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Amendement 56
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
192, lid 1,

gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
192, lid 1, en artikel 114,

Or. de

Motivering

De dubbele rechtsgrondslag van de huidige Verordening (EG) nr. 842/2006 
(milieubescherming en de vrije interne markt) moet worden gehandhaafd om het vrije verkeer 
van goederen binnen de interne markt door middel van geharmoniseerde EU-wetgeving te 
waarborgen.

Amendement 57
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om deze doelstelling te bereiken, heeft 
de Europese Commissie in de Routekaart 
naar een concurrerende koolstofarme 
economie uiteengezet hoe tegen 2050 op 
kosteneffectieve wijze de noodzakelijke 
totale emissieverminderingen in de Unie 
tot stand kunnen worden gebracht. In deze 
routekaart worden de op zes gebieden 
nodige sectorale bijdragen vastgesteld.
Niet-CO2-emissies (inclusief gefluoreerde 
broeikasgassen, maar exclusief niet-
CO2-emissies van de landbouw) moeten in 
vergelijking met de niveaus van 1990 tegen 
2030 met 72 % à 73 %, en tegen 2050 met
70 % à 78 % worden verminderd. Als van 

(2) Om deze doelstelling te bereiken, heeft 
de Europese Commissie in de Routekaart 
naar een concurrerende koolstofarme 
economie uiteengezet hoe tegen 2050 op 
kosteneffectieve wijze de noodzakelijke 
totale emissieverminderingen in de Unie 
tot stand kunnen worden gebracht. In deze 
routekaart worden de op zes gebieden 
nodige sectorale bijdragen vastgesteld.
Niet-CO2-emissies (inclusief gefluoreerde 
broeikasgassen, maar exclusief niet-
CO2-emissies van de landbouw) moeten in 
vergelijking met de niveaus van 1990 tegen 
2030 met 72% à 73%, en tegen 2050 met
70% à 78% worden verminderd. In de
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het referentiejaar 2005 wordt uitgegaan, 
is tegen 2030 een vermindering van de
niet-CO2-emissies, exclusief die van de 
landbouw, met 60 % à 61 % vereist. De
emissies van gefluoreerde broeikasgassen 
bedroegen in 2005 naar schatting 90
miljoen ton (Mt) CO2-equivalent. Een 
vermindering met 60 % betekent dat de 
emissies tegen 2030 tot ongeveer 35 Mt 
CO2-equivalent moeten worden 
verminderd. Gezien de geschatte emissies 
van 104 Mt CO2-equivalent in 2030, is op 
basis van de volledige toepassing van de 
huidige wetgeving een verdere afname 
met ongeveer 70 Mt CO2- equivalent 
vereist.

Unie bedroegen de emissies van
fluorkoolwaterstoffen 27,8 miljoen ton
(Mt) CO2-equivalent in 1990, en 
vermeerderden tot 84,4 Mt CO2-equivalent 
in 2010; emissies van perfluorkoolstoffen 
bedroegen 20,4 Mt CO2-equivalent en 
verminderden tot 3,3 Mt CO2-equivalent 
in 2010; en emissies van 
zwavelhexafluoride bedroegen 10,9 Mt 
CO2-equivalent en verminderden tot 
6,5 Mt CO2-equivalent in 2010. Terwijl 
vermindering van emissies van 
perfluorkoolstoffen en 
zwavelhexafluoride moet doorgaan, 
vereist het keren van de trend in de 
uitstoot van fluorkoolwaterstoffen 
significante en snelle actie om uiteindelijk 
in 2030 te komen tot een vermindering van 
72% tot 73% aan emissies ten opzichte 
van de niveaus van 1990, ofwel 7,7 Mt
CO2-equivalent.

Or. en

Amendement 58
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Is van mening dat, teneinde de 
concurrentiekracht van de Europese 
industrie te behouden en de verplaatsing 
van bedrijven naar derde landen tegen te 
gaan, de langetermijndoelen van de EU 
voor de vermindering van gefluoreerde 
gasemissies moeten worden gesteld in het 
kader van een internationale 
overeenkomst over de vermindering van 
HFK's binnen het raamwerk van het 
UNFCCC of het Protocol van Montreal.

Or. en
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Amendement 59
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Toename in het gebruik van 
gefluoreerde broeikasgassen heeft geleid 
tot vervanging van andere stoffen die 
leidden tot afbraak van de ozonlaag.
Gefluoreerde broeikasgassen bedragen 
momenteel slechts 2% van de totale 
broeikasgasemissies in de EU. Ze worden 
voornamelijk gebruikt in regio's van de 
EU waar warmere 
klimaatomstandigheden heersen. Als de 
doelen niet evenwichtig worden gesteld, 
zullen de bedrijven in sommige lidstaten 
daar sterker onder lijden dan in andere 
lidstaten.

Or. en

Amendement 60
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In een verslag van de Commissie over 
de toepassing, effecten en adequaatheid 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 
geconcludeerd dat de huidige 
insluitingsmaatregelen, indien volledig 
toegepast, de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen kunnen verminderen. Die 
maatregelen moeten dan ook worden 
behouden en verduidelijkt op basis van de 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 
ervan. Ook moeten bepaalde maatregelen 

(3) In een verslag van de Commissie over 
de toepassing, effecten en adequaatheid 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 
geconcludeerd dat de huidige bepalingen 
van de verordening, indien volledig 
toegepast, in combinatie met Richtlijn 
2006/40/EG betreffende emissies van 
klimaatregelingsapparatuur in 
motorvoertuigen ("MAC-richtlijn"), tot 
2050 een stabilisering van de emissies van 
gefluoreerde broeikasgassen van de EU-27
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worden uitgebreid tot andere apparatuur 
waarin substantiële hoeveelheden 
gefluoreerde broeikasgassen worden 
gebruikt, zoals koelwagens en 
koelaanhangwagens. De verplichting om 
registraties te verrichten en bij te houden 
van de apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, moet ook voor 
elektrische schakelinrichtingen gelden.

op hun huidig niveau kunnen 
bewerkstelligen. Die maatregelen moeten 
dan ook worden behouden en verduidelijkt 
op basis van de ervaring die is opgedaan 
bij de uitvoering ervan. Niettemin moeten 
met het oog op een verlaging van de 
emissies met 80 à 95% tegen 2050, nieuwe 
kosteneffectieve maatregelen worden 
getroffen. Wat insluiting en terugwinning 
betreft, is de uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot koelsystemen van 
wegvoertuigen, zoals vracht- en 
aanhangwagens, geopperd als een van de 
mogelijkheden om de 
broeikasgassenemissies verder terug te 
dringen.

Or. fr

Motivering

Het amendement heeft tot doel te zorgen voor meer nauwkeurigheid en verduidelijking wat 
betreft de conclusies van het verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 842/2006.

Amendement 61
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In een verslag van de Commissie over 
de toepassing, effecten en adequaatheid 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 
geconcludeerd dat de huidige 
insluitingsmaatregelen, indien volledig 
toegepast, de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen kunnen verminderen. Die 
maatregelen moeten dan ook worden 
behouden en verduidelijkt op basis van de 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 
ervan. Ook moeten bepaalde maatregelen 
worden uitgebreid tot andere apparatuur 
waarin substantiële hoeveelheden 
gefluoreerde broeikasgassen worden 

(3) In een verslag van de Commissie over 
de toepassing, effecten en adequaatheid 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 
geconcludeerd dat de huidige 
insluitingsmaatregelen, indien volledig 
toegepast, de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen kunnen verminderen. Die 
maatregelen moeten dan ook worden 
behouden en verduidelijkt op basis van de 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 
ervan en moeten worden aangevuld met 
vereisten met betrekking tot 
terugwinschema's en het extensief 
gebruik van teruggewonnen en 
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gebruikt, zoals koelwagens en 
koelaanhangwagens. De verplichting om 
registraties te verrichten en bij te houden 
van de apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, moet ook voor 
elektrische schakelinrichtingen gelden.

gerecycleerde gefluoreerde 
broeikasgassen in combinatie met de 
ingevoerde verbodsbepalingen. Ook 
moeten bepaalde maatregelen worden 
uitgebreid tot andere apparatuur waarin 
substantiële hoeveelheden gefluoreerde 
broeikasgassen worden gebruikt, zoals 
koelwagens en koelaanhangwagens. De 
verplichting om registraties te verrichten en 
bij te houden van de apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, moet 
ook voor elektrische schakelinrichtingen 
gelden.

Or. en

Amendement 62
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In een verslag van de Commissie over 
de toepassing, effecten en adequaatheid 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 
geconcludeerd dat de huidige 
insluitingsmaatregelen, indien volledig 
toegepast, de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen kunnen verminderen. Die 
maatregelen moeten dan ook worden 
behouden en verduidelijkt op basis van de 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 
ervan. Ook moeten bepaalde maatregelen 
worden uitgebreid tot andere apparatuur 
waarin substantiële hoeveelheden 
gefluoreerde broeikasgassen worden 
gebruikt, zoals koelwagens en 
koelaanhangwagens. De verplichting om 
registraties te verrichten en bij te houden 
van de apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, moet ook voor 
elektrische schakelinrichtingen gelden.

(3) In een verslag van de Commissie over 
de toepassing, effecten en adequaatheid 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 
geconcludeerd dat de huidige 
insluitingsmaatregelen, indien volledig 
toegepast, de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen kunnen verminderen. Die 
maatregelen moeten dan ook worden 
behouden en verduidelijkt op basis van de 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 
ervan en worden versterkt met 
aanvullende maatregelen. Ook moeten 
bepaalde maatregelen worden uitgebreid 
tot andere apparatuur waarin substantiële 
hoeveelheden gefluoreerde broeikasgassen 
worden gebruikt, zoals koelwagens en 
koelaanhangwagens. De verplichting om 
registraties te verrichten en bij te houden 
van de apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, moet ook voor 
elektrische schakelinrichtingen gelden.



PE508.030v01-00 8/73 AM\931431NL.doc

NL

Or. en

Amendement 63
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In het verslag van de Commissie is ook 
geconcludeerd dat meer kan worden 
gedaan om de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen in de Unie te verminderen, 
met name door het gebruik van die gassen 
te vermijden indien er veilige en energie-
efficiënte alternatieve technologieën 
zonder of met een lagere impact op het 
klimaat zijn. Een afname tegen 2030 met 
maximaal tweederde van de emissies van 
2010 is kosteneffectief omdat in veel 
sectoren bewezen en geteste alternatieven 
beschikbaar zijn.

(4) In het verslag van de Commissie is ook 
geconcludeerd dat meer kan worden 
gedaan om de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen in de Unie te verminderen, 
met name door het gebruik van die gassen 
te vermijden indien er veilige en energie-
efficiënte alternatieve technologieën 
zonder of met een lagere impact op het 
klimaat zijn. Een afname tegen 2030 met 
maximaal twee derde van de emissies van 
2010 kan kosteneffectief worden 
verwezenlijkt als rekening wordt 
gehouden met de beschikbaarheid van in 
veel sectoren bewezen en geteste 
alternatieven.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 64
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In de resolutie van het Europees 
Parlement over een brede aanpak van 
niet-CO2-gerelateerde maar voor het 
klimaat relevante antropogene emissies
(B7-0474/2011) wordt de inzet van de 
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Europese Commissie om actie te 
ondersteunen tegen HFK's in het kader 
van het Protocol van Montreal met 
instemming verwelkomd als 
schoolvoorbeeld van een niet 
marktgerichte benadering ter 
vermindering van broeikasgasemissies.

Or. en

Amendement 65
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In Resolutie B7-0474/2011 van het 
Europees Parlement wordt aangedrongen 
op verkenning van manieren om op 
internationaal niveau een onmiddellijke 
uitfasering te stimuleren via het Protocol 
van Montreal.

Or. en

Amendement 66
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om het toezicht op de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
de verlaging van gefluoreerde 
broeikasgassen te kunnen waarborgen,
moeten daartoe alle nodige gegevens 
verzameld worden. Derhalve moet de 
verplichting om registraties te verrichten 
en bij te houden van de apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, ook 
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voor elektrische schakelinrichtingen 
gelden, alsmede voor andere apparatuur 
die door de onderhavige verordening 
wordt bestreken.

Or. fr

Motivering

De noodzaak van registraties moet in een specifieke overweging worden opgenomen.

Amendement 67
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Aangezien er geschikte alternatieven 
zijn, moet het huidige verbod op het 
gebruik van zwavelhexafluoride bij het 
spuitgieten van magnesium en de recycling 
van magnesiumspuitgietlegeringen worden 
uitgebreid tot faciliteiten die minder dan 
850 kg per jaar gebruiken. Evenzo moet, 
met een passende overgangstermijn, het 
gebruik van koelvloeistoffen met een zeer 
hoog aardopwarmingsvermogen ("GWP") 
worden verboden voor het servicen of 
onderhouden van koelapparatuur met een 
hoeveelheid koelmiddelvulling equivalent 
aan 5 ton CO2 of meer.

(7) Aangezien er geschikte alternatieven 
zijn, moet het huidige verbod op het 
gebruik van zwavelhexafluoride bij het 
spuitgieten van magnesium en de recycling 
van magnesiumspuitgietlegeringen worden 
uitgebreid tot faciliteiten die minder dan 
850 kg per jaar gebruiken. Evenzo moet, 
met een passende overgangstermijn, het 
gebruik van koelvloeistoffen met een zeer 
hoog aardopwarmingsvermogen ("GWP") 
van meer dan 2500, worden verboden voor 
het servicen of onderhouden van 
koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 50 ton 
CO2 of meer.

Or. fr

Motivering

Het verbod op servicen of onderhoud van apparatuur met een hoeveelheid equivalent aan 
5 ton dreigt te veel kosten voor de vervoerssector met zich mee te brengen, met name voor de 
kleine en middelgrote ondernemingen die gedwongen worden om bestaande apparatuur te 
vervangen of aan te passen. De energieprestatie zou eveneens worden aangetast door de 
vervanging van koelgas.
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Amendement 68
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 
nemen of, eveneens tijdelijk, bepaalde 
categorieën producten of apparatuur uit te 
sluiten waarvoor alternatieve stoffen die 
onder de vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

(8) Extra verbodsbepalingen ten aanzien 
van het op de markt brengen van nieuwe 
apparatuur voor koeling, klimaatregeling 
en brandbeveiliging die middels specifieke 
gefluoreerde broeikasgassen werkt, moeten
alleen worden ingevoerd indien er 
geschikte alternatieven voor het gebruik 
van die stoffen beschikbaar zijn. In het 
licht van toekomstige technische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
bepaalde categorieën producten of 
apparatuur uit te sluiten waarvoor 
alternatieve stoffen die onder de 
vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 69
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten (8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
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aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 
nemen of, eveneens tijdelijk, bepaalde 
categorieën producten of apparatuur uit te 
sluiten waarvoor alternatieve stoffen die 
onder de vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling, schuimen, aërosolen en 
brandbeveiliging die middels specifieke 
gefluoreerde broeikasgassen werkt, worden 
ingevoerd indien er geschikte alternatieven 
voor het gebruik van die stoffen 
beschikbaar zijn. In het licht van 
toekomstige technische ontwikkelingen en 
de beschikbaarheid van kostenefficiënte 
alternatieven voor het gebruik van 
gefluoreerde broeikasgassen, moet de 
Commissie bevoegd zijn om andere 
producten en apparatuur op te nemen of, 
eveneens tijdelijk, bepaalde categorieën 
producten of apparatuur uit te sluiten 
waarvoor alternatieve stoffen die onder de 
vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

Or. de

Amendement 70
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 
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ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 
nemen of, eveneens tijdelijk, bepaalde 
categorieën producten of apparatuur uit te 
sluiten waarvoor alternatieve stoffen die 
onder de vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 
nemen. De Commissie moet eveneens 
bevoegd zijn bepaalde categorieën 
producten of apparatuur, al dan niet 
tijdelijk, uit te sluiten waarvoor 
alternatieve stoffen die onder de 
vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
nieuwe wetenschappelijke of technische 
gegevens over de veiligheid van 
alternatieve stoffen die hun gebruik op 
grond van het voorzorgsbeginsel
uitsluiten, niet meer beschikbaar zijn.

Or. fr

Motivering

Het is van belang om de rechtszekerheid te waarborgen en situaties te voorkomen waarin 
wijzigingen zich te vaak voordoen. Apparatuur of producten zouden pas binnen de 
werkingssfeer van de verordening moeten vallen als er op de markt alternatieven beschikbaar 
zijn. Uitsluiting van apparatuur of producten zou pas moeten plaatsvinden als er 
toeleveringsproblemen zijn of nieuwe wetenschappelijke bevindingen op veiligheidsproblemen 
wijzen.

Amendement 71
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
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broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 
nemen of, eveneens tijdelijk, bepaalde 
categorieën producten of apparatuur uit te 
sluiten waarvoor alternatieve stoffen die 
onder de vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 
nemen of, eveneens tijdelijk, bepaalde 
categorieën producten of apparatuur uit te 
sluiten waarvoor alternatieve stoffen die 
onder de vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om, 
rekening houdend met de niveaus van 
energieverbruik met betrekking tot de 
huidige stoffen, aan de vraag te voldoen, 
of ten gevolge van geldende 
veiligheidsnormen die het gebruik van 
relevante alternatieven uitsluiten, niet 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 72
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling en 
klimaatregeling, schuimen, aërosolen en 
brandbeveiliging die middels specifieke 
gefluoreerde broeikasgassen werken, 
worden ingevoerd indien er geschikte 
alternatieven voor het gebruik van die 
stoffen beschikbaar zijn teneinde een 
duidelijk marktsignaal te geven dat moet 
worden geïnvesteerd in 
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gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 
nemen of, eveneens tijdelijk, bepaalde 
categorieën producten of apparatuur uit te 
sluiten waarvoor alternatieve stoffen die 
onder de vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

productiefaciliteiten om te komen tot 
schaalvoordelen en innovatie te 
bevorderen. In het licht van toekomstige 
technische ontwikkelingen en de 
beschikbaarheid van kostenefficiënte 
alternatieven voor het gebruik van 
gefluoreerde broeikasgassen, moet de 
Commissie bevoegd zijn om andere 
producten en apparatuur op te nemen of, 
eveneens tijdelijk, bepaalde categorieën 
producten of apparatuur uit te sluiten 
waarvoor alternatieve stoffen die onder de 
vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

Or. en

Amendment 73
Sabine Wils

Proposal for a regulation
Recital 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling en 
klimaatregeling, schuimen, aërosolen, 
oplosmiddelen en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen werken, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn
teneinde een duidelijk marktsignaal te 
geven dat moet worden geïnvesteerd in 
productiefaciliteiten om te komen tot 
schaalvoordelen en innovatie te 
bevorderen. In het licht van de huidig 
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nemen of, eveneens tijdelijk, bepaalde 
categorieën producten of apparatuur uit te 
sluiten waarvoor alternatieve stoffen die 
onder de vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

beschikbare alternatieve technologieën en
toekomstige technische ontwikkelingen en 
de beschikbaarheid van kostenefficiënte 
alternatieven voor het gebruik van 
gefluoreerde broeikasgassen, moet de 
Commissie bevoegd zijn om andere 
producten en apparatuur op te nemen of, 
eveneens tijdelijk, bepaalde categorieën 
producten of apparatuur uit te sluiten 
waarvoor alternatieve stoffen die onder de 
vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Geamendeerd in overeenstemming met de introductie van verbodsbepalingen in bijlage III.

Amendement 74
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Die verbodsbepalingen mogen slechts 
worden ingevoerd indien zij resulteren in 
lagere totale broeikasgasemissies, met 
name van zowel de lekkage van 
gefluoreerde broeikasgassen als van de 
CO2-emissies die resulteren uit het 
energieverbruik ervan. Apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, moet 
aldus worden toegelaten als de totale 
broeikasgasemissies ervan kleiner zijn dan 
die welke zouden resulteren uit equivalente 
apparatuur zonder gefluoreerde 

(9) Die verbodsbepalingen mogen slechts 
worden ingevoerd indien zij resulteren in 
significant lagere totale 
broeikasgasemissies, met name van zowel 
de lekkage van gefluoreerde 
broeikasgassen als van de CO2-emissies die 
resulteren uit het energieverbruik ervan.
Apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, moet aldus worden 
toegelaten als de totale 
broeikasgasemissies ervan kleiner zijn dan 
die welke zouden resulteren uit equivalente 



AM\931431NL.doc 17/73 PE508.030v01-00

NL

broeikasgassen die het maximaal 
toegestane energieverbruik heeft als 
aangegeven in desbetreffende 
uitvoeringsmaatregelen welke zijn 
vastgesteld op grond van Richtlijn 
2009/125/EG (ecologisch ontwerp).

apparatuur zonder gefluoreerde 
broeikasgassen die het maximaal 
toegestane energieverbruik heeft als 
aangegeven in desbetreffende 
uitvoeringsmaatregelen welke zijn 
vastgesteld op grond van Richtlijn 
2009/125/EG (ecologisch ontwerp).

Or. en

Amendement 75
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Die verbodsbepalingen mogen slechts 
worden ingevoerd indien zij resulteren in 
lagere totale broeikasgasemissies, met 
name van zowel de lekkage van 
gefluoreerde broeikasgassen als van de 
CO2-emissies die resulteren uit het
energieverbruik ervan. Apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, moet 
aldus worden toegelaten als de totale 
broeikasgasemissies ervan kleiner zijn dan 
die welke zouden resulteren uit equivalente 
apparatuur zonder gefluoreerde 
broeikasgassen die het maximaal 
toegestane energieverbruik heeft als 
aangegeven in desbetreffende 
uitvoeringsmaatregelen welke zijn 
vastgesteld op grond van Richtlijn 
2009/125/EG (ecologisch ontwerp)41.

(9) Die verbodsbepalingen mogen slechts 
worden ingevoerd indien zij resulteren in 
lagere totale broeikasgasemissies, met 
name van zowel de lekkage van 
gefluoreerde broeikasgassen als van de 
CO2-emissies die resulteren uit het 
energieverbruik ervan. Apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, moet 
aldus worden toegelaten en gepromoot als 
de totale broeikasgasemissies ervan kleiner 
zijn dan die welke zouden resulteren uit 
equivalente apparatuur zonder gefluoreerde 
broeikasgassen die het maximaal 
toegestane energieverbruik heeft als 
aangegeven in desbetreffende 
uitvoeringsmaatregelen welke zijn 
vastgesteld op grond van Richtlijn 
2009/125/EG (ecologisch ontwerp)41.

Or. it

Amendement 76
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Die verbodsbepalingen mogen slechts 
worden ingevoerd indien zij resulteren in 
lagere totale broeikasgasemissies, met 
name van zowel de lekkage van 
gefluoreerde broeikasgassen als van de 
CO2-emissies die resulteren uit het 
energieverbruik ervan. Apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, moet 
aldus worden toegelaten als de totale 
broeikasgasemissies ervan kleiner zijn dan 
die welke zouden resulteren uit 
equivalente apparatuur zonder 
gefluoreerde broeikasgassen die het 
maximaal toegestane energieverbruik 
heeft als aangegeven in desbetreffende 
uitvoeringsmaatregelen welke zijn 
vastgesteld op grond van Richtlijn 
2009/125/EG (ecologisch ontwerp).

(9) Die verbodsbepalingen mogen slechts 
worden ingevoerd indien zij resulteren in 
lagere totale broeikasgasemissies, met 
name van zowel de lekkage van 
gefluoreerde broeikasgassen als van de 
CO2-emissies die resulteren uit het 
energieverbruik en het productieproces
ervan. Apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, moet aldus worden 
toegelaten als de totale 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus, inclusief de emissies die 
vrijkomen bij het productieproces van 
gefluoreerde broeikasgassen lager zijn dan 
de emissies die zouden zijn vrijgekomen 
bij gelijkwaardige apparatuur zonder 
gefluoreerde broeikasgassen.

Or. en

Amendement 77
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het geleidelijk verminderen van het 
op de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen blijkt de meest 
effectieve, kostenefficiënte methode te zijn 
om emissies van die stoffen op lange 
termijn te verminderen.

(11) Het geleidelijk verminderen van het 
op de EU-markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen blijkt de meest 
effectieve, kostenefficiënte methode te zijn 
om emissies van die stoffen op lange 
termijn te verminderen.

Or. en

Amendement 78
Jo Leinen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het geleidelijk verminderen van het 
op de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen blijkt de meest 
effectieve, kostenefficiënte methode te zijn 
om emissies van die stoffen op lange 
termijn te verminderen.

(11) Het geleidelijk verminderen van het 
op de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen blijkt de meest 
effectieve, kostenefficiënte methode te zijn 
om emissies van die stoffen op lange 
termijn te verminderen. Deze benadering 
wordt ondersteund door bijkomende 
verbodsbepalingen betreffende het 
plaatsen van apparatuur die is gebaseerd 
op fluorkoolwaterstoffen, 
insluitingsmaatregelen en 
terugwinvereisten.

Or. en

Amendement 79
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om uitvoering te geven aan de 
geleidelijke vermindering van het op de 
markt brengen van fluorkoolwaterstoffen 
moet de Commissie aan individuele 
producenten en invoerders quota voor het 
op de markt brengen ervan toewijzen opdat 
de totale kwantitatieve limiet voor het op 
de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen in de Unie niet wordt 
overschreden.

(12) Om uitvoering te geven aan de 
geleidelijke vermindering van het op de 
EU-markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen moet de Commissie 
aan individuele producenten en invoerders 
quota voor het op de markt brengen ervan 
toewijzen opdat de totale kwantitatieve 
limiet voor het op de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen in de Unie niet wordt 
overschreden. De geleidelijke 
vermindering geldt niet voor 
fluorkoolwaterstoffen die worden gebruikt 
voor specifieke doeleinden waarvoor geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn om 
technische of economische redenen of om 
redenen van veiligheid.

Or. en
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Amendement 80
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De quotatoewijzing aan individuele 
ondernemingen moet gebaseerd zijn op de 
hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen die zij 
tijdens de referentieperiode van 2008 tot 
2011 hebben geproduceerd of ingevoerd.
Om kleine exploitanten echter niet uit te 
sluiten, moet vijf procent van de totale 
kwantitatieve limiet worden gereserveerd 
voor invoerders en producenten die in de 
referentieperiode niet meer dan 1 ton 
gefluoreerde broeikasgassen hebben 
ingevoerd of geproduceerd.

(13) De quotatoewijzing aan individuele 
ondernemingen moet gebaseerd zijn op de 
hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen die zij 
tijdens de referentieperiode van 2009 tot 
2012 hebben geproduceerd of ingevoerd.
Om kleine exploitanten echter niet uit te 
sluiten, moet vijf procent van de totale 
kwantitatieve limiet worden gereserveerd 
voor invoerders en producenten die in de 
referentieperiode niet meer dan 1 ton 
gefluoreerde broeikasgassen hebben 
ingevoerd of geproduceerd. De toewijzing 
van de quota is onderhavig aan een 
vergoeding die wordt ingevorderd door de 
Commissie en wordt gebruikt voor de 
doelstelling als beschreven in 
artikel 14 bis (nieuw).

Or. en

Amendement 81
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet zich belasten met 
het voortdurend monitoren van de effecten 
van het verminderen van het op de markt 
brengen van fluorkoolwaterstoffen, 
inclusief het effect van vermindering op 
het aanbod voor toestellen indien het 
gebruik van fluorkoolwaterstoffen in lagere 
levenscyclusemissies zou resulteren dan 

(18) De Commissie moet zich belasten met 
het voortdurend monitoren van de effecten 
van het verminderen van het op de markt 
brengen van fluorkoolwaterstoffen, 
inclusief het effect van vermindering op 
het aanbod voor toestellen indien het 
gebruik van fluorkoolwaterstoffen in lagere 
levenscyclusemissies zou resulteren dan 
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wanneer een alternatieve technologie zou 
worden gebruikt. De monitoring moet 
eveneens de vroege ontdekking van 
gezondheids- of veiligheidproblemen ten 
gevolge van negatieve effecten op de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen 
garanderen. Vóór 2030 moet tijdig een 
uitgebreide toetsing worden uitgevoerd om 
de bepalingen van deze verordening in het 
licht van de uitvoering ervan en van 
nieuwe ontwikkelingen aan te passen en, 
indien passend, verdere 
verminderingsmaatregelen vast te stellen.

wanneer een alternatieve technologie zou 
worden gebruikt. De monitoring moet 
eveneens de vroege ontdekking van 
gezondheids- of veiligheidproblemen ten 
gevolge van negatieve effecten op de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen 
garanderen. Na afloop van de eerste vijf 
jaar van de tenuitvoerlegging moet een 
uitgebreide toetsing worden uitgevoerd om 
de bepalingen van deze verordening in het 
licht van de uitvoering ervan en van 
nieuwe ontwikkelingen aan te passen en, 
indien passend, verdere 
verminderingsmaatregelen vast te stellen.
Deze toetsing wordt elke vijf jaar 
herhaald.

Or. fr

Motivering

Om een optimale tenuitvoerlegging van de verordening en passende wijzigingen te verzekeren 
moet om de vijf jaar een uitgebreide toetsing worden uitgevoerd.

Amendement 82
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet zich belasten met 
het voortdurend monitoren van de effecten 
van het verminderen van het op de markt 
brengen van fluorkoolwaterstoffen, 
inclusief het effect van vermindering op 
het aanbod voor toestellen indien het 
gebruik van fluorkoolwaterstoffen in lagere 
levenscyclusemissies zou resulteren dan 
wanneer een alternatieve technologie zou 
worden gebruikt. De monitoring moet 
eveneens de vroege ontdekking van 
gezondheids- of veiligheidproblemen ten 
gevolge van negatieve effecten op de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen 

(18) De Commissie moet zich belasten met 
het voortdurend monitoren van de effecten 
van het verminderen van het op de markt 
brengen van fluorkoolwaterstoffen, 
inclusief het effect van vermindering op 
het aanbod voor toestellen indien het 
gebruik van fluorkoolwaterstoffen in lagere 
levenscyclusemissies zou resulteren dan 
wanneer een alternatieve technologie zou 
worden gebruikt. De monitoring moet 
eveneens de vroege ontdekking van 
gezondheids- of veiligheidproblemen ten 
gevolge van negatieve effecten op de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen 
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garanderen. Vóór 2030 moet tijdig een 
uitgebreide toetsing worden uitgevoerd om 
de bepalingen van deze verordening in het 
licht van de uitvoering ervan en van 
nieuwe ontwikkelingen aan te passen en, 
indien passend, verdere 
verminderingsmaatregelen vast te stellen.

garanderen. Vóór 2030 moet tijdig een 
uitgebreide toetsing worden uitgevoerd om 
de bepalingen van deze verordening in het 
licht van de uitvoering ervan en van 
nieuwe ontwikkelingen aan te passen en, 
indien passend, verdere 
verminderingsmaatregelen vast te stellen.
Deze verordening geldt niet voor medische 
toepassingen waarvan het gebruik van 
kritiek belang is, als er geen passende 
alternatieven zijn of als die alternatieven 
niet kunnen worden gebruikt om 
technische, economische of 
veiligheidsredenen.

Or. en

Motivering

Medische toepassingen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten en waarvan het gebruik van 
kritiek belang is, moeten beschikbaar blijven als er geen passend alternatief voorhanden is 
teneinde een veilige en effectieve levering van essentiële gezondheidszorg te waarborgen.

Amendement 83
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om rekening te houden met de 
technologische vooruitgang en de 
ontwikkeling van de markten waarop deze 
verordening van invloed is, en om naleving 
van internationale overeenkomsten te 
garanderen, moet ten aanzien van het 
volgende de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
aan de Commissie worden gedelegeerd:
bepalen van vereisten voor standaard 
lekkagecontroles; uitbreiding van de lijst 
van apparatuur die onderworpen is aan 
verplichte terugwinning van gefluoreerde 

(20) Om rekening te houden met de 
technologische vooruitgang en de 
ontwikkeling van de markten waarop deze 
verordening van invloed is, en om naleving 
van internationale overeenkomsten te 
garanderen, moet ten aanzien van het 
volgende de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
aan de Commissie worden gedelegeerd:
bepalen van vereisten voor standaard 
lekkagecontroles; uitbreiding van de lijst 
van apparatuur die onderworpen is aan 
verplichte terugwinning van gefluoreerde 
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broeikasgassen; bepalen van 
minimumvereisten en voorwaarden voor de 
wederzijdse erkenning van 
opleidingsprogramma's voor personen die 
de apparatuur installeren, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen en die op 
lekkages controleren en gefluoreerde 
broeikasgassen terugwinnen, en voor de 
certificering van de personen en bedrijven 
die die taken verrichten; wijzigen van 
etiketteringsvereisten; verbieden van het 
op de markt brengen van meer producten 
en apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten of ervan 
afhankelijk zijn; wijzigen van de 
maximumhoeveelheden 
fluorkoolwaterstoffen die op de markt 
mogen worden gebracht en vrijstellen, om 
gezondheids- en veiligheidsredenen, van 
het quotavereiste van het aanbod van 
fluorkoolwaterstoffen voor specifieke 
kritieke toepassingen; bepalen van de 
regels voor het herberekenen van de 
referentiewaarden voor het op de markt 
brengen van fluorkoolwaterstoffen door 
individuele ondernemingen en wijzigen of 
aanvullen van het mechanisme voor de 
toewijzing van quota; herzien van de 
drempelwaarden inzake 
rapportagevereisten; vaststellen van 
vereisten voor de rapportagesystemen 
inzake emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen en het gebruik van de door 
de lidstaten verzamelde gegevens 
betreffende emissies; opnemen van andere 
stoffen met een significant 
aardopwarmingsvermogen in de lijsten van 
stoffen waarvoor deze verordening geldt en 
actualiseren van de lijsten op basis van 
nieuwe wetenschappelijke bevindingen, in 
het bijzonder het 
aardopwarmingsvermogen van de in de 
lijsten van de bijlagen bij de verordening 
opgenomen stoffen.

broeikasgassen; bepalen van 
minimumvereisten en voorwaarden voor de 
wederzijdse erkenning van 
opleidingsprogramma's voor personen die 
de apparatuur installeren, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen en die op 
lekkages controleren en gefluoreerde 
broeikasgassen terugwinnen, en voor de 
certificering van de personen en bedrijven 
die die taken verrichten; wijzigen van 
etiketteringsvereisten; wijzigen van de 
maximumhoeveelheden 
fluorkoolwaterstoffen die op de markt 
mogen worden gebracht en vrijstellen, om 
gezondheids- en veiligheidsredenen, van 
het quotavereiste van het aanbod van
fluorkoolwaterstoffen voor specifieke 
kritieke toepassingen; bepalen van de 
regels voor het herberekenen van de 
referentiewaarden voor het op de markt 
brengen van fluorkoolwaterstoffen door 
individuele ondernemingen en wijzigen of 
aanvullen van het mechanisme voor de 
toewijzing van quota; herzien van de 
drempelwaarden inzake 
rapportagevereisten; vaststellen van 
vereisten voor de rapportagesystemen 
inzake emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen en het gebruik van de door 
de lidstaten verzamelde gegevens 
betreffende emissies; opnemen van andere 
stoffen met een significant 
aardopwarmingsvermogen in de lijsten van 
stoffen waarvoor deze verordening geldt en 
actualiseren van de lijsten op basis van 
nieuwe wetenschappelijke bevindingen, in 
het bijzonder het 
aardopwarmingsvermogen van de in de 
lijsten van de bijlagen bij de verordening 
opgenomen stoffen.

Or. en



PE508.030v01-00 24/73 AM\931431NL.doc

NL

Amendement 84
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om rekening te houden met de 
technologische vooruitgang en de 
ontwikkeling van de markten waarop deze 
verordening van invloed is, en om naleving 
van internationale overeenkomsten te 
garanderen, moet ten aanzien van het 
volgende de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
aan de Commissie worden gedelegeerd:
bepalen van vereisten voor standaard 
lekkagecontroles; uitbreiding van de lijst 
van apparatuur die onderworpen is aan 
verplichte terugwinning van gefluoreerde 
broeikasgassen; bepalen van 
minimumvereisten en voorwaarden voor de 
wederzijdse erkenning van 
opleidingsprogramma's voor personen die 
de apparatuur installeren, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen en die op 
lekkages controleren en gefluoreerde 
broeikasgassen terugwinnen, en voor de 
certificering van de personen en bedrijven 
die die taken verrichten; wijzigen van 
etiketteringsvereisten; verbieden van het 
op de markt brengen van meer producten 
en apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten of ervan 
afhankelijk zijn; wijzigen van de 
maximumhoeveelheden 
fluorkoolwaterstoffen die op de markt 
mogen worden gebracht en vrijstellen, om 
gezondheids- en veiligheidsredenen, van 
het quotavereiste van het aanbod van 
fluorkoolwaterstoffen voor specifieke 
kritieke toepassingen; bepalen van de 
regels voor het herberekenen van de 
referentiewaarden voor het op de markt 

(20) Om rekening te houden met de 
technologische vooruitgang en de 
ontwikkeling van de markten waarop deze 
verordening van invloed is, en om naleving 
van internationale overeenkomsten te 
garanderen, moet ten aanzien van het 
volgende de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
aan de Commissie worden gedelegeerd:
bepalen van vereisten voor standaard 
lekkagecontroles; wijziging van de lijst van 
apparatuur die onderworpen is aan 
verplichte terugwinning van gefluoreerde 
broeikasgassen; bepalen van 
minimumvereisten en voorwaarden voor de 
wederzijdse erkenning van 
opleidingsprogramma's voor personen die 
de apparatuur installeren, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen en die op 
lekkages controleren en gefluoreerde 
broeikasgassen terugwinnen, en voor de 
certificering van de personen en bedrijven 
die die taken verrichten; wijzigen van 
etiketteringsvereisten; wijzigen van de 
maximumhoeveelheden 
fluorkoolwaterstoffen die op de markt 
mogen worden gebracht en vrijstellen, om 
gezondheids- en veiligheidsredenen, van 
het quotavereiste van het aanbod van 
fluorkoolwaterstoffen voor specifieke 
kritieke toepassingen; bepalen van de 
regels voor het herberekenen van de 
referentiewaarden voor het op de markt 
brengen van fluorkoolwaterstoffen door 
individuele ondernemingen en wijzigen of 
aanvullen van het mechanisme voor de 
toewijzing van quota; herzien van de 
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brengen van fluorkoolwaterstoffen door 
individuele ondernemingen en wijzigen of 
aanvullen van het mechanisme voor de 
toewijzing van quota; herzien van de 
drempelwaarden inzake 
rapportagevereisten; vaststellen van 
vereisten voor de rapportagesystemen 
inzake emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen en het gebruik van de door 
de lidstaten verzamelde gegevens 
betreffende emissies; opnemen van andere
stoffen met een significant 
aardopwarmingsvermogen in de lijsten 
van stoffen waarvoor deze verordening 
geldt en actualiseren van de lijsten op 
basis van nieuwe wetenschappelijke 
bevindingen, in het bijzonder het 
aardopwarmingsvermogen van de in de 
lijsten van de bijlagen bij de verordening 
opgenomen stoffen.

drempelwaarden inzake 
rapportagevereisten; vaststellen van 
vereisten voor de rapportagesystemen 
inzake emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen en het gebruik van de door 
de lidstaten verzamelde gegevens 
betreffende emissies; actualiseren van de 
lijst van stoffen waarvoor deze verordening 
geldt op basis van nieuwe 
wetenschappelijke bevindingen, in het 
bijzonder het aardopwarmingsvermogen 
van de in de lijsten van de bijlagen bij de 
verordening opgenomen stoffen.

Or. en

Amendement 85
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1 bis
Doelstelling

1. Deze verordening is van toepassing op 
het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen in de EU, met 
uitzondering van de gevallen die worden 
gespecificeerd onder lid 2.
2. Deze verordening is niet van toepassing 
op het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen voor 
gezondheidszorgdoelstellingen, generatie 
en transmissie van elektrische stroom, 
luchtruimtoepassingen en de productie 
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van industriële gassen.

Or. en

Amendement 86
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1 bis
Doelstelling

De doelstelling van deze verordening is de 
bescherming van het milieu door de 
uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen 
terug te dringen en innovatie in duurzame 
technologieën te bevorderen. In 
overeenstemming hiermee worden in de 
verordening regels neergelegd over 
insluiting, gebruik, terugwinning en 
vernietiging van gefluoreerde 
broeikasgassen, worden 
verbodsbepalingen vastgelegd inzake 
specifiek gebruik van deze gassen en 
worden kwantitatieve limieten vastgesteld 
voor het op de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen. Ter aanvulling op 
de versterking van duurzame groei binnen 
de Europese Unie kan deze verordening 
een waardevolle bijdrage zijn aan de 
vaststelling van een toekomstige 
internationale overeenkomst.

Or. en

Amendement 87
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "fluorkoolwaterstoffen (HFK's)":
stoffen die zijn opgenomen in deel 1 van 
bijlage I, of mengsels die een van deze 
stoffen bevatten;

Or. en

Amendement 88
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "gefluoreerde broeikasgassen":
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's), 
zwavelhexafluoride (SF6) en andere 
broeikasgassen die fluor bevatten, als 
opgenomen in de lijst van bijlage I, alleen 
of in een mengsel;

(1) "gefluoreerde broeikasgassen":
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's), 
zwavelhexafluoride (SF6) en andere 
broeikasgassen die fluor bevatten, als 
opgenomen in de lijst van bijlage I, of 
mengsels die een van deze stoffen 
bevatten;

Or. en

Amendement 89
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "gefluoreerde broeikasgassen":
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's), 
zwavelhexafluoride (SF6) en andere 
broeikasgassen die fluor bevatten, als 
opgenomen in de lijst van bijlage I, alleen 
of in een mengsel;

(1) "gefluoreerde broeikasgassen":
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) , 
zwavelhexafluoride (SF6) en andere 
broeikasgassen die fluor bevatten, als 
opgenomen in de lijst van bijlagen I en II, 
alleen of in een mengsel, waarbij slechts 
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verwezen wordt naar gefluoreerde 
broeikasgassen die zijn opgenomen in de 
lijst van bijlage I tenzij anders 
aangegeven;

Or. en

Amendement 90
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) "perfluorkoolstoffen (PFK's)":
stoffen die zijn opgenomen in de lijst van 
deel 2 van bijlage I of mengsels die een 
van deze stoffen bevatten

Or. en

Amendement 91
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) "zwavelhexafluoride (SF6)":
stof die is opgenomen in de lijst van deel 3 
van bijlage I of mengsels die een van deze 
stoffen bevatten;

Or. en

Amendement 92
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "exploitant": de natuurlijke of de 
rechtspersoon die de onder deze 
verordening vallende apparatuur en 
systemen bezit en de feitelijke macht over 
het technisch functioneren ervan uitoefent;

(4) "exploitant": de natuurlijke of de 
rechtspersoon die de onder deze 
verordening vallende apparatuur en 
systemen bezit die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 of meer en de feitelijke macht 
over het technisch functioneren ervan 
uitoefent;

Or. en

Motivering

De huidige definitie van exploitant is niet duidelijk genoeg met betrekking tot particulieren 
die in het bezit zijn van kleine apparatuur. De definitie moet daarom worden verhelderd in 
overeenstemming met artikelen 3 en 5.

Amendement 93
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "exploitant": de natuurlijke of de 
rechtspersoon die de onder deze 
verordening vallende apparatuur en 
systemen bezit en de feitelijke macht over 
het technisch functioneren ervan 
uitoefent;

(4) "exploitant": de natuurlijke of de 
rechtspersoon die de feitelijke macht 
uitoefent over het technisch functioneren
van de apparatuur en systemen die onder 
deze verordening vallen;

Or. fr

Motivering

De twee voorwaarden van deze definitie zorgen bij de tenuitvoerlegging van de verordening 
voor rechtsonzekerheid in de vervoerssector.



PE508.030v01-00 30/73 AM\931431NL.doc

NL

Amendement 94
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "warmtepomp": een toestel dat of 
een installatie die bij lage temperatuur 
warmte aan de lucht, het water of de 
bodem onttrekt en deze warmte afgeeft;

Or. it

Motivering

Zie Verordening (EG) nr. 842/2006, artikel 2, punt 9.

Amendement 95
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "hermetisch afgesloten systeem": een 
systeem waarin alle delen die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten tijdens de 
fabricage ervan hermetisch zijn 
afgesloten door lassen, solderen of 
anderszins afdichten middels permanente 
verbinding en waarvan het koelcircuit niet 
hoeft te worden geopend om het systeem 
in werking te stellen;

(7) "hermetisch afgesloten systeem": een 
systeem waarin alle delen die koelvloeistof
bevatten, zijn afgedicht door lassen, 
solderen of een soortgelijke permanente 
verbinding, met inbegrip van afgedichte of 
beschermde toegangspunten die reparatie 
of verwijdering op adequate wijze 
mogelijk maken, en dat een geteste 
lekkage van minder dan drie gram per 
jaar heeft onder een druk van minstens 
een vierde van de maximaal toegestane 
druk;

Or. it

Motivering

Zie Verordening (EG) nr. 842/2006, artikel 2, punt 11.
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Amendement 96
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "hermetisch afgesloten systeem": een 
systeem waarin alle delen die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten tijdens de 
fabricage ervan hermetisch zijn afgesloten 
door lassen, solderen of anderszins 
afdichten middels permanente verbinding 
en waarvan het koelcircuit niet hoeft te 
worden geopend om het systeem in 
werking te stellen;

(7) "hermetisch afgesloten systeem": een 
systeem waarin alle delen die 
koelvloeistoffen bevatten hermetisch zijn 
afgesloten door lassen, solderen of 
anderszins afdichten middels permanente 
verbinding, met inbegrip van afgedichte of 
beschermde toegangspunten die reparatie 
of verwijdering op adequate wijze 
mogelijk maken, en die een geteste 
lekkage van minder dan drie gram per 
jaar hebben onder een druk van minstens 
een vierde van de maximaal toegestane 
druk;

Or. de

Motivering

De definitie is in strijd met de huidige Europese normen (EN 16084:2011, EN 378-1:2012) en 
moet onveranderd blijven in de huidige Verordening. Onderhoudskleppen maken bij veel 
apparaten een snelle en betrouwbare lekkagecontrole mogelijk en vermijden het risico van 
een onnodige opening van het koelcircuit en de daarmee verhoogde kans op lekkage. Tevens 
maken zij een veilige afzuiging van de koelvloeistof mogelijk bij reparatie of verwijdering.

Amendement 97
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "hermetisch afgesloten systeem": een 
systeem waarin alle delen die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten tijdens de 
fabricage ervan hermetisch zijn 

(7) "hermetisch afgesloten systeem": een 
systeem waarin alle delen die koelvloeistof 
bevatten, zijn afgedicht door lassen, 
solderen of een soortgelijke permanente 
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afgesloten door lassen, solderen of 
anderszins afdichten middels permanente 
verbinding en waarvan het koelcircuit niet 
hoeft te worden geopend om het systeem 
in werking te stellen;

verbinding, met inbegrip van afgedichte 
of beschermde toegangspunten die 
reparatie of verwijdering op adequate 
wijze mogelijk maken, en dat een geteste 
lekkage van minder dan drie gram per 
jaar heeft onder een druk van minstens 
een vierde van de maximaal toegestane 
druk;

Or. en

Motivering

Dit is de definitie als gesteld in Verordening (EG) nr. 842/2006.

Amendement 98
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "stationair": niet in beweging tijdens 
de werking;

(13) "stationair": tijdens het functioneren 
normaliter niet mobiel;

Or. en

Motivering

Definitie gewijzigd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 842/2006.

Amendement 99
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "mobiel": tijdens het 
functioneren normaliter mobiel;

Or. en
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Amendement 100
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "kleine koelwagen": een 
motorvoertuig met een maximumgewicht 
van minder dan 3,5 ton dat primair 
bestemd en gebouwd is om goederen te 
vervoeren en dat met een koeleenheid is 
uitgerust;

Or. fr

Amendement 101
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) "koelcontainer", een intermodale 
transporteenheid die primair bestemd en 
gebouwd is om goederen te vervoeren en 
met een koeleenheid uitgerust is;

Or. fr

Amendement 102
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) "commerciële koeling": koeling 
gebruikt in voor de detailhandel bestemde 
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verkoopseenheden.

Or. en

Amendement 103
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16a) "warmtepomp": een toestel dat of 
een installatie die bij lage temperatuur 
warmte aan de lucht, het water of de 
bodem onttrekt en deze warmte afgeeft;

Or. en

Motivering

Dit is een al bestaande definitie uit Richtlijn 2009/125/EG over gefluoreerde broeikasgassen.

Amendement 104
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16a) "warmtepomp": apparatuur of 
installatie die bij lage temperatuur warmte 
aan de lucht, het water of de bodem 
onttrekt en alleen warmte afgeeft;

Or. en

Motivering

In deze definitie, opgenomen in Verordening (EG) No 842/2006, wordt het verschil duidelijk 
gemaakt tussen omkeerbare klimaatregeling met warmtepompen (gesplitste systemen, multi-
split/VRF-systemen, daksystemen, centrifugaal koelsysteem, verplaatsbaar koelsysteem) en 
warmtepompen die alleen warmte afgeven (warmtepompen genoemd). De definitie komt 
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overeen met de benaming in de voorbereidende studie (bijlage V, blz. 259 en bijlage VI, 
blz. 309) en effectbeoordeling (blz. 118).

Amendement 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) snelkoelers": apparatuur 
ontworpen voor de snelle verlaging van de 
temperatuur van voedsel tot een 
temperatuur gelijk aan of lager dan + 
10°C

Or. en

Amendement 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16a) "snelvriezers": apparatuur 
ontworpen voor de snelle verlaging van de 
temperatuur van voedsel tot een 
temperatuur gelijk aan of lager dan -18°C

Or. en

Motivering

Het gebrek aan passende alternatieven voor de te gebruiken gassoorten zal leiden tot de 
volledige terugtrekking van snelkoelers en snelvriezers van de Europese markt na de datums 
die worden aangegeven in bijlage III, items 10 en 11.

Amendement 107
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16a) "lekkage": de abnormale emissie 
van gefluoreerde broeikasgassen die 
significant hoger ligt dan de 
lekkagehoeveelheid die eventueel wordt 
aangegeven als inherent aan het ontwerp 
van de apparatuur;

Or. en

Amendement 108
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) "lekdetectiesysteem": een geijkt 
mechanisch, elektrisch of elektronisch 
apparaat om lekken van gefluoreerde 
broeikasgassen op te sporen, en dat de 
exploitant waarschuwt als het deze gassen 
heeft vastgesteld;

Or. en

Motivering

Deze definitie komt uit Verordening (EG) nr. 842/2006.

Amendement 109
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) "onderneming": elke 
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natuurlijke persoon of rechtspersoon die:
(a) gefluoreerde broeikasgassen 
produceert, terugwint, recycleert, 
regenereert, gebruikt, vernietigt, levert of 
ontvangt;
(b) zulke gefluoreerde broeikasgassen 
importeert;
(c) zulke gefluoreerde broeikasgassen 
exporteert;
(d) zulke gefluoreerde broeikasgassen op 
de markt brengt; of
(e) apparatuur of systemen die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten 
beheert, installeert, onderhoudt, repareert 
of buiten dienst stelt;

Or. en

Motivering

Deze definitie komt uit Verordening (EG) nr. 1005/2009.

Amendement 110
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quinquies) "grondstof": elk 
gefluoreerd broeikasgas dat is opgenomen 
in de lijst van bijlagen I en II of 
gefluoreerde samenstelling die is 
opgenomen in de lijst van bijlagen I, II 
en IV van Verordening (EG) nr 
1005/2009 waarvan de chemische 
samenstelling verandert tijdens een 
procedé waarbij de stof wordt omgezet van 
de oorspronkelijke samenstelling in een 
andere samenstelling;

Or. en
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Motivering

Deze definitie komt uit Verordening (EG) nr. 1005/2009.

Amendement 111
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 sexies) "technische hulpstof": elke 
gefluoreerde samenstelling die wordt 
gebruikt als chemische hulpstof;

Or. en

Motivering

Deze definitie komt uit Verordening (EG) nr. 1005/2009.

Amendement 112
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alle technisch en economisch 
haalbare maatregelen worden genomen 
om lekkage van gefluoreerde gassen 
zoveel mogelijk te voorkomen.

Or. fr

Amendement 113
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een lekkage van die gassen wordt 
ontdekt, zorgen de exploitanten ervoor dat 
de apparatuur zonder nodeloos uitstel 
wordt hersteld.

3. Indien een lekkage van die gassen wordt 
ontdekt, zorgen de exploitanten ervoor dat 
de apparatuur zonder nodeloos uitstel 
wordt hersteld, in elk geval niet later dan 
een week na vaststelling van de lekkage.

Or. en

Amendement 114
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een lekkage van die gassen wordt 
ontdekt, zorgen de exploitanten ervoor dat 
de apparatuur zonder nodeloos uitstel
wordt hersteld.

3. Indien een lekkage van SF6-gassen
wordt ontdekt, zorgen de exploitanten 
ervoor dat apparatuur zonder nodeloos 
uitstel wordt hersteld zolang de 
serviceveiligheid en de technische 
condities dit toestaan en dat de 
milieueffecten van de herstelling 
aanvaardbaar zijn (minder ernstige 
milieueffecten dan wanneer geen 
herstelling zou hebben plaatsgevonden 
gedurende de resterende levensduur van 
de apparatuur).

Or. en

Amendement 115
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lekkage in de apparatuur is 
hersteld, zorgen de exploitanten ervoor 

Schrappen
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dat de apparatuur binnen één maand na 
de herstelling door gecertificeerde 
personen wordt gecontroleerd om na te 
gaan of de herstelling effectief is geweest.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, en artikel 8 mogen de lekkagecontroles alsmede de eventuele 
noodzakelijke reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde personen.
Daarmee wordt een professionele reparatie gewaarborgd. Een nieuwe controle door 
gecertificeerde personen een maand na de reparatie is derhalve overbodig.

Amendement 116
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lekkage in de apparatuur is 
hersteld, zorgen de exploitanten ervoor dat 
de apparatuur binnen één maand na de 
herstelling door gecertificeerde personen 
wordt gecontroleerd om na te gaan of de 
herstelling effectief is geweest.

Indien bij apparatuur als genoemd in 
artikel 3, lid 1 een lekkage in de apparatuur 
is hersteld, zorgen de exploitanten ervoor 
dat de apparatuur binnen één maand na de 
herstelling door gecertificeerde personen 
wordt gecontroleerd om na te gaan of de 
herstelling effectief is geweest.

Or. en

Amendement 117
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lekkage in de apparatuur is 
hersteld, zorgen de exploitanten ervoor dat 
de apparatuur binnen één maand na de 
herstelling door gecertificeerde personen 

Indien een lekkage in de apparatuur is 
hersteld, zorgen de exploitanten ervoor dat 
de apparatuur binnen één maand na de 
herstelling door gecertificeerde personen of 
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wordt gecontroleerd om na te gaan of de 
herstelling effectief is geweest.

door automatische monitoring wordt 
gecontroleerd om na te gaan of de 
herstelling effectief is geweest.

Or. en

Amendement 118
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Personen en ondernemingen die de 
volgende taken uitvoeren, worden 
gecertificeerd overeenkomstig artikel 8:

4. De ondernemingen en de exploitanten, 
evenals de door deze tewerkgestelde
personen die de volgende taken uitvoeren, 
worden gecertificeerd overeenkomstig 
artikel 8:

Or. it

Amendement 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Personen en ondernemingen die de
volgende taken uitvoeren, worden 
gecertificeerd overeenkomstig artikel 8:

4. Personen die de taken uitvoeren
waarnaar wordt verwezen in artikel 8,
lid 1, worden gecertificeerd 
overeenkomstig artikel 8 en nemen 
voorzorgsmaatregelen om lekkage van 
gefluoreerde broeikasgassen te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 120
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van in 
artikel 3, lid 1, bedoelde apparatuur;

(a) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van in 
artikel 3, lid 1, bedoelde apparatuur, ook 
wanneer zulke apparatuur alternatieven 
voor gefluoreerde broeikasgassen bevat;

Or. en

Amendement 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van in 
artikel 3, lid 1, bedoelde apparatuur;

Schrappen

Or. en

Amendement 122
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van in 
artikel 3, lid 1, bedoelde apparatuur;

(a) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van in 
artikel 3, lid 1, bedoelde apparatuur
alsmede apparatuur die alternatieven voor 
gefluoreerde broeikasgassen bevat;

Or. en

Amendement 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) servicen, onderhouden, herstellen of 
buiten dienst stellen van mobiele 
klimaatregelingsapparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat;

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 125
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten;

(c) terugwinnen van SF6 bij het
installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van 
elektrische schakelinrichtingen;

Or. en

Amendement 126
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten;

c) installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en het gebruik van SF6 vereisen;

Or. de

Motivering

Er moet worden gegarandeerd dat monteurs die apparatuur met SF6 onder hun hoede hebben 
of repareren hoog gekwalificeerd zijn. Schakelinrichtingen met SF6 bevinden zich echter nooit 
in een openbaar toegankelijke ruimte, maar staan altijd onder toezicht van een exploitant en 
worden slechts door gekwalificeerd personeel bediend. Daarom hoeven niet alle exploitanten 
van apparatuur te zijn gecertificeerd, maar alleen het personeel dat de daadwerkelijke 
SF6-gasbehandeling uitvoert.

Amendement 127
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) leveren of ontvangen van gefluoreerde 
broeikasgassen voor de taken als bedoeld 
in a), b) en c).

Schrappen

Or. en

Amendement 128
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) leveren of ontvangen van gefluoreerde 
broeikasgassen voor de taken als bedoeld 
in a), b) en c).

d) leveren of ontvangen van gefluoreerde 
broeikasgassen voor de taken als bedoeld 
in a), b) en c) leveren en ontvangen van 
gesloten containers zijn hiervan 
uitgesloten.

Or. de

Motivering

De levering en ontvangst in gesloten containers zijn geen activiteiten waarbij een direct 
contact met SF6 bestaat. Het is daarom niet noodzakelijk dat het personeel dat voor deze 
activiteit verantwoordelijk is, is gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 305/2008.

Amendement 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) leveren of ontvangen van gefluoreerde 
broeikasgassen voor de taken als bedoeld 
in a), b) en c).

Schrappen
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Or. en

Amendement 130
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) voor de taken opgenomen onder a), 
b) en c) kunnen gefluoreerde 
broeikasgassen alleen worden geleverd 
aan en ontvangen van gecertificeerde 
personen en ondernemingen.

Or. en

Amendement 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het uitvoeren van die taken treffen de 
in de eerste alinea bedoelde personen en 
ondernemingen voorzorgsmaatregelen om 
lekkage van gefluoreerde broeikasgassen te 
voorkomen.

Ondernemingen die voor andere partijen 
de activiteiten uitvoeren die worden 
genoemd in artikel 8, lid 1, zijn 
gecertificeerd overeenkomstig artikel 8, 
lid 4, en treffen voorzorgsmaatregelen om 
lekkage van gefluoreerde broeikasgassen te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

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 
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and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Amendement 132
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Elke persoon die het installeren, 
servicen, onderhouden, herstellen of buiten 
dienst stellen van SF6 bevattende 
elektrische schakelinrichtingen of in artikel 
3, lid 1, bedoelde apparatuur aan een 
andere partij opdraagt, gaat na of die 
andere partij voor de vereiste taken over de 
nodige certificaten uit hoofde van artikel 8 
beschikt.

(5) Elke persoon die het installeren, 
servicen, onderhouden, herstellen of buiten 
dienst stellen van SF6 bevattende 
elektrische schakelinrichtingen die het 
gebruik van SF6 vereisen of in artikel 3, 
lid 1, bedoelde apparatuur aan een andere 
partij opdraagt, gaat na of die andere partij 
voor de vereiste taken over de nodige 
certificaten uit hoofde van artikel 8 
beschikt.

Or. de

Motivering

Er moet worden gegarandeerd dat monteurs die apparatuur met SF6 onder hun hoede hebben 
of repareren hoog gekwalificeerd zijn. Schakelinrichtingen met SF6 bevinden zich echter nooit 
in een openbaar toegankelijke ruimte, maar staan altijd onder toezicht van een exploitant en 
worden slechts door gekwalificeerd personeel bediend. Daarom hoeven niet alle exploitanten
van apparatuur te zijn gecertificeerd, maar alleen het personeel dat de daadwerkelijke 
SF6-gasbehandeling uitvoert.

Amendement 133
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van apparatuur die niet in 
schuimen opgenomen gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 

1. Exploitanten van stationaire en mobiele 
koel- en klimaatregelingsapparatuur die 
niet in schuimen opgenomen gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
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5 ton CO2 zorgen ervoor dat de apparatuur 
op lekkage wordt gecontroleerd.
Apparatuur met als zodanig geëtiketteerde 
hermetisch afgesloten systemen die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
minder dan 10 ton CO2 is echter niet aan 
lekkagecontroles volgens dit artikel 
onderworpen.

aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 of meer zorgen ervoor dat de 
apparatuur op lekkage wordt gecontroleerd.
Apparatuur met als zodanig geëtiketteerde 
hermetisch afgesloten systemen die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
minder dan 10 ton CO2 is echter niet aan 
lekkagecontroles volgens dit artikel 
onderworpen.

Or. pl

Amendement 134
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van apparatuur die niet in 
schuimen opgenomen gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 zorgen ervoor dat de apparatuur 
op lekkage wordt gecontroleerd.
Apparatuur met als zodanig geëtiketteerde 
hermetisch afgesloten systemen die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
minder dan 10 ton CO2 is echter niet aan 
lekkagecontroles volgend dit artikel 
onderworpen.

1. Exploitanten van apparatuur die niet in 
schuimen opgenomen gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 of meer zorgen ervoor dat de 
apparatuur op lekkage wordt gecontroleerd.
Apparatuur met als zodanig geëtiketteerde 
hermetisch afgesloten systemen die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
minder dan 10 ton CO2 is echter niet aan 
lekkagecontroles volgend dit artikel 
onderworpen.

Or. en

Amendement 135
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van apparatuur die niet in 
schuimen opgenomen gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 zorgen ervoor dat de apparatuur 
op lekkage wordt gecontroleerd.
Apparatuur met als zodanig geëtiketteerde 
hermetisch afgesloten systemen die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat met 
een aardopwarmingsvermogen equivalent 
aan minder dan 10 ton CO2 is echter niet 
aan lekkagecontroles volgend dit artikel 
onderworpen.

1. Exploitanten van apparatuur die 1,5 kg 
of meer aan gefluoreerde, niet in 
schuimen opgenomen broeikasgassen 
bevat, zorgen ervoor dat de apparatuur op 
lekkage wordt gecontroleerd.

Or. en

Motivering

De omschakeling van kg naar CO2-equivalent is onverstandig en moet worden teruggedraaid.
In de ODS-verordening, in de F-gasverordening en in nationale wetgeving wordt de 
meeteenheid kg gebruikt. Exploitanten en nationale autoriteiten zijn hiermee vertrouwd. Het 
doel van de bepaling is het terugbrengen van lekkages. Grote lekkagefrequenties zijn 
gerelateerd aan grotere apparatuur en laten zich niet noodzakelijkerwijs uitdrukken in 
CO2-equivalentie. Ervaring in lidstaten zoals Denemarken (1,5 kg) en Frankrijk (2 kg) toont 
aan dat een verlaging van de hoeveelheid koelmiddelvulling haalbaar is en leidt tot 
emissieverlaging.

Amendement 136
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stationaire koelapparatuur; a) stationaire en mobiele koelapparatuur;

Or. pl

Amendement 137
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) stationaire klimaatregelingsapparatuur; b) stationaire en mobiele
klimaatregelingsapparatuur;

Or. pl

Amendement 138
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) stationaire klimaatregelingsapparatuur; b) stationaire en mobiele
klimaatregelingsapparatuur;

Or. de

Amendement 139
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) koelwagens en koelaanhangwagens. e) koelapparatuur in treinen, 
vrachtwagens, bestelwagens,
koelaanhangwagens en koelcontainers.

Or. fr

Motivering

Het toepassingsgebied van de verordening moet worden verruimd om een eerlijke 
mededinging in de vervoerssector te waarborgen.
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Amendement 140
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 of meer maar minder dan 50 ton 
CO2, wordt ten minste om de 12 maanden 
op lekkage gecontroleerd;

(a) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 of meer maar minder dan 50 ton 
CO2, wordt ten minste om de 12 maanden 
op lekkage gecontroleerd of, indien een 
lekkagedetectiesysteem is geïnstalleerd, 
om de 24 maanden;

Or. en

Amendement 141
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 3– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 of meer maar minder dan 
50 ton CO2, wordt ten minste om de 
12 maanden op lekkage gecontroleerd;

(a) apparatuur die ten minste 1,5 kg of 
meer gefluoreerde broeikasgassen bevat, 
wordt ten minste om de 12 maanden op 
lekkage gecontroleerd;

Or. en

Motivering

De omschakeling van kg naar CO2-equivalent is onverstandig en moet worden teruggedraaid.
In de ODS-verordening, in de F-gasverordening en in nationale wetgeving wordt de 
meeteenheid kg gebruikt. Exploitanten en nationale autoriteiten zijn hiermee vertrouwd. Het 
doel van de bepaling is het terugbrengen van lekkages. Grote lekkagefrequenties zijn 
gerelateerd aan grotere apparatuur en laten zich niet noodzakelijkerwijs uitdrukken in 
CO2-equivalentie. Ervaring in lidstaten zoals Denemarken (1,5 kg) en Frankrijk (2 kg) toont 
aan dat een verlaging van de hoeveelheid koelmiddelvulling haalbaar is en leidt tot 
emissieverlaging.
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Amendement 142
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
50 ton CO2 of meer maar minder dan 
500 ton CO2, wordt ten minste eenmaal om 
de zes maanden op lekkage gecontroleerd;

(b) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
5 ton CO2 of meer maar minder dan 50 ton 
CO2, wordt ten minste eenmaal om de zes 
maanden op lekkage gecontroleerd of, 
indien een lekkagedetectiesysteem is 
geïnstalleerd, om de 12 maanden;

Or. en

Amendement 143
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
50 ton CO2 of meer maar minder dan 
500 ton CO2, wordt ten minste eenmaal om 
de zes maanden op lekkage gecontroleerd;

(b) apparatuur die 30 kg of meer 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, wordt 
ten minste eenmaal om de zes maanden op 
lekkage gecontroleerd;

Or. en

Motivering

De omschakeling van kg naar CO2-equivalent is onverstandig en moet worden teruggedraaid.
In de ODS-verordening, in de F-gasverordening en in nationale wetgeving wordt de 
meeteenheid kg gebruikt. Exploitanten en nationale autoriteiten zijn hiermee vertrouwd. Het 
doel van de bepaling is het terugbrengen van lekkages. Grote lekkagefrequenties zijn 
gerelateerd aan grotere apparatuur en laten zich niet noodzakelijkerwijs uitdrukken in 
CO2-equivalentie. Ervaring in lidstaten zoals Denemarken (1,5 kg) en Frankrijk (2 kg) toont 
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aan dat een verlaging van de hoeveelheid koelmiddelvulling haalbaar is en leidt tot 
emissieverlaging.

Amendement 144
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
500 ton CO2 of meer wordt ten minste 
eenmaal om de drie maanden op lekkage 
gecontroleerd.

(c) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
500 ton CO2 of meer wordt ten minste 
eenmaal om de drie maanden op lekkage 
gecontroleerd of, indien een 
lekkagedetectiesysteem is geïnstalleerd, 
om de zes maanden.

Or. en

Amendement 145
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
500 ton CO2 of meer wordt ten minste 
eenmaal om de drie maanden op lekkage 
gecontroleerd.

(c) apparatuur die 300 kg of meer bevat,
wordt ten minste eenmaal om de drie 
maanden op lekkage gecontroleerd.

Or. en

Motivering

De omschakeling van kg naar CO2-equivalent is onverstandig en moet worden teruggedraaid.
In de ODS-verordening, in de F-gasverordening en in nationale wetgeving wordt de 
meeteenheid kg gebruikt. Exploitanten en nationale autoriteiten zijn hiermee vertrouwd. Het 
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doel van de bepaling is het terugbrengen van lekkages. Grote lekkagefrequenties zijn 
gerelateerd aan grotere apparatuur en laten zich niet noodzakelijkerwijs uitdrukken in 
CO2-equivalentie. Ervaring in lidstaten zoals Denemarken (1,5 kg) en Frankrijk (2 kg) toont 
aan dat een verlaging van de hoeveelheid koelmiddelvulling haalbaar is en leidt tot 
emissieverlaging.

Amendement 146
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd om
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
vereisten voor de lekkagecontroles die 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel voor 
elk type apparatuur als in dit lid bedoeld 
moeten worden uitgevoerd, tot bepaling 
van die apparatuuronderdelen die het meest 
waarschijnlijk zullen lekken en tot 
wijziging van de lijst van apparatuur in lid 
1 van dit artikel teneinde in het licht van de 
markttrends en de technologische 
vooruitgang andere typen apparatuur op te 
nemen.

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
vereisten voor de lekkagecontroles die 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel voor 
elk type apparatuur als in dit lid bedoeld 
moeten worden uitgevoerd, tot bepaling 
van die apparatuuronderdelen die het meest 
waarschijnlijk zullen lekken en tot 
wijziging van de lijst van apparatuur in lid 
1 van dit artikel teneinde in het licht van de 
markttrends en de technologische 
vooruitgang andere typen apparatuur op te 
nemen. De specifieke vereisten voor de 
lekkagecontroles worden aangenomen 
vóór [1 januari 2015].

Or. en

Amendement 147
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De exploitanten van de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat met een 

1. De exploitanten van de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde apparatuur die 150 kg of meer
aan gefluoreerde broeikasgassen bevat, 
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aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
500 ton CO2 of meer, zorgen ervoor dat de 
apparatuur is voorzien van een 
lekdetectiesysteem dat de exploitant voor 
elke lekkage waarschuwt.

zorgen ervoor dat de apparatuur is voorzien 
van een lekdetectiesysteem dat de 
exploitant voor elke lekkage waarschuwt.

Or. en

Motivering

De omschakeling van kg naar CO2-equivalent is onverstandig en moet worden teruggedraaid.
In de ODS-verordening, in de F-gasverordening en in nationale wetgeving wordt de 
meeteenheid kg gebruikt. Exploitanten en nationale autoriteiten zijn hiermee vertrouwd. Het 
doel van de bepaling is het terugbrengen van lekkages. Grote lekkagefrequenties zijn 
gerelateerd aan grotere apparatuur en laten zich niet noodzakelijkerwijs uitdrukken in 
CO2-equivalentie. Ervaring in lidstaten zoals Denemarken (1,5 kg) en Frankrijk (2 kg) toont 
aan dat een verlaging van de hoeveelheid koelmiddelvulling haalbaar is en leidt tot 
emissieverlaging.

Amendement 148
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 3, lid 2, onder 
b), wordt, indien apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat met een 
aardopwarmingsvermogen equivalent aan 
50 ton CO2 of meer maar minder dan 
500 ton CO2, van een lekdetectiesysteem is 
voorzien, die apparatuur ten minste 
eenmaal om de 12 maanden op lekkage 
gecontroleerd.

2. In afwijking van artikel 3, lid 2, onder
b), wordt, indien apparatuur die 30 kg of 
meer aan gefluoreerde broeikasgassen 
bevat maar minder dan 500 ton CO2, van 
een lekdetectiesysteem is voorzien, die 
apparatuur ten minste eenmaal om de 
12 maanden op lekkage gecontroleerd.

Or. en

Motivering

De omschakeling van kg naar CO2-equivalent is onverstandig en moet worden teruggedraaid.
In de ODS-verordening, in de F-gasverordening en in nationale wetgeving wordt de 
meeteenheid kg gebruikt. Exploitanten en nationale autoriteiten zijn hiermee vertrouwd. Het 
doel van de bepaling is het terugbrengen van lekkages. Grote lekkagefrequenties zijn 
gerelateerd aan grotere apparatuur en laten zich niet noodzakelijkerwijs uitdrukken in 
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CO2-equivalentie. Ervaring in lidstaten zoals Denemarken (1,5 kg) en Frankrijk (2 kg) toont 
aan dat een verlaging van de hoeveelheid koelmiddelvulling haalbaar is en leidt tot 
emissieverlaging.

Amendement 149
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat die niet 
in schuimen zijn opgenomen, belasten zich 
voor elk apparaat met het verrichten en 
bijhouden van registraties van de volgende 
kenmerkende informatie voor de 
apparatuur:

1. Exploitanten van apparatuur zoals 
opgenomen in de lijst in artikel 3, lid 1,
die gefluoreerde broeikasgassen bevat die 
niet in schuimen zijn opgenomen, belasten 
zich voor elk apparaat met het verrichten 
en bijhouden van registraties van de 
volgende kenmerkende informatie voor de 
apparatuur:

Or. en

Amendement 150
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de hoeveelheid en het type 
geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen;

(a) de hoeveelheid en het type 
geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen 
wanneer de apparatuur voor de eerste 
keer wordt geïnstalleerd en indien 
mogelijk bij benadering de hoeveelheid en 
de soort gefluoreerde broeikasgas, 
wanneer de apparatuur wordt geservicet;

Or. EN
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Amendement 151
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de hoeveelheden toegevoegde
gefluoreerde broeikasgassen en de redenen 
voor het toevoegen ervan;

(b) de hoeveelheden gefluoreerde 
broeikasgassen met de toegevoegde 
specificatie of het gaat om nieuw 
geproduceerde stoffen, gerecycleerde 
stoffen of teruggewonnen stoffen en de 
redenen voor het toevoegen ervan;

Or. en

Amendement 152
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de waargenomen lekkagefrequentie; Schrappen

Or. en

Amendement 153
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Personen die lekkagecontroles 
uitvoeren van apparatuur als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder a), vullen voor elke 
interventie een checklist in bestaande uit 
de volgende onderdelen:
a) type gecontroleerde apparatuur, 
vulcapaciteit, type gevuld broeikasgas en 
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datum van ingebruikneming;
b) type interventie bij apparatuur en 
datum van controle;
c) type geconstateerde schade, indien van 
toepassing;
d) hoeveelheid toegevoegde gefluoreerde 
broeikasgassen en type gebruikt gas;
e) hoeveelheid teruggewonnen 
gefluoreerde broeikasgassen;
f) of de apparatuur buiten dienst gesteld 
is;
g) identiteit van de exploitant en, in geval 
van apparatuur in de zin van artikel 3, lid 
1, onder e), de identiteit van het voertuig 
of van de container.
Personen die belast zijn met 
lekkagecontrole houden een registratie bij 
waarin de in de eerste alinea opgesomde 
informatie is opgenomen en doen de 
exploitant een kopie van de checklist 
toekomen.
De exploitanten van apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat als 
bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), 
bewaren alle checklists tijdens de gehele 
levenscyclus van de apparatuur.

Or. fr

Motivering

Voor de jaarlijkse controle is een doelmatig rapportagesysteem nodig. De doelmatigheid 
wordt verhoogd door het bijhouden van een registratie door degenen die de controles 
uitvoeren.

Amendement 154
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid geldt voor exploitanten van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en van de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde apparatuur.

Dit lid geldt voor exploitanten van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en voor exploitanten van de in 
artikel 3, lid 2, bedoelde apparatuur.

Or. en

Amendement 155
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid geldt voor exploitanten van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en van de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde apparatuur.

Dit lid geldt voor exploitanten van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en van de in artikel 3, lid 2, onder 
b) en c), bedoelde apparatuur.

Or. fr

Motivering

In geval van jaarlijkse controles zijn de administratieve lasten van het bijhouden van 
registraties niet te rechtvaardigen. Het is beter om een rapportagesysteem in te stellen voor 
degenen die de lekkagecontroles uitvoeren.

Amendement 156
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Dit lid geldt voor exploitanten van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en van de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde apparatuur.

Exploitanten dienen op jaarbasis 
registraties in bij de bevoegde autoriteiten 
met overzichten van de naleving.

Dit lid geldt voor exploitanten van 
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elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en van de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde apparatuur.

Or. en

Amendement 157
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid geldt voor exploitanten van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en van de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde apparatuur.

Dit lid geldt voor exploitanten van 
elektrische schakelinrichtingen die SF6
bevatten en van de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde apparatuur.

In geval van hermetisch afgesloten SF6
MV schakelinrichtingen zijn alleen (a) en 
(g) van toepassing.

Or. en

Amendement 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij de in lid 1 bedoelde registraties in 
een door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten opgezette databank worden 
opgenomen, houden de in lid 1 bedoelde 
exploitanten de registraties twee jaar na 
het buiten dienst stellen van de 
apparatuur bij.

2. Tenzij de in lid 1 bedoelde registraties in 
een door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten opgezette databank worden 
opgenomen, houden de in lid 1 bedoelde 
exploitanten de registraties ten minste vijf 
jaar bij.

Or. en
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Motivering

Hiermee houden de lidstaten de mogelijkheid om, wanneer zij dat praktisch achten, een 
database met apparatuurregistraties op te zetten maar wordt gekozen voor een passender 
tijdsperiode gedurende welke exploitanten van apparatuur registraties van gefluoreerde 
gassen moeten bijhouden indien lidstaten besluiten om geen database op te zetten.

Amendement 159
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de registraties als bedoeld in lid 1 
bis niet worden opgenomen in een door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
aangelegd gegevensbestand, worden zij 
gedurende ten minste vijf jaar na de 
controle bewaard door de personen die 
lekkagecontroles uitvoeren als bedoeld in 
lid 1 bis.

Or. fr

Motivering

Het amendement zorgt voor consistentie met het amendement op artikel 5, lid 1 bis.

Amendement 160
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie mag het formaat van de 
in lid 1 bedoelde registraties bepalen en in 
een uitvoeringshandeling aangeven hoe 
deze moeten worden verricht en 
bijgehouden. Die uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 

3. De Commissie bepaalt het formaat van 
de in lid 1 bedoelde registraties en
overzichten van naleving en geeft aan hoe 
deze moeten worden verricht en 
bijgehouden in een elektronische database 
middels een uitvoeringshandeling die is 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 21 
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artikel 21 bedoelde onderzoeksprocedure. bedoelde onderzoeksprocedure. Formaat 
en specificaties worden aangenomen vóór 
[1 januari 2015].

Or. en

Amendement 161
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producenten van gefluoreerde 
verbindingen treffen alle 
voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk 
zijn om emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen tijdens productie, vervoer 
en opslag zo veel mogelijk te beperken.

Producenten van gefluoreerde 
verbindingen treffen alle 
voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk 
zijn om emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen tijdens productie, vervoer 
en opslag zo veel mogelijk te beperken.
Hieronder valt ook de nevenproductie van 
broeikasgassen.

Or. de

Amendement 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die producenten zorgen ervoor dat
trifluormethaan (HFC-23) dat in 
significante hoeveelheden als bijproduct 
wordt geproduceerd, als onderdeel van het 
fabricageproces vernietigd wordt.

Die producenten zorgen ervoor dat
trifluormethaan (HFC-23) dat als 
bijproduct wordt geproduceerd, 
overeenkomstig de beste beschikbare 
technieken vernietigd wordt.

Or. de

Motivering

De vereiste dat al het HFC-23 dat als bijproduct wordt geproduceerd, wordt vernietigd is 
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onredelijk. Sommige emissies zijn bijna onvermijdelijk en zelfs met gebruikmaking van 
geschikte vernietigingstechnologieën is het slechts mogelijk ongeveer 99% van de HFC-23 te 
vernietigen, maar niet alles. Dit zou ertoe leiden dat de productie van fluorchemicaliën naar 
plaatsen buiten Europa wordt overgebracht, waar bijproducten niet hoeven te worden 
gecontroleerd, wat zou leiden tot hogere emissies dan wanneer deze activiteiten in Europa 
zouden zijn gebleven. Vernietiging moet geschieden overeenkomstig de beste beschikbare 
technieken.

Amendement 163
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) De lidstaten stellen vóór januari 
2016 verplichte terugwinningsregelingen 
vast voor gefluoreerde broeikasgassen in 
producten en apparatuur die buiten het 
toepassingsgebied vallen van Richtlijn 
2012/19/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur1. In het kader van deze 
terugwinningsregelingen wordt een 
financieel deposito voor op de markt 
gebrachte gefluoreerde broeikasgassen 
vereist, die wordt terugbetaald voor de 
hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen 
die bij een goedgekeurde recycleer- of 
vernietigingsinstallatie wordt afgeleverd, 
tenzij er reeds terugwinningsregelingen 
met een vergelijkbaar 
doeltreffendheidsniveau zijn vastgesteld.
__________________
1 PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38

Or. EN

Amendement 164
Theodoros Skylakakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vóór verwijdering van een houder van 
gefluoreerde broeikasgassen organiseert de 
persoon die de houder voor vervoer of 
opslag heeft gebruikt de terugwinning van 
alle restgassen om ervoor te zorgen dat 
deze worden gerecycleerd, geregenereerd 
of vernietigd.

3. Vóór verwijdering van een houder van 
gefluoreerde broeikasgassen organiseert de 
exploitant die de werkelijke zeggenschap 
heeft over het technisch functioneren 
ervan de terugwinning van alle restgassen 
om ervoor te zorgen dat deze worden 
gerecycleerd, geregenereerd of vernietigd.

Or. en

Amendement 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Regeling voor 

producentenverantwoordelijkheid
1. Lidstaten zorgen ervoor dat regelingen 
bestaan voor 
producentenverantwoordelijkheid voor de 
terugwinning van gefluoreerde 
broeikasgassen en de recyclering, 
regenerering of vernietiging ervan. Deze 
regelingen, opgesteld voor gefluoreerde 
broeikasgassen in producten en 
apparatuur die buiten het 
toepassingsgebied vallen van Richtlijn 
2012/19/EU en in schuimen, worden 
aangenomen vóór [1 januari 2016].
2. Voor deze regelingen voor 
producentenverantwoordelijkheid geldt:
(a) dat zij exploitanten en personen in 
staat stellen zich zonder kosten te ontdoen 
van gefluoreerde broeikasgassen, 
inclusief producten en apparatuur die 
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gefluoreerde broeikasgassen bevatten, bij 
een toegankelijk inzamelpunt in de 
nabijheid;
(b) dat zij exploitanten en personen die 
apparatuur buiten dienst stellen 
verplichten om zich te ontdoen van 
teruggewonnen gefluoreerde 
broeikasgassen bij een toegankelijk 
inzamelpunt;
3. Op voorwaarde dat de regelingen 
beantwoorden aan de criteria als genoemd 
in lid 2 of een aantoonbaar vergelijkbaar 
effect hebben, kunnen de lidstaten:
(a) producenten en importeurs ertoe 
verplichten dergelijke regelingen op te 
stellen;
(b) andere exploitanten of personen ertoe 
verplichten aan dergelijke regelingen deel 
te nemen; of
(c) bestaande regelingen behouden.
4. Uit oogpunt van milieubescherming 
ontwikkelt de Commissie minimum 
kwaliteitsstandaarden voor de 
terugwinning van gefluoreerde 
broeikasgassen uit producten en uit 
ingezamelde apparatuur. Deze 
standaarden zullen een weerspiegeling 
zijn van de technische ontwikkeling op dit 
gebied en zullen door de Commissie 
worden gepubliceerd.

Or. en

Amendement 166
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opleiding en certificering Certificering
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Or. en

Motivering

Lidstaten moeten verzekeren dat voor het opleidingsniveau en/of de ervaring van 
professionals en bedrijven de juiste certificering wordt ingesteld. Het is niet aan de lidstaten 
maar aan de markt om te voorzien in opleidingssystemen.

Amendement 167
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen opleidings- en 
certificeringsprogramma's vast voor de 
volgende personen:

1. De lidstaten stellen 
certificeringsprogramma's vast voor de 
volgende personen:

Or. en

Amendement 168
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen opleidings- en 
certificeringsprogramma's vast voor de 
volgende personen:

1. De lidstaten stellen opleidings- en 
examenprogramma's vast voor de 
volgende personen:

Or. pl

Amendement 169
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen opleidings- en 
certificeringsprogramma's vast voor de 
volgende personen:

1. De lidstaten stellen 
certificeringsprogramma's vast en houden 
deze programma's bij voor de volgende
personen:

Or. en

Amendement 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen opleidings- en 
certificeringsprogramma's vast voor de 
volgende personen:

1. De lidstaten stellen 
certificeringsprogramma's inclusief 
evaluatieprocessen vast en zorgen ervoor 
dat training beschikbaar is voor de 
volgende personen:

Or. en

Motivering

In de tekst van de Commissie wordt opleiding verplicht teneinde certificering zowel te behalen 
als bij te houden. Een dergelijke verplichting is ongepast en buiten proportie. Het gaat om 
kennis en die kan worden verkregen door een opleiding maar ook door ervaring of recente 
scholing. In dit amendement wordt het voorstel weer in lijn gebracht met de bestaande 
Verordening betreffende gefluoreerde gassen waarin verplichte certificering is vastgelegd.

Bovendien wordt niet verwezen naar personen die werken met mobiele 
klimaatregelingsapparatuur. Daarin wordt voorzien door de voorgestelde formulering, 
toegevoegd als artikel 8, lid 1, onder d.

Amendement 171
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 8– lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) personen die de in de derde alinea van 
artikel 3, lid 1, bedoelde apparatuur 
installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen;

(a) personen die de in de derde alinea van 
artikel 3, lid 1, bedoelde apparatuur 
installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen ook 
wanneer zulke apparatuur alternatieven 
bevat voor gefluoreerde broeikasgassen;

Or. en

Amendement 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8– lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) personen die de in de derde alinea van 
artikel 3, lid 1, bedoelde apparatuur 
installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Motivering

In de tekst van de Commissie wordt opleiding verplicht teneinde certificering zowel te behalen 
als bij te houden. Een dergelijke verplichting is ongepast en buiten proportie. Het gaat om 
kennis en die kan worden verkregen door een opleiding maar ook door ervaring of recente 
scholing. In dit amendement wordt het voorstel weer in lijn gebracht met de bestaande 
Verordening betreffende gefluoreerde gassen waarin verplichte certificering is vastgelegd.

Amendement 173
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) personen die SF6 bevattende (b) personen die met SF6 werken bij het
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elektrische schakelinrichtingen
installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen;

installeren, servicen, onderhouden of 
buiten dienst stellen van elektrische 
schakelinrichtingen;

Or. en

Amendement 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) personen die SF6 bevattende 
elektrische schakelinrichtingen 
installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen;

Schrappen

Or. en

Motivering

In de tekst van de Commissie wordt opleiding verplicht teneinde certificering zowel te behalen 
als bij te houden. Een dergelijke verplichting is ongepast en buiten proportie. Het gaat om 
kennis en die kan worden verkregen door een opleiding maar ook door ervaring of recente 
scholing. In dit amendement wordt het voorstel weer in lijn gebracht met de bestaande 
Verordening betreffende gefluoreerde gassen waarin verplichte certificering is vastgelegd.

Amendement 175
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) personen die SF6 bevattende elektrische 
schakelinrichtingen installeren, servicen, 
onderhouden, herstellen of buiten dienst 
stellen;

b) personen die SF6 bevattende elektrische 
schakelinrichtingen die het gebruik van 
SF6 vereisen, installeren, servicen, 
onderhouden, herstellen of buiten dienst 
stellen;

Or. de
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Motivering

Er moet worden gegarandeerd dat monteurs die apparatuur met SF6 onder hun hoede hebben 
of repareren hoog gekwalificeerd zijn. Schakelinrichtingen met SF6 bevinden zich echter nooit 
in een openbaar toegankelijke ruimte, maar staan altijd onder toezicht van een exploitant en 
worden slechts door gekwalificeerd personeel bediend. Daarom hoeven niet alle exploitanten 
van apparatuur te zijn gecertificeerd, maar alleen het personeel dat de daadwerkelijke 
SF6-gasbehandeling uitvoert.

Amendement 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) personen die SF6 bevattende elektrische 
schakelinrichtingen installeren, servicen, 
onderhouden, herstellen of buiten dienst 
stellen;

b) personen die SF6 bevattende elektrische 
hoogspanningsschakelinrichtingen in 
niet-hermetisch afgesloten systemen 
installeren, servicen, onderhouden, 
herstellen of buiten dienst stellen;

Or. fr

Motivering

De opleidings- en certificeringsprogramma's hebben geen enkel nut voor personen die in 
contact komen met SF6 bevattende elektrische schakelinrichtingen die hermetisch zijn 
afgesloten. De SF6 bevattende lampen worden namelijk in de fabriek gevuld en daarna is geen 
sprake meer van handelingen of contact met SF6.

Amendement 177
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) personen die de taken uitvoeren 
waarnaar wordt verwezen onder a), b) 
en c) bij apparatuur waarin voor de 
koeling alternatieven voor gefluoreerde 
broeikasgassen worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) personen die mobiele 
klimaatregelingsapparatuur installeren, 
servicen, onderhouden, herstellen of 
buiten dienst stellen;

Or. en

Motivering

Bovendien wordt niet verwezen naar personen die werken met mobiele 
klimaatregelingsapparatuur. Daarin wordt voorzien door de voorgestelde formulering, 
toegevoegd als artikel 8, lid 1, onder d.

Amendement 179
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde 
opleidingsprogramma's hebben betrekking 
op het volgende:

2. De in lid 1 bedoelde 
certificeringsprogramma's hebben 
betrekking op het volgende:

Or. en

Amendement 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde 
opleidingsprogramma's hebben betrekking 
op het volgende:

2. De in lid 1 bedoelde 
certificeringsprogramma's en opleiding 
hebben betrekking op het volgende:

Or. en

Motivering

Dit amendement op de eerste alinea is nodig om de wijzigingen te onderbouwen die zijn 
gemaakt in amendement 4 met betrekking tot verplichte opleiding.

Amendement 181
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde 
opleidingsprogramma's hebben betrekking 
op het volgende:

2. De in lid 1 bedoelde opleidings- en 
examenprogramma's hebben betrekking 
op het volgende:

Or. pl

Amendement 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) technologieën voor het vervangen of 
het verminderen van het gebruik van 
gefluoreerde broeikasgassen en het veilig 
omgaan ermee.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het schrappen van alinea 1, onder e, weerspiegelt het standpunt dat het verplichten van 
personeel om een opleiding te volgen in "alternatieve technologieën" niet snel of goedkoop is. 
Er zijn talrijke alternatieven en daarmee werken is vaak nog veel complexer dan werken met 
HFK's. Dit zou dus leiden tot uitgebreide opleidingsprogramma's terwijl veel ingenieurs in de 
praktijk nooit met alle alternatieve technologieën in aanraking zullen komen. Een dergelijke 
uitbreiding van de doelstelling van de verordening wordt onwerkbaar en ongepast geacht.


