alle dele, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser lukkes hermetisk under 
fremstillingen ved svejsning, lodning eller 
en tilsvarende fast forbindelse, og for
hvilke kølemiddelkredsløbet ikke behøver 
at blive åbnet, for at systemet kan sættes i 
drift

(7) "hermetisk lukket system": et system, 
hvor alle dele, der indeholder kølemiddel, 
er hermetisk lukkede ved svejsning, 
lodning eller en tilsvarende fast 
forbindelse, og som også kan omfatte 
blokerede ventiler og blokerede 
adgangspunkter for vedligeholdelse, der 
muliggør korrekt reparation eller 
bortskaffelse, og som har en testet 
lækagerate på mindre end 3 gram pr. år 
under et tryk på mindst en fjerdedel af det 
maksimalt tilladte tryk

Or. de

Begrundelse

Definitionen er i strid med gældende europæiske standarder (EN 16084:2011, 
EN 378-1:2012) og bør i uændret form bevares i den gældende forordning. Ved hjælp af 
serviceventiler er det ved mange apparater muligt at foretage en hurtig og pålidelig 
tæthedskontrol og undgå risikoen for unødvendig åbning af kølekredsløbet med forøget 
sandsynlighed for lækage til følge. Ved hjælp af serviceventilerne er det desuden muligt at 
gennemføre en sikker udsugning af kølemiddel i forbindelse med reparation eller 
bortskaffelse.

Ændringsforslag 97
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "hermetisk lukket system": et system, 
hvor alle dele, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser lukkes hermetisk under 
fremstillingen ved svejsning, lodning eller 
en tilsvarende fast forbindelse, og for 
hvilke kølemiddelkredsløbet ikke behøver 
at blive åbnet, for at systemet kan sættes i 
drift

(7) "hermetisk lukket system": et system, 
hvor alle dele, der indeholder kølemidler, 
er gjort tætte ved svejsning, lodning eller 
en tilsvarende fast forbindelse, som kan 
omfatte blokerede ventiler og blokerede 
adgangspunkter, der muliggør korrekt 
reparation eller bortskaffelse, og som har 
en testet lækagerate på mindre end 3
gram pr. år under et tryk på mindst en 
fjerdedel af det maksimalt tilladte tryk

Or. en

Begrundelse

Dette er definitionen i forordning (EF) nr. 842/2006.

Ændringsforslag 98
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "stationær": ikke i bevægelse under 
anvendelsen

(13) "stationær": normalt ikke i bevægelse 
under anvendelsen

Or. en

Begrundelse

 Definitionen er ændret, så den er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 842/2006.

Ændringsforslag 99
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) "mobil": normalt i bevægelse under 
anvendelsen

Or. en

Ændringsforslag 100
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) "kølevarevogn": et køretøj på under 
3,5 tons, der hovedsageligt er konstrueret 
og bygget til godstransport, og som er 
udstyret med en køleenhed

Or. fr

Ændringsforslag 101
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) "beholder": intermodal 
transportenhed, der hovedsageligt er 
konstrueret og bygget til godstransport, og 
som er udstyret med en køleenhed

Or. fr

Ændringsforslag 102
Erik Bánki
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) "køleudstyr til kommercielle 
formål": køleudstyr, der anvendes i 
detailsalgsenheder

Or. en

Ændringsforslag 103
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) "varmepumpe": en anordning eller 
et anlæg, som trækker varme ved lav 
temperatur ud af luft, vand eller jord og 
leverer varme

Or. en

Begrundelse

Dette er en allerede eksisterende definition i direktiv 2009/125/EF om fluorholdige 
drivhusgasser.

Ændringsforslag 104
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) "varmepumpe": udstyr eller anlæg, 
som trækker varme ved lav temperatur ud 
af luft, vand eller jord og udelukkende 
leverer varme
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Or. en

Begrundelse

I denne definition, der stammer fra forordning (EF) nr. 842/2006, præciseres sondringen 
mellem reverserbare luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg (splitanlæg, 
multi-split/VRF-anlæg, taganlæg, centrifugalkøleanlæg og anlæg med fortrængningskøling) 
of varmepumper, som udelukkende leverer varme (benævnt varmepumper). Definitionen er i 
overensstemmelse med nomenklaturen i den forberedende undersøgelse (bilag V, side 259, og 
bilag VI, side 309) og konsekvensanalysen (side 118).

Ændringsforslag 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) "blæstkølere": apparater, der er 
konstrueret til hurtigt at sænke fødevarers 
temperatur til en temperatur på +10 °C 
eller derunder  

Or. en

Ændringsforslag 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) "lynfrysere": apparater, der er 
konstrueret til hurtigt at sænke fødevarers 
temperatur til en temperatur på -18 °C 
eller derunder  

Or. en

Begrundelse

Manglen på egnede alternativer til de gastyper, der skal anvendes, vil medføre, at blæstkølere 
og lynfrysere fjernes fuldstændigt fra det europæiske marked efter de i bilag III, punkt 10 og 
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11, anførte datoer.

Ændringsforslag 107
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) "lækage": unormal udledning af 
fluorholdige drivhusgasser, der er 
betydeligt højere end den lækagerate, der 
eventuelt er angivet som del af udstyrets 
design 

Or. en

Ændringsforslag 108
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) "lækagedetektionssystem": en 
kalibreret mekanisk, elektrisk eller 
elektronisk anordning til detektion af 
lækage af fluorholdige drivhusgasser, 
som ved detektion alarmerer operatøren

Or. en

Begrundelse

Definitionen er taget fra forordning (EF) nr. 842/2006.

Ændringsforslag 109
Jo Leinen

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) "virksomhed": enhver fysisk eller 
juridisk person, som:
a) fremstiller, genvinder, genanvender, 
regenererer, anvender, destruerer, leverer 
eller modtager fluorholdige drivhusgasser
b) importerer sådanne fluorholdige 
drivhusgasser
c) eksporterer sådanne fluorholdige 
drivhusgasser
d) markedsfører sådanne fluorholdige 
drivhusgasser eller
e) betjener, installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
udstyr eller anlæg, som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser

Or. en

Begrundelse

 Definitionen er taget fra forordning (EF) nr. 1005/2009.

Ændringsforslag 110
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16d) "råvare": fluorholdig drivhusgas, 
der er opført i bilag I og II, eller 
fluorholdig forbindelse, der er opført i 
bilag I, II og IV i forordning (EF) nr. 
1005/2009, som omdannes kemisk i en 
proces, hvori dets oprindelige 
sammensætning ændres

Or. en



PE508.030v01-00 36/70 AM\931431DA.doc

DA

Begrundelse

Definitionen er taget fra forordning (EF) nr. 1005/2009.

Ændringsforslag 111
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16e) "proceshjælpestof": fluorholdig 
forbindelse, der anvendes som kemisk 
proceshjælpestof.

Or. en

Begrundelse

Definitionen er taget fra forordning (EF) nr. 1005/2009.

Ændringsforslag 112
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der træffes alle teknisk og økonomisk 
gennemførlige foranstaltninger for som 
minimum at forhindre udslip af F-gasser.

Or. fr

Ændringsforslag 113
Jo Leinen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der konstateres lækage af disse 
gasser, sikrer operatøren, at udstyret 
repareres hurtigst muligt.

3. Hvis der konstateres lækage af disse 
gasser, sikrer operatøren, at udstyret 
repareres hurtigst muligt, men senest 
en uge efter, at lækagen er blevet 
konstateret.

Or. en

Ændringsforslag 114
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der konstateres lækage af disse
gasser, sikrer operatøren, at udstyret 
repareres hurtigst muligt.

3. Hvis der konstateres lækage af
SF6-gasser, sikrer operatøren, at udstyret 
repareres hurtigst muligt, så længe 
vedligeholdelsessikkerheden og de 
tekniske forhold tillader det, og at den 
indvirkning, som denne reparation har på 
miljøet, er acceptabel (lavere, end hvis der 
ikke var blevet foretaget nogen reparation 
i løbet af udstyrets sandsynlige resterende 
levetid).

Or. en

Ændringsforslag 115
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en lækage i udstyret er blevet 
repareret, sikrer operatøren, at udstyret 
kontrolleres af autoriserede personer 

udgår
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inden for en måned efter reparationen for 
at verificere, at reparationen har været 
effektiv.

Or. de

Begrundelse

Ifølge artikel 3, stk. 1, og artikel 8 må tæthedskontrollerne og eventuelle påkrævede 
reparationer kun udføres af autoriserede personer. Derved sikres det, at reparationer udføres 
af en fagmand. Det er derfor overflødigt at lade autoriserede personer foretage endnu en 
kontrol en måned efter reparationen.

Ændringsforslag 116
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en lækage i udstyret er blevet 
repareret, sikrer operatøren, at udstyret 
kontrolleres af autoriserede personer inden 
for en måned efter reparationen for at 
verificere, at reparationen har været 
effektiv.

Hvis der med hensyn til det i artikel 3, 
stk. 1, anførte udstyr er blevet repareret en 
lækage i udstyret, sikrer operatøren, at 
udstyret kontrolleres af autoriserede 
personer inden for en måned efter 
reparationen for at verificere, at 
reparationen har været effektiv.

Or. en

Ændringsforslag 117
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en lækage i udstyret er blevet 
repareret, sikrer operatøren, at udstyret 
kontrolleres af autoriserede personer inden 
for en måned efter reparationen for at 
verificere, at reparationen har været 

Hvis en lækage i udstyret er blevet 
repareret, sikrer operatøren, at udstyret 
kontrolleres af autoriserede personer eller 
ved automatisk overvågning inden for en 
måned efter reparationen for at verificere, 
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effektiv. at reparationen har været effektiv.

Or. en

Ændringsforslag 118
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Personer og virksomheder, der udfører 
nedenstående opgaver skal være autoriseret 
i overensstemmelse med artikel 8:

4. Virksomheder og operatører, der 
udfører nedenstående opgaver, samt det 
personale, som de anvender, skal være 
autoriseret i overensstemmelse med artikel 
8:

Or. it

Ændringsforslag 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Personer og virksomheder, der udfører
nedenstående opgaver skal være 
autoriseret i overensstemmelse med artikel 
8:

4. Personer, der udfører de i artikel 8, 
stk. 1, omhandlede opgaver, skal være 
autoriseret i overensstemmelse med artikel 
8 og træffe forebyggende foranstaltninger 
for at forhindre lækage af fluorholdige 
drivhusgasser:

Or. en

Begrundelse

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.
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Ændringsforslag 120
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af udstyr, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
1

(a) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af udstyr, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
1, også når sådant udstyr indeholder 
alternativer til fluorholdige drivhusgasser

Or. en

Ændringsforslag 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og 
demontering af udstyr, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 122
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af udstyr, der er omhandlet i artikel 3, stk. 

(a) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af udstyr, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
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1 1, også når sådant udstyr indeholder 
alternativer til fluorholdige drivhusgasser 

Or. en

Ændringsforslag 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) servicering, vedligeholdelse, 
reparation eller demontering af mobile 
luftkonditioneringsanlæg, som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og 
demontering af elektriske afbrydere, som 
indeholder SF6

udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af elektriske afbrydere, som indeholder 
SF6

(c) genvinding af SF6 ved installering, 
servicering, vedligeholdelse, reparation og 
demontering af elektriske afbrydere

Or. en

Ændringsforslag 126
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af elektriske afbrydere, som indeholder SF6

(c) installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af elektriske afbrydere, som indeholder 
SF6, og som kræver håndtering af SF6

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at montører, som betjener eller reparerer anlæg med SF6, er velkvalificerede. 
Afbrydere med SF6 befinder sig imidlertid aldrig i offentligt tilgængelige områder, men 
overvåges altid af operatøren og betjenes kun af personer, der er instrueret i brugen heraf. 
Derfor er det ikke nødvendigt, at alle medarbejdere, der betjener et anlæg, er autoriserede, 
men at det kun er de medarbejdere, som rent faktisk håndterer SF6-gas.

Ændringsforslag 127
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) levering eller modtagelse af 
fluorholdige drivhusgasser med henblik 

udgår
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på de opgaver, der er nævnt i litra a), b) 
og c).

Or. en

Ændringsforslag 128
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) levering eller modtagelse af 
fluorholdige drivhusgasser med henblik på 
de opgaver, der er nævnt i litra a), b) og c).

(d) levering eller modtagelse af 
fluorholdige drivhusgasser med henblik på 
de opgaver, der er nævnt i litra a), b) og c).
Levering og modtagelse af lukkede 
beholdere er ikke omfattet heraf.

Or. de

Begrundelse

Levering og modtagelse af lukkede beholdere udgør ikke nogen opgaver, hvor man er i 
direkte kontakt med SF6. Det er derfor ikke nødvendigt, at de medarbejdere, der er fortrolige 
med denne opgave, skal være autoriserede i henhold til forordning (EF) nr. 305/2008.

Ændringsforslag 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) levering eller modtagelse af 
fluorholdige drivhusgasser med henblik 
på de opgaver, der er nævnt i litra a), b) 
og c).

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 130
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) fluorholdige drivhusgasser kan kun 
leveres til eller modtages af autoriserede 
personer og virksomheder med henblik på 
de opgaver, der er nævnt i litra a), b) og 
c).

Or. en

Ændringsforslag 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med udførelsen af disse 
opgaver, træffer de personer og
virksomheder, der er omhandlet i første 
afsnit, forebyggende foranstaltninger for at 
forhindre lækage af fluorholdige 
drivhusgasser.

Virksomheder, der udfører de i artikel 8,
stk. 1, nævnte opgaver på vegne af andre 
parter, skal være autoriserede i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, og 
træffer forebyggende foranstaltninger for 
at forhindre lækage af fluorholdige 
drivhusgasser.

Or. en

Begrundelse

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.
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Ændringsforslag 132
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Enhver person, som tildeler opgaven 
med installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af elektriske afbrydere, som indeholder 
SF6, eller udstyr, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 1, til en anden part, sikrer, at denne 
anden part har de fornødne autorisationer 
til at udføre opgaverne, jf. artikel 8.

5. Enhver person, som tildeler opgaven 
med installering, servicering, 
vedligeholdelse, reparation og demontering 
af elektriske afbrydere, som indeholder SF6
og kræver håndtering af SF6, eller udstyr, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, til en 
anden part, sikrer, at denne anden part har 
de fornødne autorisationer til at udføre 
opgaverne, jf. artikel 8.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at montører, som betjener eller reparerer anlæg med SF6, er velkvalificerede. 
Afbrydere med SF6 befinder sig imidlertid aldrig i offentligt tilgængelige områder, men 
overvåges altid af operatøren og betjenes kun af personer, der er instrueret i brugen heraf. 
Derfor er det ikke nødvendigt, at alle medarbejdere, der betjener et anlæg, er autoriserede, 
men at det kun er de medarbejdere, som rent faktisk håndterer SF6-gas.

Ændringsforslag 133
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 5 tons 
CO2, der ikke er indeholdt i 
skummaterialer, sikrer, at udstyret 
kontrolleres for lækager. Dog er udstyr 
med hermetisk lukkede systemer, der er 
mærket som sådanne, og som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til mindre 

1. Operatører af stationære og mobile 
køle- og luftkonditioneringsanlæg, der 
indeholder fluorholdige drivhusgasser med 
et globalt opvarmningspotentiale svarende 
til 5 tons CO2 eller mere, der ikke er 
indeholdt i skummaterialer, sikrer, at 
udstyret kontrolleres for lækager. Dog er 
udstyr med hermetisk lukkede systemer, 
der er mærket som sådanne, og som 
indeholder fluorholdige drivhusgasser med 



PE508.030v01-00 46/70 AM\931431DA.doc

DA

end 10 tons CO2, ikke underlagt 
lækagekontrol i medfør af denne artikel.

et globalt opvarmningspotentiale svarende 
til mindre end 10 tons CO2, ikke underlagt 
lækagekontrol i medfør af denne artikel.

Or. pl

Ændringsforslag 134
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 5 tons 
CO2, der ikke er indeholdt i 
skummaterialer, sikrer, at udstyret 
kontrolleres for lækager. Dog er udstyr 
med hermetisk lukkede systemer, der er 
mærket som sådanne, og som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til mindre 
end 10 tons CO2, ikke underlagt 
lækagekontrol i medfør af denne artikel.

1. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt
opvarmningspotentiale svarende til 5 tons 
CO2 eller derover, der ikke er indeholdt i 
skummaterialer, sikrer, at udstyret 
kontrolleres for lækager. Dog er udstyr 
med hermetisk lukkede systemer, der er 
mærket som sådanne, og som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til mindre 
end 10 tons CO2, ikke underlagt 
lækagekontrol i medfør af denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 135
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 5 tons 
CO2, der ikke er indeholdt i 
skummaterialer, sikrer, at udstyret 
kontrolleres for lækager. Dog er udstyr 
med hermetisk lukkede systemer, der er 

1. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser på 1,5 kg eller 
derover, der ikke er indeholdt i 
skummaterialer, sikrer, at udstyret 
kontrolleres for lækager.
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mærket som sådanne, og som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 
mindre end 10 tons CO2, ikke underlagt 
lækagekontrol i medfør af denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Ændringen fra kg til CO2-ækvivalens er uhensigtsmæssig og bør udelades. I forordningen om 
ozonlagsnedbrydende stoffer, forordningen om F-gasser og national lovgivning anvendes 
kilo. Operatører og nationale myndigheder er bekendt hermed. Formålet med bestemmelsen 
er at begrænse lækage. Høje lækagerater er forbundet med større udstyr og ikke nødvendigvis 
CO2-ækvivalens. Erfaringerne fra medlemsstater som f.eks. Danmark (1,5 kg) og Frankrig 
(2 kg) viser, at det er muligt at nedsætte fyldningen, og at det medfører en reduktion af 
emissioner. 

Ændringsforslag 136
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) stationære køleanlæg (a) stationære og mobile køleanlæg

Or. pl

Ændringsforslag 137
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) stationære luftkonditioneringsanlæg (b) stationære og mobile
luftkonditioneringsanlæg

Or. pl
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Ændringsforslag 138
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) stationære luftkonditioneringsanlæg (b) stationære og mobile
luftkonditioneringsanlæg

Or. de

Ændringsforslag 139
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) kølelastbiler og kølepåhængskøretøjer 
dertil.

(e) køleanlæg på køletog, kølelastbiler, 
kølevarevogne og kølepåhængskøretøjer 
dertil samt kølebeholdere.

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at udvide forordningens anvendelsesområde for at sikre loyal 
konkurrence inden for transportsektoren.

Ændringsforslag 140
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 5 tons 
CO2 eller derover, men mindre end 50 tons 

(a) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 5 tons 
CO2 eller derover, men mindre end 50 tons 
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CO2, kontrolleres for lækager mindst en 
gang hver 12. måned

CO2, kontrolleres for lækager mindst en 
gang hver 12. måned eller, såfremt der er 
installeret et lækagedetektionssystem, 
hver 24. måned

Or. en

Ændringsforslag 141
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 5 tons 
CO2 eller derover, men mindre end 50 tons 
CO2, kontrolleres for lækager mindst en 
gang hver 12. måned

(a) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser på 1,5 kg eller derover, 
kontrolleres for lækager mindst en gang 
hver 12. måned

Or. en

Begrundelse

 Ændringen fra kg til CO2-ækvivalens er uhensigtsmæssig og bør udelades. I forordningen om 
ozonlagsnedbrydende stoffer, forordningen om F-gasser og national lovgivning anvendes kg. 
Operatører og nationale myndigheder er bekendt hermed. Formålet med bestemmelsen er at 
begrænse lækage. Høje lækagerater er forbundet med større udstyr og ikke nødvendigvis 
CO2-ækvivalens. Erfaringerne fra medlemsstater som f.eks. Danmark (1,5 kg) og Frankrig 
(2 kg) viser, at det er muligt at nedsætte fyldningen, og at det medfører en reduktion af 
emissioner. 

Ændringsforslag 142
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 

(b) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
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opvarmningspotentiale svarende til 50 tons 
CO2 eller derover, men mindre end 500 
tons CO2, kontrolleres for lækager mindst 
en gang hver sjette måned

opvarmningspotentiale svarende til 50 tons 
CO2 eller derover, men mindre end 500 
tons CO2, kontrolleres for lækager mindst 
en gang hver sjette måned eller, såfremt 
der er installeret et 
lækagedetektionssystem, hver 
tolvte måned

Or. en

Ændringsforslag 143
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 50 
tons CO2 eller derover, men mindre end 
500 tons CO2, kontrolleres for lækager 
mindst en gang hver sjette måned

(b) udstyr, der indeholder 30 kg eller 
derover, kontrolleres for lækager mindst en 
gang hver sjette måned

Or. en

Begrundelse

Ændringen fra kg til CO2-ækvivalens er uhensigtsmæssig og bør udelades. I forordningen om 
ozonlagsnedbrydende stoffer, forordningen om F-gasser og national lovgivning anvendes kg. 
Operatører og nationale myndigheder er bekendt hermed. Formålet med bestemmelsen er at 
begrænse lækage. Høje lækagerater er forbundet med større udstyr og ikke nødvendigvis 
CO2-ækvivalens. Erfaringerne fra medlemsstater som f.eks. Danmark (1,5 kg) og Frankrig 
(2 kg) viser, at det er muligt at nedsætte fyldningen, og at det medfører en reduktion af 
emissioner. 

Ændringsforslag 144
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 500 ton 
CO2 eller derover, kontrolleres for lækager 
mindst en gang hver tredje måned.

(c) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 500 ton 
CO2 eller derover, kontrolleres for lækager 
mindst en gang hver tredje måned eller, 
såfremt der er installeret et 
lækagedetektionssystem, hver 
sjette måned.

Or. en

Ændringsforslag 145
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 500 
ton CO2 eller derover, kontrolleres for 
lækager mindst en gang hver tredje måned.

(c) udstyr, der indeholder 300 kg eller 
derover, kontrolleres for lækager mindst en 
gang hver tredje måned.

Or. en

Begrundelse

Ændringen fra kg til CO2-ækvivalens er uhensigtsmæssig og bør udelades. I forordningen om 
ozonlagsnedbrydende stoffer, forordningen om F-gasser og national lovgivning anvendes kg. 
Operatører og nationale myndigheder er bekendt hermed. Formålet med bestemmelsen er at 
begrænse lækage. Høje lækagerater er forbundet med større udstyr og ikke nødvendigvis 
CO2-ækvivalens. Erfaringerne fra medlemsstater som f.eks. Danmark (1,5 kg) og Frankrig 
(2 kg) viser, at det er muligt at nedsætte fyldningen, og at det medfører en reduktion af 
emissioner. 

Ændringsforslag 146
Jo Leinen



PE508.030v01-00 52/70 AM\931431DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 for at fastlægge nærmere krav 
vedrørende lækagekontrol, der 
gennemføres i henhold til stk. 1, for hver 
type udstyr omhandlet i nævnte stykke, 
vedrørende identifikation af de dele af 
udstyret, der har størst risiko for lækage, og 
vedrørende ændring af listen over udstyr i 
stk. 1 med henblik på at omfatte andre 
typer af udstyr på baggrund af 
markedsudviklingen og det teknologiske 
fremskridt.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 for at fastlægge nærmere krav 
vedrørende lækagekontrol, der 
gennemføres i henhold til stk. 1, for hver 
type udstyr omhandlet i nævnte stykke, 
vedrørende identifikation af de dele af 
udstyret, der har størst risiko for lækage, og 
vedrørende ændring af listen over udstyr i 
stk. 1 med henblik på at omfatte andre 
typer af udstyr på baggrund af 
markedsudviklingen og det teknologiske 
fremskridt. De særlige krav til 
lækagekontrollen vedtages inden den 
[1. januar 2015].

Or. en

Ændringsforslag 147
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, som 
indeholder fluorholdige drivhusgasser med 
et globalt opvarmningspotentiale svarende 
til 500 tons CO2 eller derover, sikrer, at 
udstyret er forsynet med et 
lækagedetekteringssystem, der advarer 
operatøren om alle utætheder.

1. Operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, som 
indeholder 150 kg fluorholdige 
drivhusgasser eller derover, sikrer, at 
udstyret er forsynet med et 
lækagedetekteringssystem, der advarer 
operatøren om alle utætheder.

Or. en

Begrundelse

Ændringen fra kg til CO2-ækvivalens er uhensigtsmæssig og bør udelades. I forordningen om 
ozonlagsnedbrydende stoffer, forordningen om F-gasser og national lovgivning anvendes kg. 
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Operatører og nationale myndigheder er bekendt hermed. Formålet med bestemmelsen er at 
begrænse lækage. Høje lækagerater er forbundet med større udstyr og ikke nødvendigvis 
CO2-ækvivalens. Erfaringerne fra medlemsstater som f.eks. Danmark (1,5 kg) og Frankrig 
(2 kg) viser, at det er muligt at nedsætte fyldningen, og at det medfører en reduktion af 
emissioner. 

Ændringsforslag 148
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som undtagelse fra artikel 3, stk. 2, litra 
b), gennemføres der for udstyr, som 
indeholder fluorholdige drivhusgasser med 
et globalt opvarmningspotentiale svarende 
til 50 tons CO2 eller derover, men mindre 
end 500 tons CO2, og som er udstyret med 
et lækagedetektionssystem, lækagekontrol 
mindst en gang hver 12. måned.

2. Som undtagelse fra artikel 3, stk. 2, litra 
b), gennemføres der for udstyr, som 
indeholder 30 kg fluorholdige 
drivhusgasser eller derover, men mindre 
end 500 tons CO2, og som er udstyret med 
et lækagedetektionssystem, lækagekontrol 
mindst en gang hver 12. måned.

Or. en

Begrundelse

Ændringen fra kg til CO2-ækvivalens er uhensigtsmæssig og bør udelades. I forordningen om 
ozonlagsnedbrydende stoffer, forordningen om F-gasser og national lovgivning anvendes kg. 
Operatører og nationale myndigheder er bekendt hermed. Formålet med bestemmelsen er at 
begrænse lækage. Høje lækagerater er forbundet med større udstyr og ikke nødvendigvis 
CO2-ækvivalens. Erfaringerne fra medlemsstater som f.eks. Danmark (1,5 kg) og Frankrig 
(2 kg) viser, at det er muligt at nedsætte fyldningen, og at det medfører en reduktion af 
emissioner. 

Ændringsforslag 149
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, der ikke er 

1. Operatører af udstyr opført i artikel 3,
stk. 1, der indeholder fluorholdige 
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indeholdt i skummaterialer, skal for hvert 
stykke udstyr etablere og opretholde et 
register, hvor følgende oplysninger til 
identifikation af udstyret registreres:

drivhusgasser, der ikke er indeholdt i 
skummaterialer, skal for hvert stykke af 
dette udstyr etablere og opretholde et 
register, hvor følgende oplysninger til 
identifikation af udstyret registreres:

Or. en

Ændringsforslag 150
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) mængden og typen af installerede 
fluorholdige drivhusgasser

(a) mængden og typen af installerede 
fluorholdige drivhusgasser, når udstyret 
installeres første gang, og om muligt den 
omtrentlige mængde af fluorholdige 
drivhusgasser såvel som typen af 
fluorholdige drivhusgasser, når udstyret 
serviceres

Or. en

Ændringsforslag 151
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) mængden af fluorholdige 
drivhusgasser, der er tilføjet, og grundene 
til at tilføje dem

(b) mængden af fluorholdige 
drivhusgasser, der er tilføjet med en 
angivelse af, om de er ubrugte eller 
genanvendes eller regenereres, og 
grundene til at tilføje dem

Or. en
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Ændringsforslag 152
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) observerede lækagerater udgår

Or. en

Ændringsforslag 153
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De personer, der foretager 
lækagekontrol af udstyr, der er omhandlet 
i artikel 3, stk. 2, litra a), skal for hver 
intervention etablere en kontrolliste, der 
omfatter følgende elementer:
a) type kontrolleret udstyr, dets 
fyldningskapacitet, type påfyldt 
drivhusgas og idriftsættelsesdato
b) type kontrol af udstyret og datoen for 
kontrol
c) type konstateret skade i givet fald
d) mængden af fluorholdige 
drivhusgasser, der er tilføjet, og anvendt 
type gas
e) mængden af genvundne fluorholdige 
drivhusgasser
f) hvorvidt udstyret er demonteret
g) identificering af foretagendet og for det 
i artikel 3, stk. 1, litra e), omhandlede 
udstyr identificering af køretøjet eller 
beholderen.
De personer, der foretager lækagekontrol, 
opretholder et register med de 
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oplysninger, der er angivet i afsnit 1, og 
giver operatøren en kopi af kontrollisten.
Operatører af udstyr, der indeholder 
drivhusgasser og er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra a), bevarer samtlige 
kontrollister gennem hele udstyrets 
levetid.

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at vedtage et effektivt rapporteringssystem for de årlige kontroller. 
Effektiviteten bør øges yderligere ved, at de personer, der foretager kontrol, fører et register.

Ændringsforslag 154
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 155
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b) og c).

Or. fr
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Begrundelse

Den administrative byrde forbundet med registreringen kan ikke retfærdiggøres i tilfældet 
med årlige kontroller. Det er mere passende at etablere et rapporteringssystem for de 
personer, der foretager lækagekontrol.

Ændringsforslag 156
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Operatører fremsender årligt 
registreringer til kompetente myndigheder 
med en oversigt over overholdelse.
Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 157
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Det er kun a) og g), der vedrører 
hermetisk lukkede MV-afbrydere.

Or. en
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Ændringsforslag 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre de registreringer, der er 
nævnt i stk. 1, lagres i en database, der 
oprettes af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, skal de i stk. 1 
omhandlede operatører opbevare 
registreringerne i mindst to år efter 
demontering af udstyret.

2. Medmindre de registreringer, der er 
nævnt i stk. 1, lagres i en database, der 
oprettes af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, skal de i stk. 1 
omhandlede operatører opbevare 
registreringerne i mindst fem år.

Or. en

Begrundelse

Dermed får medlemsstaterne fortsat mulighed for at oprette en database over registreringer 
af udstyr, hvis de anser det for at være hensigtsmæssigt, men der fastsættes en mere passende 
tidsperiode, inden for hvilken operatører af udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser, bør opretholde registreringer i de tilfælde, hvor medlemsstater vælger ikke at 
oprette en database.

Ændringsforslag 159
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt de registreringer, der er nævnt i 
stk. 1, lagres i en database, der oprettes af 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, bevarer de personer, der 
foretager lækagekontrollerne som 
omhandlet i stk. 1a, registrene i mindst 
fem år efter kontrollen.

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer sammenhæng med ændringsforslaget vedrørende artikel 5, stk. 1a.

Ændringsforslag 160
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for de registreringer, der er omhandlet i stk. 
1, og præcisere, hvordan de bør etableres 
og opretholdes i en gennemførelsesretsakt. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21.

3. Kommissionen fastlægger formatet for 
de registreringer og den oversigt over 
overholdelse, der er omhandlet i stk. 1, og
præciserer, hvordan de bør etableres og
opretholdes i en elektronisk database ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt
vedtaget efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 21. Formatet og specifikationerne 
vedtages inden den [1. januar 2015.]

Or. en

Ændringsforslag 161
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Producenter af fluorholdige forbindelser 
træffer alle nødvendige forholdsregler for 
at begrænse udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser mest muligt under 
produktion, transport og opbevaring.

Producenter af fluorholdige forbindelser 
træffer alle nødvendige forholdsregler for 
at begrænse udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser mest muligt under 
produktion, transport og opbevaring. Dette 
indebærer også biproduktion af 
drivhusgasser.

Or. de
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Ændringsforslag 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De pågældende producenter sikrer at al
trifluormethan (HFC-23), der produceres 
som biprodukt i betydelige mængder, 
destrueres som led i 
fremstillingsprocessen.

De pågældende producenter sikrer at 
trifluormethan (HFC-23), der produceres 
som biprodukt som led i 
fremstillingsprocessen, destrueres i 
overensstemmelse med den bedste
tilgængelige teknik.

Or. en

Begrundelse

Det er urimeligt at stille krav om, at "alle mængder" af HFC 23 som biprodukt skal 
destrueres. Det er næsten umuligt at undgå en vis form for emission, og selv med passende 
teknologi til destruktion er det kun muligt at destruere ca. 99 % af HFC 23, men ikke det hele. 
Dette ville medføre, at produktionen af fluorkemikalier blev flyttet til lande uden for Europa, 
hvor bi-produkter ikke skulle kontrolleres, hvilket ville resultere i højere emissioner, end hvis 
aktiviteterne var blevet opretholdt i Europa. Destruktionen bør være i overensstemmelse med 
den bedste tilgængelige teknik.

Ændringsforslag 163
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Medlemsstaterne indfører 
obligatoriske genvindingsordninger for 
fluorholdige drivhusgasser i produkter og 
udstyr, der falder uden for 
anvendelsesområdet for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/19/EU om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr1 inden 1. januar 2016. 



AM\931431DA.doc 61/70 PE508.030v01-00

DA

Under disse genvindingsordninger skal 
der kræves et finansielt indskud for 
markedsførte fluorholdige drivhusgasser, 
der refunderes for den mængde 
fluorholdige drivhusgasser, som 
indleveres til et godkendt anlæg med 
henblik på genanvendelse eller 
destruktion, medmindre der allerede er 
etableret genvindingsordninger med 
lignende effektivitet. 
__________________
1 EUT L 197, 24.7.2012, side 38

Or. en

Ændringsforslag 164
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forud for bortskaffelse af en beholder til 
fluorholdig drivhusgas, påser den person, 
der har anvendt den beholderen til 
transport eller opbevaring, at eventuelle 
restgasser genvindes for at sikre, at de 
genanvendes, regenereres eller destrueres.

3. Forud for bortskaffelse af en beholder til 
fluorholdig drivhusgas, påser den operatør, 
der har den faktiske kompetence over den 
tekniske funktion heraf, at eventuelle 
restgasser genvindes for at sikre, at de 
genanvendes, regenereres eller destrueres.

Or. en

Ændringsforslag 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Producentansvarsordning
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1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
producentansvarsordninger med henblik 
på at sikre genvinding, genanvendelse, 
regenerering eller destruktion af 
fluorholdige drivhusgasser. Disse 
ordninger, der er oprettet med henblik på 
at dække fluorholdige drivhusgasser i 
produkter og udstyr, der falder uden for 
anvendelsesområdet for 
direktiv 2012/19/EU, og i skummaterialer, 
vedtages inden [1. januar 2016].
2. Sådanne producentansvarsordninger 
skal sikre, at:
a) operatører og personer får mulighed 
for omkostningsfrit at bortskaffe 
genvundne fluorholdige drivhusgasser, 
herunder produkter og udstyr, der 
indeholder fluorholdige drivhusgasser, på 
et tilgængeligt indsamlingssted i området
a) at der stilles krav til operatører og 
personer om, at de skal benytte 
regenereringsudstyr for at bortskaffe 
genvundne fluorholdige drivhusgasser på 
et tilgængeligt indsamlingssted.
3. Under forudsætning af, at ordningerne 
opfylder de i punkt 2 fastsatte kriterier 
eller udviser lignende effektivitet, kan 
medlemsstaterne 
a) kræve, at producenter og importører 
opretter sådanne ordninger
b) kræve, at andre operatører eller 
personer deltager i sådanne ordninger 
eller
c) opretholde eksisterende ordninger.
4. Med henblik på at beskytte miljøet 
udvikler Kommissionen 
minimumskvalitetsstandarder for 
genvinding af fluorholdige drivhusgasser 
fra produkter og udstyr, der er blevet 
indsamlet. Disse standarder afspejler den 
nyeste teknologi og offentliggøres af 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 166
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelse og autorisation Autorisation

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ved hjælp af autorisation sikre, at erhvervsudøveres og virksomheders 
uddannelses- og/eller erfaringsniveau er tilstrækkeligt. Det bør være op til markedet, og ikke 
medlemsstaterne, at tilvejebringe uddannelsesordninger.

Ændringsforslag 167
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter uddannelses-
og autorisationsprogrammer for følgende 
personer:

1. Medlemsstaterne opretter 
autorisationsprogrammer for følgende 
personer:

Or. en

Ændringsforslag 168
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter uddannelses-
og autorisationsprogrammer for følgende 

1. Medlemsstaterne opretter uddannelses-
og eksamensprogrammer for følgende 
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personer: personer:

Or. pl

Ændringsforslag 169
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter uddannelses-
og autorisationsprogrammer for følgende 
personer:

1. Medlemsstaterne opretter og opretholder
autorisationsprogrammer for følgende 
personer:

Or. en

Ændringsforslag 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter uddannelses-
og autorisationsprogrammer for følgende 
personer:

1. Medlemsstaterne opretter
autorisationsprogrammer, herunder 
evalueringsprocesser, og sikrer adgang til 
uddannelse for følgende personer:

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens tekst er der tale om, at uddannelse skal være obligatorisk med hensyn til 
både erhvervelse og bevarelse af autorisation. Et sådant krav er urimeligt og 
uhensigtsmæssigt. Det, der har betydning, er viden, og man kan tilegne sig viden gennem 
uddannelse, men også gennem erfaring eller nylig uddannelse. Med den foreslåede ændring 
kommer forslaget til at svare til den nuværende forordning om fluorholdige gasser, som 
fastsætter obligatorisk autorisation.

Der er heller ingen henvisning til personer, der arbejder på mobilt luftkonditioneringsudstyr. 
Den foreslåede ordlyd, der tilføjes til artikel 8, stk. 1, punkt d), tager højde herfor.
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Ændringsforslag 171
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
det udstyr, der er anført i tredje afsnit i 
artikel 3, stk. 1

a) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
det udstyr, der er anført i tredje afsnit i 
artikel 3, stk. 1, også når sådant udstyr 
indeholder alternativer til fluorholdige 
drivhusgasser

Or. en

Ændringsforslag 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
det udstyr, der er anført i tredje afsnit i 
artikel 3, stk. 1

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens tekst er der tale om obligatorisk uddannelse for både at kunne få og bevare 
autorisation. Et sådant krav er urimeligt og uhensigtsmæssigt. Det, der har betydning, er 
viden, og man kan tilegne sig viden gennem uddannelse, men også gennem erfaring eller 
nylig uddannelse. Med den foreslåede ændring kommer forslaget til at svare til den 
nuværende forordning om fluorholdige gasser, som fastsætter obligatorisk autorisation.

Ændringsforslag 173
Mairead McGuinness
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer
elektriske afbrydere, som indeholder SF6

b) personer, der håndterer SF6 ved 
installering, servicering, vedligeholdelse
eller demontering af elektriske afbrydere

Or. en

Ændringsforslag 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6

udgår

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens tekst er der tale om obligatorisk uddannelse for både at kunne få og bevare 
autorisation. Et sådant krav er urimeligt og uhensigtsmæssigt. Det, der har betydning, er 
viden, og man kan tilegne sig viden gennem uddannelse, men også gennem erfaring eller 
nylig uddannelse. Med den foreslåede ændring kommer forslaget til at svare til den 
nuværende forordning om fluorholdige gasser, som fastsætter obligatorisk autorisation.

Ændringsforslag 175
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 

b) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
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elektriske afbrydere, som indeholder SF6 elektriske afbrydere, som indeholder SF6
og kræver håndtering af SF6

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at montører, som betjener eller reparerer anlæg med SF6, er velkvalificerede. 
Afbrydere med SF6 befinder sig imidlertid aldrig i offentligt tilgængelige områder, men 
overvåges altid af operatøren og betjenes kun af personer, der er instrueret i brugen heraf. 
Derfor er det ikke nødvendigt, at alle medarbejdere, der betjener et anlæg, er autoriserede, 
men at det kun er de medarbejdere, som rent faktisk håndterer SF6-gas.

Ændringsforslag 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6

b) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
elektriske afbrydere til højspænding, som 
indeholder SF6 i systemer, der ikke er 
hermetisk lukkede

Or. fr

Begrundelse

Uddannelses- og certificeringsprogrammer er ikke nødvendige for personer, der kommer i 
kontakt med elektriske afbrydere, som indeholder SF6, hvis disse er hermetisk lukkede. Pærer, 
der indeholder SF6, fyldes på fabrikken, og der forekommer ingen senere håndtering af eller 
kontakt med SF6.

Ændringsforslag 177
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) personer, der udfører de i litra a), b) 
og c) omhandlede opgaver på udstyr, som 
anvender alternativer til fluorholdige 
drivhusgasser til køling.
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Or. en

Ændringsforslag 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) personer, der installerer, servicerer, 
vedligeholder, reparerer eller demonterer 
mobilt luftkonditioneringsudstyr

Or. en

Begrundelse

Der er heller ingen henvisning til personer, der arbejder på mobilt luftkonditioneringsudstyr. 
Den foreslåede ordlyd, der tilføjes til artikel 8, stk. 1, punkt d), tager højde herfor.

Ændringsforslag 179
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uddannelsesprogrammerne i henhold 
til stk. 1 skal omfatte følgende:

2. Autorisationsprogrammerne i henhold 
til stk. 1 skal omfatte følgende:

Or. en

Ændringsforslag 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uddannelsesprogrammerne i henhold 2. Autorisationsprogrammerne og 
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til stk. 1 skal omfatte følgende: uddannelsen i henhold til stk. 1 skal 
omfatte følgende:

Or. en

Begrundelse

Ændringen til det første afsnit er nødvendig for at støtte de ændringer, der foretages med 
ændringsforslag 4 vedrørende obligatorisk uddannelse.

Ændringsforslag 181
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uddannelsesprogrammerne i henhold til 
stk. 1 skal omfatte følgende:

2. Uddannelsesprogrammerne og 
eksaminerne i henhold til stk. 1 skal 
omfatte følgende:

Or. pl

Ændringsforslag 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) teknologier, som erstatter eller 
reducerer anvendelsen af fluorholdige 
drivhusgasser, og sikker håndtering 
heraf.

udgår

Or. en

Begrundelse

Afsnit 1, litra e), slettes for at afspejle det synspunkt, at det ikke vil være hurtigt eller billigt at 
stille krav om, at medarbejdere skal uddanne sig inden for "alternative teknologier". Der er 
mange alternativer, og de er ofte meget mere komplekse at arbejde på end HFC, hvilket 
således resulterer i udvidede uddannelsesprogrammer, selv om mange ingeniører i praksis 
aldrig vil komme til at arbejde med alle alternative teknologier. En sådan udvidelse af 
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forordningens anvendelsesområde anses for at være uhensigtsmæssig og uanvendelig. 


