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Ändringsförslag 56
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 192.1,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 192.1 och 114,

Or. de

Motivering

Den dubbla rättsliga grunden i gällande förordning (EG) nr 842/2006 (miljöskydd och den 
fria inre marknaden) bör behållas för att garantera den fria varuhandeln på den inre 
marknaden genom harmoniserade EU-bestämmelser.

Ändringsförslag 57
Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att nå detta mål beskrev Europeiska 
kommissionen i en färdplan för ett 
utsläppssnålt samhälle ett kostnadseffektivt 
sätt att åstadkomma de övergripande 
utsläppsminskningar som krävs i EU fram 
till 2050. I färdplanen fastställs de 
sektorsspecifika bidrag som krävs inom sex 
områden. Andra utsläpp än koldioxid
(inklusive fluorerade växthusgaser men 
exklusive andra utsläpp än koldioxid från 
jordbruket) bör minskas med 72 %–73 % 
fram till 2030 och med 70 %–78 % fram 
till 2050 jämfört med 1990 års nivå.
Baserat på referensåret 2005 krävs en 
minskning av andra utsläpp än koldioxid, 

(2) För att nå detta mål beskrev Europeiska 
kommissionen i en färdplan för ett 
utsläppssnålt samhälle ett kostnadseffektivt 
sätt att åstadkomma de övergripande 
utsläppsminskningar som krävs i EU fram 
till 2050. I färdplanen fastställs de 
sektorsspecifika bidrag som krävs inom sex 
områden. Andra utsläpp än koldioxid
(inklusive fluorerade växthusgaser men 
exklusive andra utsläpp än koldioxid från 
jordbruket) bör minskas med 72 %–73 % 
fram till 2030 och med 70 %–78 % fram 
till 2050 jämfört med 1990 års nivå. Inom 
EU var utsläppen av fluorkolväten 
27,8 miljoner ton (Mt) 
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med undantag för jordbrukets utsläpp, på 
60 %–61 % fram till 2030. Utsläppen av 
fluorerade växthusgaser beräknades till 
90 miljoner ton (Mt) koldioxidekvivalenter
2005. En minskning med 60 % innebär att 
utsläppen måste minskas till ungefär 
35 Mt koldioxidekvivalenter fram till 
2030. Om den nuvarande lagstiftningen 
tillämpas fullt ut beräknas utsläppen 
uppgå till 104 Mt koldioxidekvivalenter 
2030, vilket innebär att det krävs 
ytterligare en minskning på ungefär 
70 Mt koldioxidekvivalenter.

koldioxidekvivalenter 1990, och detta 
ökade till 84,4 Mt koldioxidekvivalenter 
2010. Utsläppen av perfluorkarboner var 
20,4 Mt koldioxidekvivalenter och 
minskade till 3,3 Mt koldioxidekvivalenter 
2010. Utsläppen av svavelhexafluorid var 
10,9 Mt koldioxidekvivalenter och 
minskade till 6,5 Mt koldioxidekvivalenter 
2010. Det krävs en fortsatt minskning av 
utsläppen av perfluorkarboner och 
svavelhexafluorid, och för att vända den 
nuvarande trenden vad gäller 
fluorkolväten krävs omfattande och 
omgående insatser för att åstadkomma en 
minskning på 72–73 % av utsläppen fram 
till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, det 
vill säga 7,7 Mt koldioxidekvivalenter.

Or. en

Ändringsförslag 58
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) EU:s långsiktiga mål för minskning 
av utsläppen av fluorerade gaser bör 
tillämpas vid ett godkännande av 
internationella avtal om minskning av 
fluorkolväten inom ramen för UNFCCC 
eller Montrealprotokollet i syfte att bevara 
den europeiska industrins 
konkurrenskraft och undvika flytt av 
företag till tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 59
Pilar Ayuso
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Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Målet att ersätta andra ämnen som 
bryter ned ozonskiktet har kunnat uppnås 
tack vare den ökade användningen av 
fluorerade växthusgaser. De står för 
nuvarande för endast 2 % av de totala 
utsläppen av växthusgaser i EU. De 
används huvudsakligen i de delar av EU 
som har ett varmare klimat. Om målen 
inte utformas på ett balanserat sätt 
kommer företagen i vissa medlemsstater 
att belastas mer än andra.

Or. en

Ändringsförslag 60
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens rapport om 
tillämpningen, effekterna och lämpligheten 
av förordning (EG) nr 842/2006 
konstaterades att de nuvarande 
bestämmelserna om begränsning av 
utsläpp har potential att minska utsläppen 
av fluorerade växthusgaser, om de 
tillämpas fullt ut. Dessa bestämmelser bör 
alltså bibehållas och förtydligas på 
grundval av erfarenheterna av att tillämpa 
dem. Vissa bestämmelser bör också 
utvidgas till andra tillämpningar där det 
används betydande mängder fluorerade 
växthusgaser, som i lastbilar och 
släpfordon med kylaggregat. Skyldigheten 
att upprätta och föra register över 
utrustning som innehåller sådana 
växthusgaser bör också omfatta elektriska 
brytare.

I kommissionens rapport om 
tillämpningen, effekterna och lämpligheten 
av förordning (EG) nr 842/2006 
konstaterades att förordningens 
nuvarande bestämmelser, om de tillämpas 
fullt ut, i kombination med 
direktiv 2006/40/EG om utsläpp från 
luftkonditioneringssystem i motorfordon,
kommer att möjliggöra en stabilisering av
utsläppen av fluorerade växthusgaser i 
EU-27 till dagens nivå fram till 2050. 
Dessa bestämmelser bör alltså bibehållas 
och förtydligas på grundval av 
erfarenheterna av att tillämpa dem. Men 
för att utsläppen ska kunna minskas med 
80–95 % fram till 2050 bör nya 
kostnadseffektiva åtgärder vidtas. När det 
gäller begränsning och återvinning är ett 
alternativ för att ytterligare minska 
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utsläppen av växthusgaser att utvidga 
tillämpningsområdet till att omfatta 
kylsystem i vägfordon såsom lastbilar och 
släpfordon.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att precisera och förtydliga slutsatserna i rapporten om 
tillämpningen av förordning (EG) nr 842/2006.

Ändringsförslag 61
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens rapport om 
tillämpningen, effekterna och lämpligheten 
av förordning (EG) nr 842/2006 
konstaterades att de nuvarande 
bestämmelserna om begränsning av utsläpp 
har potential att minska utsläppen av 
fluorerade växthusgaser, om de tillämpas 
fullt ut. Dessa bestämmelser bör alltså 
bibehållas och förtydligas på grundval av 
erfarenheterna av att tillämpa dem. Vissa 
bestämmelser bör också utvidgas till andra 
tillämpningar där det används betydande 
mängder fluorerade växthusgaser, som i 
lastbilar och släpfordon med kylaggregat. 
Skyldigheten att upprätta och föra register 
över utrustning som innehåller sådana 
växthusgaser bör också omfatta elektriska 
brytare.

(3) I kommissionens rapport om 
tillämpningen, effekterna och lämpligheten 
av förordning (EG) nr 842/2006 
konstaterades att de nuvarande 
bestämmelserna om begränsning av utsläpp 
har potential att minska utsläppen av 
fluorerade växthusgaser, om de tillämpas 
fullt ut. Dessa bestämmelser bör alltså 
bibehållas och förtydligas på grundval av 
erfarenheterna av att tillämpa dem. De bör 
även kompletteras med krav på 
återvinningssystem och med utbredd 
användning av återvunna och 
återanvända fluorerade växthusgaser, 
utöver de införda förbuden. Vissa 
bestämmelser bör också utvidgas till andra 
tillämpningar där det används betydande 
mängder fluorerade växthusgaser, som i 
lastbilar och släpfordon med kylaggregat. 
Skyldigheten att upprätta och föra register 
över utrustning som innehåller sådana 
växthusgaser bör också omfatta elektriska 
brytare.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens rapport om 
tillämpningen, effekterna och lämpligheten 
av förordning (EG) nr 842/2006 
konstaterades att de nuvarande 
bestämmelserna om begränsning av utsläpp 
har potential att minska utsläppen av 
fluorerade växthusgaser, om de tillämpas 
fullt ut. Dessa bestämmelser bör alltså 
bibehållas och förtydligas på grundval av 
erfarenheterna av att tillämpa dem. Vissa
bestämmelser bör också utvidgas till andra 
tillämpningar där det används betydande 
mängder fluorerade växthusgaser, som i 
lastbilar och släpfordon med kylaggregat. 
Skyldigheten att upprätta och föra register 
över utrustning som innehåller sådana 
växthusgaser bör också omfatta elektriska 
brytare.

(3) I kommissionens rapport om 
tillämpningen, effekterna och lämpligheten 
av förordning (EG) nr 842/2006 
konstaterades att de nuvarande 
bestämmelserna om begränsning av utsläpp 
har potential att minska utsläppen av
fluorerade växthusgaser, om de tillämpas 
fullt ut. Dessa bestämmelser bör alltså 
bibehållas och förtydligas på grundval av 
erfarenheterna av att tillämpa dem och 
förstärkas med hjälp av ytterligare 
bestämmelser. Vissa bestämmelser bör 
också utvidgas till andra tillämpningar där 
det används betydande mängder fluorerade 
växthusgaser, som i lastbilar och 
släpfordon med kylaggregat. Skyldigheten 
att upprätta och föra register över 
utrustning som innehåller sådana 
växthusgaser bör också omfatta elektriska 
brytare.

Or. en

Ändringsförslag 63
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens rapport konstaterades 
också att det går att göra mer för att minska 
utsläppen av fluorerade växthusgaser i EU, 
särskilt genom att undvika att använda 
sådana växthusgaser när det finns säker 

(4) I kommissionens rapport konstaterades 
också att det går att göra mer för att minska 
utsläppen av fluorerade växthusgaser i EU, 
särskilt genom att undvika att använda 
sådana växthusgaser när det finns säker 
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och energieffektiv alternativ teknik med 
lägre eller ingen klimatpåverkan alls. En 
minskning med upp till två tredjedelar av 
utsläppen 2010 fram till 2030 är 
kostnadseffektiv, eftersom det finns 
beprövade och testade alternativ inom 
många sektorer.

och energieffektiv alternativ teknik med 
lägre eller ingen klimatpåverkan alls. 
Eftersom det finns beprövade och testade 
alternativ inom många sektorer kan en 
minskning med upp till två tredjedelar av 
utsläppen 2010 uppnås på ett effektivt sätt 
och till en rimlig kostnad fram till 2030.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget har ett förtydligande syfte.

Ändringsförslag 64
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I Europaparlamentets resolution om 
ett helhetsbetonat grepp på frågan om 
antropogena utsläpp av annat slag än 
koldioxid och av relevans för klimatet 
(B7-0474/2011) välkomnades EU:s 
åtagande att stödja åtgärder inriktade på 
fluorkolväten inom ramen för 
Montrealprotokollet som ett första 
exempel på ett icke-marknadsbaserat 
tillvägagångssätt för att minska 
växthusgasutsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 65
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Europaparlamentets 
resolution B7-0474/2011 innehöll en 
uppmaning att se efter hur man skulle 
kunna verka för en omedelbar 
begränsning på internationell nivå med 
hjälp av Montrealprotokollet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att målen för en minskning av 
fluorerade växthusgaser ska kunna följas 
upp bör man göra en fullständig 
insamling av uppgifter. Därför bör 
skyldigheten att upprätta och föra register 
över utrustning som innehåller sådana 
gaser också omfatta elektriska brytare och 
annan utrustning som omfattas av denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligare att omnämna kravet på att upprätta register i ett separat skäl.

Ändringsförslag 67
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Eftersom det finns lämpliga alternativ 
bör förbudet mot användning av 
svavelhexafluorid vid pressgjutning av 
magnesium och bestämmelserna om 
återvinning av legeringar för pressgjutning 
av magnesium utvidgas till anläggningar 
som använder mindre än 850 kg per år. På 
liknande sätt bör användning av kylmedel 
med en mycket hög faktor för global 
uppvärmningspotential i service eller 
underhåll av kylutrustning med en 
fyllningsstorlek motsvarande 5 ton
koldioxidekvivalenter förbjudas, med en 
lämplig övergångsperiod.

(7) Eftersom det finns lämpliga alternativ 
bör förbudet mot användning av 
svavelhexafluorid vid pressgjutning av 
magnesium och bestämmelserna om 
återvinning av legeringar för pressgjutning 
av magnesium utvidgas till anläggningar 
som använder mindre än 850 kg per år. På 
liknande sätt bör användning av kylmedel 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential som överstiger 
2 500 i service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 50 ton koldioxidekvivalenter 
förbjudas, med en lämplig 
övergångsperiod.

Or. fr

Motivering

Förbudet mot service och underhåll av utrustning med en fyllningsstorlek motsvarande 5 ton 
riskerar att leda till alltför höga kostnader för transportsektorn, främst för små och 
medelstora företag som är tvungna att byta ut eller modifiera befintlig utrustning beroende på 
vilken gas de använder som ersättning. Även energiprestandan riskerar att påverkas av bytet 
av kylgas.

Ändringsförslag 68
Erik Bánki

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör bara
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
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ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

ges befogenhet att utesluta vissa typer av 
produkter eller utrustning för vilka inga 
alternativa ämnen som underskrider den 
fastställda gränsen för global 
uppvärmningspotential för närvarande är 
tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at 
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 69
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at 
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, 
luftkonditionerings-, skum-, aerosol- och 
brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at 
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.



PE508.030v01-00 12/69 AM\931431SV.doc

SV

Or. de

Ändringsförslag 70
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning. Kommissionen bör 
även ges befogenhet att, även tillfälligt, 
utesluta vissa typer av produkter eller 
utrustning för vilka alternativa ämnen som 
underskrider den fastställda gränsen för 
global uppvärmningspotential inte längre
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för att
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
nya vetenskapliga eller tekniska rön 
avseende alternativens säkerhet utesluter 
deras användning av försiktighetsskäl.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att ha ett tydligt rättsläge och att inte skapa en situation som ändras alltför ofta. 
Utrustningar och produkter bör endast omfattas av förordningen om det finns alternativ på 
marknaden. Utrustningar och produkter bör endast uteslutas om alternativ inte finns 
tillgängliga eller om nya vetenskapliga rön visar att det finns problem med säkerheten.
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Ändringsförslag 71
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för att
tillgodose efterfrågan, med beaktande av 
energiförbrukningsnivån jämfört med 
nuvarande nivåer, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 72
Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning, skum, 
aerosolsprayer och 
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införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at 
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena, i avsikt att ge marknaden 
tydliga signaler om att investera i 
produktionsanläggningar för att uppnå 
stordriftsfördelar och samtidigt 
uppmuntra till innovation. Med hänsyn till 
kommande teknisk utveckling och tillgång 
till kostnadseffektiva alternativ till att 
använda fluorerade växthusgaser bör 
kommissionen ges befogenhet att ta med 
andra produkter och annan utrustning eller 
att, även tillfälligt, utesluta vissa typer av 
produkter eller utrustning för vilka inga 
alternativa ämnen som underskrider den 
fastställda gränsen för global 
uppvärmningspotential är tillgängliga av 
tekniska eller ekonomiska skäl, inbegripet 
otillräcklig förekomst av alternativa ämnen 
på marknaden för at tillgodose efterfrågan, 
eller på grund av att tillämpliga 
säkerhetsnormer utesluter användningen av 
relevanta alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 73
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning, skum, 
aerosolsprayer, lösningsmedel och 
brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena, i avsikt att ge marknaden 
tydliga signaler om att investera i 
produktionsanläggningar för att uppnå 
stordriftsfördelar och samtidigt 
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tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at 
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

uppmuntra till innovation. Med hänsyn till
den ersättningsteknik som redan finns 
tillgänglig och kommande teknisk 
utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at 
tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att göra skälet förenligt med förbuden i bilaga III.

Ändringsförslag 74
Erik Bánki

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana förbud bör endast införas om de 
leder till lägre växthusgasutsläpp totalt sett, 
särskilt från både läckage av fluorerade 
växthusgaser och de koldioxidutsläpp som 
uppstår vid deras energiförbrukning. 
Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser bör därför tillåtas om deras 
sammanlagda växthusgasutsläpp är lägre 
än vad som skulle vara fallet med likvärdig 
utrustning utan fluorerade växthusgaser 
med högsta tillåtna energiförbrukning 
enligt gällande genomförandelagstiftning 
som antagits enligt direktiv 2009/125/EG

(9) Sådana förbud bör endast införas om de 
leder till betydligt lägre växthusgasutsläpp 
totalt sett, särskilt från både läckage av 
fluorerade växthusgaser och de 
koldioxidutsläpp som uppstår vid deras 
energiförbrukning. Utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser bör 
därför tillåtas om deras sammanlagda 
växthusgasutsläpp är lägre än vad som 
skulle vara fallet med likvärdig utrustning 
utan fluorerade växthusgaser med högsta 
tillåtna energiförbrukning enligt gällande 
genomförandelagstiftning som antagits 



PE508.030v01-00 16/69 AM\931431SV.doc

SV

(Ekodesign). enligt direktiv 2009/125/EG (Ekodesign).

Or. en

Ändringsförslag 75
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana förbud bör endast införas om de 
leder till lägre växthusgasutsläpp totalt sett, 
särskilt från både läckage av fluorerade 
växthusgaser och de koldioxidutsläpp som 
uppstår vid deras energiförbrukning.
Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser bör därför tillåtas om deras 
sammanlagda växthusgasutsläpp är lägre 
än vad som skulle vara fallet med likvärdig 
utrustning utan fluorerade växthusgaser 
med högsta tillåtna energiförbrukning 
enligt gällande genomförandelagstiftning 
som antagits enligt direktiv 2009/125/EG
(Ekodesign).

(9) Sådana förbud bör endast införas om de 
leder till lägre växthusgasutsläpp totalt sett, 
särskilt från både läckage av fluorerade 
växthusgaser och de koldioxidutsläpp som 
uppstår vid deras energiförbrukning.
Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser bör därför tillåtas och 
främjas om deras sammanlagda 
växthusgasutsläpp är lägre än vad som 
skulle vara fallet med likvärdig utrustning 
utan fluorerade växthusgaser med högsta 
tillåtna energiförbrukning enligt gällande 
genomförandelagstiftning som antagits 
enligt direktiv 2009/125/EG (Ekodesign).

Or. it

Ändringsförslag 76
Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana förbud bör endast införas om de 
leder till lägre växthusgasutsläpp totalt sett, 
särskilt från både läckage av fluorerade 
växthusgaser och de koldioxidutsläpp som 
uppstår vid deras energiförbrukning. 
Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser bör därför tillåtas om deras 

(9) Sådana förbud bör endast införas om de 
leder till lägre växthusgasutsläpp totalt sett, 
särskilt från både läckage av fluorerade 
växthusgaser och de koldioxidutsläpp som 
uppstår vid deras energiförbrukning och 
tillverkningsprocess. Utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser bör 
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sammanlagda växthusgasutsläpp är lägre 
än vad som skulle vara fallet med
likvärdig utrustning utan fluorerade 
växthusgaser med högsta tillåtna 
energiförbrukning enligt gällande 
genomförandelagstiftning som antagits 
enligt direktiv 2009/125/EG (Ekodesign).

därför tillåtas om deras sammanlagda 
växthusgasutsläpp under hela livscykeln, 
inbegripet biproduktutsläppen under 
framställning av fluorerade växthusgaser,
är mindre än från likvärdig utrustning 
utan fluorerade växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 77
Erik Bánki

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att gradvis minska utsläppandet på
marknaden av fluorkolväten har 
identifierats som det effektivaste och mest 
kostnadseffektiva sättet att minska 
utsläppen av dessa ämnen på lång sikt.

(11) Att gradvis minska utsläppandet på
EU:s marknad av fluorkolväten har 
identifierats som det effektivaste och mest 
kostnadseffektiva sättet att minska 
utsläppen av dessa ämnen på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att gradvis minska utsläppandet på 
marknaden av fluorkolväten har 
identifierats som det effektivaste och mest 
kostnadseffektiva sättet att minska 
utsläppen av dessa ämnen på lång sikt.

(11) Att gradvis minska utsläppandet på 
marknaden av fluorkolväten har 
identifierats som det effektivaste och mest 
kostnadseffektiva sättet att minska 
utsläppen av dessa ämnen på lång sikt.
Detta bör stödjas av ytterligare förbud mot 
utsläppande av utrustning som använder 
fluorkolväten, åtgärder för begränsning 
samt återvinningskrav.
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Or. en

Ändringsförslag 79
Erik Bánki

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att införa den gradvisa 
minskningen av utsläppandet på
marknaden av fluorkolväten bör 
kommissionen tilldela kvoter till enskilda 
producenter och importörer för utsläppande 
på marknaden, så att den totala gränsen för 
mängden fluorkolväten som släpps ut på 
marknaden i EU inte överskrids.

(12) För att införa den gradvisa 
minskningen av utsläppandet på EU:s 
marknad av fluorkolväten bör 
kommissionen tilldela kvoter till enskilda 
producenter och importörer för utsläppande 
på marknaden, så att den totala gränsen för 
mängden fluorkolväten som släpps ut på 
marknaden i EU inte överskrids. Den 
gradvisa minskningen bör inte gälla 
fluorkolväten med särskilda 
användningar för vilka alternativa ämnen 
inte är tillgängliga av tekniska, 
ekonomiska eller säkerhetsrelaterade 
skäl.

Or. en

Ändringsförslag 80
Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tilldelningen av kvoter till enskilda 
företag bör utgå från de mängder 
fluorkolväten som de har producerat eller 
importerat under 
referensperioden 2008−2011. För att inte 
utesluta små aktörer bör 5 % av den totala 
tillåtna mängden reserveras för importörer 
och producenter som inte har importerat 
eller producerat mer än 1 ton fluorerade 

(13) Tilldelningen av kvoter till enskilda 
företag bör utgå från de mängder 
fluorkolväten som de har producerat eller 
importerat under 
referensperioden 2009−2012. För att inte 
utesluta små aktörer bör 5 % av den totala 
tillåtna mängden reserveras för importörer 
och producenter som inte har importerat 
eller producerat mer än 1 ton fluorerade 
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växthusgaser under referensperioden. växthusgaser under referensperioden.
Tilldelningen av kvoter bör göras mot en 
avgift som kommissionen bör ta ut och 
använda för det ändamål som anges i 
artikel 14a (ny).

Or. en

Ändringsförslag 81
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör kontinuerligt 
övervaka effekterna av minskningen av 
utsläppandet på marknaden av 
fluorkolväten, däribland minskningens 
inverkan på försörjningen för tillämpningar 
där användning av fluorkolväten skulle 
leda till lägre utsläpp under livscykeln än 
om alternativ teknik används. 
Övervakningen bör också säkerställa att 
arbetsmiljöproblem på grund av negativ 
inverkan på tillgången till läkemedel 
upptäcks tidigt. En omfattande översyn bör 
göras före 2030 i tid för att anpassa 
bestämmelserna i den här förordningen 
med hänsyn till genomförandet och ny 
utveckling och vid behov kunna vidta 
ytterligare minskningsåtgärder.

(18) Kommissionen bör kontinuerligt 
övervaka effekterna av minskningen av 
utsläppandet på marknaden av 
fluorkolväten, däribland minskningens 
inverkan på försörjningen för tillämpningar 
där användning av fluorkolväten skulle 
leda till lägre utsläpp under livscykeln än 
om alternativ teknik används. 
Övervakningen bör också säkerställa att 
arbetsmiljöproblem på grund av negativ 
inverkan på tillgången till läkemedel 
upptäcks tidigt. En omfattande översyn bör 
göras efter de första fem åren av 
genomförande i tid för att anpassa 
bestämmelserna i den här förordningen 
med hänsyn till genomförandet och ny 
utveckling och vid behov kunna vidta 
ytterligare minskningsåtgärder. Översynen 
ska sedan göras vart femte år.

Or. fr

Motivering

För att förordningen ska kunna genomföras på bästa sätt och för att lämpliga anpassningar 
ska kunna göras bör en omfattande översyn göras vart femte år.
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Ändringsförslag 82
Martin Callanan

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör kontinuerligt 
övervaka effekterna av minskningen av 
utsläppandet på marknaden av 
fluorkolväten, däribland minskningens 
inverkan på försörjningen för tillämpningar 
där användning av fluorkolväten skulle 
leda till lägre utsläpp under livscykeln än 
om alternativ teknik används. 
Övervakningen bör också säkerställa att 
arbetsmiljöproblem på grund av negativ 
inverkan på tillgången till läkemedel 
upptäcks tidigt. En omfattande översyn bör 
göras före 2030 i tid för att anpassa 
bestämmelserna i den här förordningen 
med hänsyn till genomförandet och ny 
utveckling och vid behov kunna vidta 
ytterligare minskningsåtgärder.

(18) Kommissionen bör kontinuerligt 
övervaka effekterna av minskningen av 
utsläppandet på marknaden av 
fluorkolväten, däribland minskningens 
inverkan på försörjningen för tillämpningar 
där användning av fluorkolväten skulle 
leda till lägre utsläpp under livscykeln än 
om alternativ teknik används. 
Övervakningen bör också säkerställa att 
arbetsmiljöproblem på grund av negativ 
inverkan på tillgången till läkemedel 
upptäcks tidigt. En omfattande översyn bör 
göras före 2030 i tid för att anpassa 
bestämmelserna i den här förordningen 
med hänsyn till genomförandet och ny 
utveckling och vid behov kunna vidta 
ytterligare minskningsåtgärder. Denna 
förordning ska inte tillämpas på 
medicinska tillämpningar med kritisk 
användning där inget lämpligt alternativ 
finns, eller där ett sådant alternativ inte 
kan användas av tekniska, ekonomiska 
eller säkerhetsrelaterade skäl.

Or. en

Motivering

Kritisk användning av medicinska tillämpningar som inbegriper fluorerade växthusgaser 
måste bibehållas i de fall där det inte finns några lämpliga alternativ, detta för att garantera 
en säker och effektiv tillgång till grundläggande hälsovård.

Ändringsförslag 83
Erik Bánki

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen på de marknader som 
påverkas av den här förordningen och för 
att garantera efterlevnaden av 
internationella avtal bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på följande: fastställa krav på 
standardiserade läckagekontroller, utöka 
förteckningen över utrustning som 
omfattas av obligatorisk återvinning av 
fluorerade växthusgaser, fastställa 
minimikrav och villkor för ömsesidigt 
erkännande av utbildningsprogram för 
personer som installerar, underhåller, 
reparerar eller avvecklar utrustningen och 
som kontrollerar läckor och återvinner 
fluorerade växthusgaser samt för 
certifiering av de personer och företag som 
utför dessa uppgifter, ändra 
märkningskrav, förbjuda utsläppande på 
marknaden av ytterligare produkter och 
utrustning som innehåller eller är 
beroende av fluorerade växthusgaser,
ändra de största tillåtna mängder 
fluorkolväten som får släppas ut på 
marknaden och undanta försörjning av 
fluorkolväten för särskilda kritiska 
användningar från kravet på kvoter av 
hälso- och säkerhetsskäl, fastställa regler 
för omberäkning av referensvärden för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten av enskilda företag och ändra 
eller komplettera mekanismen för 
tilldelning av kvoter, se över 
tröskelvärdena för rapporteringskrav, 
fastställa krav på rapporteringssystemen 
för utsläpp av fluorerade växthusgaser och 
användning av de uppgifter om utsläpp 
som samlats in av medlemsstaterna, föra in 
andra ämnen med en betydande faktor för 
global uppvärmningspotential i 
förteckningarna över de ämnen som 
omfattas av denna förordning och 

(20) För att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen på de marknader som 
påverkas av den här förordningen och för 
att garantera efterlevnaden av 
internationella avtal bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på följande: fastställa krav på 
standardiserade läckagekontroller, utöka 
förteckningen över utrustning som 
omfattas av obligatorisk återvinning av 
fluorerade växthusgaser, fastställa 
minimikrav och villkor för ömsesidigt 
erkännande av utbildningsprogram för 
personer som installerar, underhåller, 
reparerar eller avvecklar utrustningen och 
som kontrollerar läckor och återvinner 
fluorerade växthusgaser samt för 
certifiering av de personer och företag som 
utför dessa uppgifter, ändra 
märkningskrav, ändra de största tillåtna 
mängder fluorkolväten som får släppas ut 
på marknaden och undanta försörjning av 
fluorkolväten för särskilda kritiska 
användningar från kravet på kvoter av 
hälso- och säkerhetsskäl, fastställa regler 
för omberäkning av referensvärden för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten av enskilda företag och ändra 
eller komplettera mekanismen för 
tilldelning av kvoter, se över 
tröskelvärdena för rapporteringskrav, 
fastställa krav på rapporteringssystemen 
för utsläpp av fluorerade växthusgaser och 
användning av de uppgifter om utsläpp 
som samlats in av medlemsstaterna, föra in 
andra ämnen med en betydande faktor för 
global uppvärmningspotential i 
förteckningarna över de ämnen som 
omfattas av denna förordning och 
uppdatera förteckningarna på grundval av 
nya vetenskapliga rön, särskilt den globala 
uppvärmningspotentialen för de ämnen 
som förtecknas i bilagorna till 
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uppdatera förteckningarna på grundval av 
nya vetenskapliga rön, särskilt den globala 
uppvärmningspotentialen för de ämnen 
som förtecknas i bilagorna till 
förordningen.

förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 84
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen på de marknader som 
påverkas av den här förordningen och för 
att garantera efterlevnaden av 
internationella avtal bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på följande: fastställa krav på 
standardiserade läckagekontroller, utöka
förteckningen över utrustning som 
omfattas av obligatorisk återvinning av 
fluorerade växthusgaser, fastställa 
minimikrav och villkor för ömsesidigt 
erkännande av utbildningsprogram för 
personer som installerar, underhåller, 
reparerar eller avvecklar utrustningen och 
som kontrollerar läckor och återvinner 
fluorerade växthusgaser samt för 
certifiering av de personer och företag som 
utför dessa uppgifter, ändra 
märkningskrav, förbjuda utsläppande på 
marknaden av ytterligare produkter och 
utrustning som innehåller eller är 
beroende av fluorerade växthusgaser,
ändra de största tillåtna mängder 
fluorkolväten som får släppas ut på 
marknaden och undanta försörjning av 
fluorkolväten för särskilda kritiska 
användningar från kravet på kvoter av 

(20) För att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen på de marknader som 
påverkas av den här förordningen och för 
att garantera efterlevnaden av 
internationella avtal bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på följande: fastställa krav på 
standardiserade läckagekontroller, ändra
förteckningen över utrustning som 
omfattas av obligatorisk återvinning av 
fluorerade växthusgaser, fastställa 
minimikrav och villkor för ömsesidigt 
erkännande av utbildningsprogram för 
personer som installerar, underhåller, 
reparerar eller avvecklar utrustningen och 
som kontrollerar läckor och återvinner 
fluorerade växthusgaser samt för 
certifiering av de personer och företag som 
utför dessa uppgifter, ändra 
märkningskrav, ändra de största tillåtna 
mängder fluorkolväten som får släppas ut 
på marknaden och undanta försörjning av 
fluorkolväten för särskilda kritiska 
användningar från kravet på kvoter av 
hälso- och säkerhetsskäl, fastställa regler 
för omberäkning av referensvärden för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten av enskilda företag och ändra 
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hälso- och säkerhetsskäl, fastställa regler 
för omberäkning av referensvärden för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten av enskilda företag och ändra 
eller komplettera mekanismen för 
tilldelning av kvoter, se över 
tröskelvärdena för rapporteringskrav, 
fastställa krav på rapporteringssystemen 
för utsläpp av fluorerade växthusgaser och 
användning av de uppgifter om utsläpp 
som samlats in av medlemsstaterna, föra in 
andra ämnen med en betydande faktor för 
global uppvärmningspotential i 
förteckningarna över de ämnen som 
omfattas av denna förordning och 
uppdatera förteckningarna på grundval av 
nya vetenskapliga rön, särskilt den globala 
uppvärmningspotentialen för de ämnen 
som förtecknas i bilagorna till 
förordningen.

eller komplettera mekanismen för 
tilldelning av kvoter, se över 
tröskelvärdena för rapporteringskrav, 
fastställa krav på rapporteringssystemen 
för utsläpp av fluorerade växthusgaser och 
användning av de uppgifter om utsläpp 
som samlats in av medlemsstaterna,
uppdatera förteckningen över de ämnen 
som omfattas av denna förordning på 
grundval av nya vetenskapliga rön, särskilt 
den globala uppvärmningspotentialen för 
de ämnen som förtecknas i bilagorna till 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 85
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1a
Tillämpningsområde

1. Denna förordning ska tillämpas på 
användning av fluorerade växthusgaser i 
EU, med undantag av de fall som anges i 
punkt 2.
2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
användning av fluorerade växthusgaser 
inom hälsovård, produktion och 
överföring av elkraft, luftrumsrelaterade 
användningar eller produktion av gaser 
för industrin.
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Or. en

Ändringsförslag 86
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1a
Tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att skydda 
miljön genom att minska utsläppen av 
fluorerade växthusgaser och stimulera 
innovation inom hållbar teknik. I enlighet 
därmed fastställs i denna förordning 
regler om begränsning, användning, 
återvinning och destruktion av fluorerade 
växthusgaser, förbjuds specifika 
användningar av dessa gaser samt anges 
kvantitativa gränser för utsläppande på 
marknaden av fluorkolväten. Denna 
förordning kan, utöver att främja hållbar 
tillväxt i EU, fungera som ett värdefullt 
underlag inför ett antagande av ett 
framtida internationellt avtal.

Or. en

Ändringsförslag 87
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) fluorkolväten (HFC): de ämnen som 
ingår i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I 
eller blandningar innehållande något av 
dessa ämnen.
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Or. en

Ändringsförslag 88
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) fluorerade växthusgaser: fluorkolväten
(HFC), perfluorkarboner (PFC) och 
svavelhexafluorid (SF6) och andra 
växthusgaser som innehåller fluor, enligt 
förteckningen i bilaga I, antingen 
ensamma eller i en blandning.

(1) fluorerade växthusgaser: fluorkolväten
(HFC), perfluorkarboner (PFC) och 
svavelhexafluorid (SF6) och andra 
växthusgaser som innehåller fluor, enligt 
förteckningen i bilaga I, eller blandningar 
innehållande något av dessa ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 89
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) fluorerade växthusgaser: fluorkolväten
(HFC), perfluorkarboner (PFC) och 
svavelhexafluorid (SF6) och andra 
växthusgaser som innehåller fluor, enligt 
förteckningen i bilaga I, antingen 
ensamma eller i en blandning.

(1) fluorerade växthusgaser: fluorkolväten
(HFC), perfluorkarboner (PFC) och 
svavelhexafluorid (SF6) och andra 
växthusgaser som innehåller fluor, enligt 
förteckningen i bilagorna I och II, 
antingen ensamma eller i en blandning.
Definitionen ska emellertid endast 
omfatta de fluorerade växthusgaser som 
ingår i förteckningen i bilaga I, såvida 
inget annat anges.

Or. en

Ändringsförslag 90
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) perfluorokarboner (PFC): de ämnen 
som ingår i förteckningen i avsnitt 2 i 
bilaga I eller blandningar innehållande 
något av dessa ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 91
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) svavelhexafluorid (SF6): detta ämne, 
som ingår i förteckningen i avsnitt 3 i 
bilaga I, eller blandningar innehållande 
detta ämne.

Or. en

Ändringsförslag 92
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) operatör: varje fysisk eller juridisk 
person som äger den utrustning och de 
system som omfattas av denna förordning 
och som har det faktiska tekniska ansvaret 
för dem.

(4) operatör: varje fysisk eller juridisk 
person som äger den utrustning och de 
system som omfattas av denna förordning 
och som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 5 ton koldioxid och som har det 
faktiska tekniska ansvaret för dem.
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Or. en

Motivering

Nuvarande definition av operatören är inte tillräckligt klar vad gäller innehav av mindre 
omfattande utrustning. Därför måste definitionen klargöras i samband med artiklarna 3 
och 5.

Ändringsförslag 93
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) operatör: varje fysisk eller juridisk 
person som äger den utrustning och de 
system som omfattas av denna förordning 
och som har det faktiska tekniska 
ansvaret för dem.

(4) operatör: varje fysisk eller juridisk 
person som har det faktiska tekniska 
ansvaret för den utrustning och de system 
som omfattas av denna förordning.

Or. fr

Motivering

De överlappande villkoren i denna definition ger ett osäkert rättsläge för genomförandet av 
denna förordning inom transportsektorn.

Ändringsförslag 94
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) värmepump: en anordning eller 
anläggning som utvinner värme vid låg 
temperatur ur luft, vatten eller mark och 
ger värme.

Or. it
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Motivering

Se artikel 2.9 i förordning (EG) nr 842/2006.

Ändringsförslag 95
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) hermetiskt slutet system: ett system i 
vilket alla enheter som innehåller 
köldmedium tätats genom svetsning, 
hårdlödning eller liknande fast hopfogning, 
och där kylkretsarna inte behöver öppnas 
innan systemet tas i bruk.

(7) hermetiskt slutet system: ett system i 
vilket alla enheter som innehåller 
köldmedium tätats genom svetsning, 
hårdlödning eller liknande fast hopfogning,
vilket kan inbegripa förslutna ventiler och 
förslutna serviceportar som på ett 
tillfredsställande sätt möjliggör 
reparationer eller bortskaffande, och som 
har ett fastställt läckage som är mindre än 
tre gram per år under ett tryck som 
uppgår till minst en fjärdedel av det 
tillåtna maximitrycket.

Or. it

Motivering

Se artikel 2.11 i förordning (EG) nr 842/2006.

Ändringsförslag 96
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) hermetiskt slutet system: ett system i 
vilket alla enheter som innehåller 
köldmedium tätats genom svetsning, 
hårdlödning eller liknande fast hopfogning, 
och där kylkretsarna inte behöver öppnas 

(7) hermetiskt slutet system: ett system i 
vilket alla enheter som innehåller 
köldmedium tätats genom svetsning, 
hårdlödning eller liknande fast hopfogning, 
vilket kan inbegripa förslutna ventiler och 
förslutna serviceportar som på ett 
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innan systemet tas i bruk. tillfredsställande sätt möjliggör 
reparationer eller bortskaffande, och som 
har ett fastställt läckage som är mindre än 
tre gram per år under ett tryck som 
uppgår till minst en fjärdedel av det 
tillåtna maximitrycket.

Or. de

Motivering

Definitionen strider mot gällande europeiska standarder (EN 16084:2011, EN 378-1:2012) 
och bör behållas oförändrad i förhållande till gällande förordning. Serviceportar möjliggör 
hos många apparater en snabb och tillförlitlig läckagekontroll, varför man inte behöver 
riskera att kylkretsarna öppnas i onödan med ökad sannolikhet för läckage som följd. 
Härigenom möjliggörs även en säkrare köldmediesugning vid reparationer eller 
bortskaffande.

Ändringsförslag 97
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) hermetiskt slutet system: ett system i 
vilket alla enheter som innehåller 
köldmedium tätats genom svetsning, 
hårdlödning eller liknande fast hopfogning,
och där kylkretsarna inte behöver öppnas 
innan systemet tas i bruk.

(7) hermetiskt slutet system: ett system i 
vilket alla enheter som innehåller 
köldmedium tätats genom svetsning, 
hårdlödning eller liknande fast hopfogning,
vilket kan inbegripa förslutna ventiler och 
förslutna serviceportar som på ett 
tillfredsställande sätt möjliggör 
reparationer eller bortskaffande, och som 
har ett fastställt läckage som är mindre än 
tre gram per år under ett tryck som 
uppgår till minst en fjärdedel av det 
tillåtna maximitrycket.

Or. en

Motivering

Definitionen är hämtad från förordning (EG) nr 842/2006.
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Ändringsförslag 98
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) stationär: förflyttas inte under 
användning.

(13) stationär: förflyttas normalt sett inte 
under användning.

Or. en

Motivering

Definitionen har skrivits om för att överensstämma med förordning (EG) nr 842/2006.

Ändringsförslag 99
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) mobil: förflyttas normalt sett under 
användning.

Or. en

Ändringsförslag 100
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) lastbil med kylaggregat: ett fordon 
med en vikt som understiger 3,5 ton och 
som är utformat och konstruerat främst 
för att frakta gods och är utrustat med en 
kylenhet.
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Or. fr

Ändringsförslag 101
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) behållare: en intermodal 
transportenhet som är utformad och 
konstruerad främst för att frakta gods och 
som är utrustad med en kylenhet.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) kommersiell kylutrustning: 
kylutrustning som används i enheter i 
detaljhandeln.

Or. en

Ändringsförslag 103
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) värmepump: anordning eller 
anläggning som utvinner värme vid låg 
temperatur ur luft, vatten eller mark och 
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tillhandahåller värme.

Or. en

Motivering

Definitionen återfinns i direktiv 2009/125/EG om fluorerade växthusgaser.

Ändringsförslag 104
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) värmepump: utrustning eller 
anläggning som utvinner värme vid låg 
temperatur ur luft, vatten eller mark och 
tillhandahåller värme.

Or. en

Motivering

Definitionen, som är hämtad från förordning (EG) nr 842/2006, klargör skillnaden mellan 
reversibla luftkonditioneringssystem som omfattar värmepumpar (uppdelade system, 
multisplit-/VRF-system, takmonterade system, centrifugala kylaggregat och kylaggregat med 
deplacementspumpar) och värmepumpar som bara producerar värme (kallade 
värmepumpar). Den överensstämmer med terminologin i den förberedande studien (bilaga V, 
s. 259 och bilaga VI, s. 309) samt i konsekvensbedömningen (s. 118).

Ändringsförslag 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) snabbkyl: apparat som snabbt kyler 
ner livsmedel till en temperatur på 
högst + 10°C.
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Or. en

Ändringsförslag 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) snabbfrys: apparat som snabbt kyler 
ner livsmedel till en temperatur på 
högst −18°C.

Or. en

Motivering

Avsaknaden av lämpliga alternativa gaser kommer att leda till ett totalt tillbakadragande från 
den europeiska marknaden av snabbkylar och snabbfrysar efter de datum som anges i 
punkterna 10 och 11 i bilaga III.

Ändringsförslag 107
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) läckage: onormala utsläpp av 
fluorerade växthusgaser som är betydligt 
större än det eventuella läckage som ingår 
i utrustningens konstruktion.

Or. en

Ändringsförslag 108
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) läckagevarningssystem: en 
kalibrerad mekanisk, elektrisk eller 
elektronisk anordning för att upptäcka 
läckage av fluorerade växthusgaser och 
som vid upptäckt ska varsko operatören.

Or. en

Motivering

Definitionen är hämtad från förordning (EG) nr 842/2006.

Ändringsförslag 109
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) företag: varje fysisk eller juridisk 
person som
a) producerar, återvinner, återanvänder, 
regenererar, använder, destruerar, 
levererar eller mottar fluorerade 
växthusgaser,
b) importerar sådana fluorerade 
växthusgaser,
c) exporterar sådana fluorerade 
växthusgaser,
d) släpper ut sådana fluorerade 
växthusgaser på marknaden, eller
e) driver, installerar, utför service av, 
underhåller, reparerar eller avvecklar 
utrustning eller system som innehåller 
fluorerade växthusgaser.

Or. en
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Motivering

Definitionen bygger på definitionen i förordning (EG) nr 1005/2009.

Ändringsförslag 110
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16d) råmaterial: varje fluorerad 
växthusgas som anges i bilagorna I och II 
eller varje fluorerad förening som anges i 
bilagorna I, II och IV i 
förordning (EG) nr 1005/2009 och som 
bearbetas kemiskt i en process där dess 
ursprungliga sammansättning förändras 
till en annan.

Or. en

Motivering

Definitionen bygger på definitionen i förordning (EG) nr 1005/2009.

Ändringsförslag 111
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16e) agens i tillverkningsprocessen: varje 
fluorerad förening som används som 
kemisk agens i tillverkningsprocessen.

Or. en

Motivering

Definitionen bygger på definitionen i förordning (EG) nr 1005/2009.
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Ändringsförslag 112
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla genomförbara tekniska och 
ekonomiska åtgärder ska vidtas för att se 
till att läckage av fluorerade växthusgaser 
begränsas till ett minimum.

Or. fr

Ändringsförslag 113
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När läckage av sådana gaser upptäcks 
ska operatörerna se till att utrustningen 
repareras utan dröjsmål.

3. När läckage av sådana gaser upptäcks 
ska operatörerna se till att utrustningen 
repareras utan dröjsmål och högst en vecka 
efter upptäckten.

Or. en

Ändringsförslag 114
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När läckage av sådana gaser upptäcks 
ska operatörerna se till att utrustningen 
repareras utan dröjsmål.

3. När läckage av svavelhexafluoridgaser
upptäcks ska operatörerna se till att 
utrustningen repareras utan dröjsmål, 
förutsatt att detta kan göras på ett säkert 
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sätt och att de tekniska förutsättningarna 
tillåter detta samt att reparationens 
miljöpåverkan är acceptabel (mindre än 
om ingen reparation utförs under 
utrustningens uppskattade kvarvarande 
livstid).

Or. en

Ändringsförslag 115
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett läckage i utrustning har 
reparerats ska operatörerna se till att 
utrustningen kontrolleras av certifierade 
personer inom en månad efter 
reparationen för att bekräfta att 
reparationen har fungerat.

utgår

Or. de

Motivering

Enligt artiklarna 3.1 och 8 får läckagekontroller och i förekommande fall reparationer bara 
utföras av certifierade personer. Därigenom garanteras att reparationer görs på ett 
sakkunnigt sätt. En ny kontroll av certifierade personer en månad efter reparationen är 
därför överflödig.

Ändringsförslag 116
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett läckage i utrustning har reparerats 
ska operatörerna se till att utrustningen 
kontrolleras av certifierade personer inom 

När ett läckage i sådan utrustning som 
avses artikel 3.1 har reparerats ska 
operatörerna se till att utrustningen 
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en månad efter reparationen för att bekräfta 
att reparationen har fungerat.

kontrolleras av certifierade personer inom 
en månad efter reparationen för att bekräfta 
att reparationen har fungerat.

Or. en

Ändringsförslag 117
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett läckage i utrustning har reparerats 
ska operatörerna se till att utrustningen 
kontrolleras av certifierade personer inom 
en månad efter reparationen för att bekräfta 
att reparationen har fungerat.

När ett läckage i utrustning har reparerats 
ska operatörerna se till att utrustningen 
kontrolleras av certifierade personer eller 
med automatisk övervakning inom en 
månad efter reparationen för att bekräfta att 
reparationen har fungerat.

Or. en

Ändringsförslag 118
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Personer och företag som utför följande 
uppgifter ska vara certifierade i enlighet 
med artikel 8:

4. Företag och operatörer, samt den 
personal som de har anställt, som utför 
följande uppgifter ska vara certifierade i 
enlighet med artikel 8:

Or. it

Ändringsförslag 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Personer och företag som utför följande
uppgifter ska vara certifierade i enlighet 
med artikel 8: 

4. Personer som utför de uppgifter som 
avses i artikel 8.1 ska vara certifierade i 
enlighet med artikel 8 och ska vidta 
försiktighetsåtgärder för att förhindra 
läckage av fluorerade växthusgaser.

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

Ändringsförslag 120
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av sådan 
utrustning som avses i artikel 3.1.

(a) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av sådan 
utrustning som avses i artikel 3.1, 
inbegripet då sådan utrustning innehåller 
alternativ till fluorerade växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av sådan 
utrustning som avses i artikel 3.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 122
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av sådan 
utrustning som avses i artikel 3.1.

(a) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av sådan 
utrustning som avses i artikel 3.1, såväl 
som av utrustning som innehåller 
alternativ till fluorerade växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Service, underhåll, reparation och 
avveckling av mobil 
luftkonditioneringsutrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av elektriska 
brytare som innehåller svavelhexafluorid. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 125
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av elektriska 
brytare som innehåller svavelhexafluorid.

(c) Återvinning av svavelhexafluorid vid
installation, service, underhåll, reparation 
och avveckling av elektriska brytare.

Or. en

Ändringsförslag 126
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av elektriska 
brytare som innehåller svavelhexafluorid.

c) Installation, service, underhåll, 
reparation och avveckling av elektriska 
brytare som innehåller svavelhexafluorid 
och kräver hantering av 
svavelhexafluorid.

Or. de
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Motivering

Det måste säkerställas att montörer som sköter eller reparerar utrustning med 
svavelhexafluorid är högt kvalificerade. Brytare med svavelhexafluorid finns dock aldrig 
inom områden som är tillgängliga för allmänheten utan står alltid under uppsikt av en 
operatör och sköts bara av utbildad personal. Därför är det inte nödvändigt att all personal 
som handskas med utrustningen är certifierad, utan bara den personal som faktiskt handskas 
med svavelhexafluoridgasen.

Ändringsförslag 127
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Leverans eller mottagande av 
fluorerade växthusgaser för de uppgifter 
som anges i led a, b och c.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 128
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Leverans eller mottagande av fluorerade 
växthusgaser för de uppgifter som anges i 
led a, b och c.

d) Leverans eller mottagande av fluorerade 
växthusgaser för de uppgifter som anges i 
led a, b och c. Leverans och mottagande 
av slutna förpackningar undantas från 
detta krav.

Or. de

Motivering

Vid leverans och mottagande av slutna förpackningar förekommer inte någon direktkontakt 
med svavelhexafluorid. Det är därför inte nödvändigt att den personal som har hand om 
denna verksamhet är certifierad enligt förordning (EG) nr 305/2008.
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Ändringsförslag 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Leverans eller mottagande av 
fluorerade växthusgaser för de uppgifter 
som anges i led a, b och c.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 130
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) För de uppgifter som anges i 
leden a–c får fluorerade växthusgaser 
endast levereras till och mottas av 
certifierade personer och företag.

Or. en

Ändringsförslag 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När dessa uppgifter utförs ska de 
personer eller företag som avses i första 
stycket vidta försiktighetsåtgärder för att 
förhindra läckage av fluorerade 
växthusgaser.

Företag som utför de aktiviteter som avses 
i artikel 8.1 för en annan parts räkning 
ska vara certifierade i enlighet med 
artikel 8.4 och ska vidta 
försiktighetsåtgärder för att förhindra 



PE508.030v01-00 44/69 AM\931431SV.doc

SV

läckage av fluorerade växthusgaser.

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

Ändringsförslag 132
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den person som ger en annan part i 
uppdrag att utföra installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid eller sådan utrustning 
som avses i artikel 3.1 ska se till att den 
parten har de certifikat som krävs enligt 
artikel 8 för uppdragen.

5. Den person som ger en annan part i 
uppdrag att utföra installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och kräver hantering av 
svavelhexafluorid eller sådan utrustning 
som avses i artikel 3.1 ska se till att den 
parten har de certifikat som krävs enligt 
artikel 8 för uppdragen.

Or. de

Motivering

Det måste säkerställas att montörer som sköter eller reparerar utrustning med 
svavelhexafluorid är högt kvalificerade. Brytare med svavelhexafluorid finns dock aldrig 
inom områden som är tillgängliga för allmänheten utan står alltid under uppsikt av en 
operatör och sköts bara av utbildad personal. Därför är det inte nödvändigt att all personal 
som handskas med utrustningen är certifierad, utan bara den personal som faktiskt handskas 
med svavelhexafluoridgasen.
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Ändringsförslag 133
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer av utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
motsvarar 5 ton koldioxid som inte ingår i 
skum ska se till att utrustningen 
kontrolleras för läckage. Utrustning med 
hermetiskt slutna system som är märkta 
som sådana, med ett innehåll av fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
högst 10 ton koldioxid ska inte omfattas av 
läckagekontroller enligt denna artikel.

1. Operatörer av stationär eller mobil 
kylutrustning eller 
luftkonditioneringsutrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential 
som motsvarar 5 ton eller mer koldioxid 
som inte ingår i skum ska se till att 
utrustningen kontrolleras för läckage. 
Utrustning med hermetiskt slutna system 
som är märkta som sådana, med ett 
innehåll av fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential 
som motsvarar högst 10 ton koldioxid ska 
inte omfattas av läckagekontroller enligt 
denna artikel.

Or. pl

Ändringsförslag 134
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer av utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
motsvarar 5 ton koldioxid som inte ingår i 
skum ska se till att utrustningen 
kontrolleras för läckage. Utrustning med 
hermetiskt slutna system som är märkta 
som sådana, med ett innehåll av fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
högst 10 ton koldioxid ska inte omfattas av 
läckagekontroller enligt denna artikel.

1. Operatörer av utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
motsvarar minst 5 ton koldioxid som inte 
ingår i skum ska se till att utrustningen 
kontrolleras för läckage. Utrustning med 
hermetiskt slutna system som är märkta 
som sådana, med ett innehåll av fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
högst 10 ton koldioxid ska inte omfattas av 
läckagekontroller enligt denna artikel.
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Or. en

Ändringsförslag 135
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer av utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
motsvarar 5 ton koldioxid som inte ingår i 
skum ska se till att utrustningen 
kontrolleras för läckage. Utrustning med 
hermetiskt slutna system som är märkta 
som sådana, med ett innehåll av 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential som 
motsvarar högst 10 ton koldioxid ska inte 
omfattas av läckagekontroller enligt 
denna artikel.

1. Operatörer av utrustning som innehåller
minst 1,5 kg fluorerade växthusgaser som 
inte ingår i skum ska se till att utrustningen 
kontrolleras för läckage.

Or. en

Motivering

Ändringen från kilo till koldioxidekvivalens är olycklig och bör förkastas. I förordningarna 
om ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser samt i nationell lagstiftning 
används kilo. Operatörer och nationella myndigheter är vana vid detta. Bestämmelsens syfte 
är att begränsa läckage. Omfattande läckage är relaterat till större utrustning och inte 
nödvändigtvis till koldioxidekvivalens. Erfarenhet från medlemsstater som Danmark (1,5 kg) 
och Frankrike (2 kg) visar att en minskning av fyllningsstorleken är realistisk och leder till 
minskade utsläpp.

Ändringsförslag 136
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stationär kylutrustning. (a) Stationär och mobil kylutrustning.

Or. pl

Ändringsförslag 137
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stationär luftkonditioneringsutrustning. (b) Stationär och mobil
luftkonditioneringsutrustning.

Or. pl

Ändringsförslag 138
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stationär luftkonditioneringsutrustning. (b) Stationär och mobil
luftkonditioneringsutrustning.

Or. de

Ändringsförslag 139
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Lastbilar och släpfordon med (e) Kylutrustning på tåg och i lastbilar, 
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kylaggregat. skåpbilar, släpfordon och behållare med 
kylaggregat.

Or. fr

Motivering

Förordningens tillämpningsområde bör utvidgas för att sund konkurrens ska kunna 
säkerställas inom transportsektorn.

Ändringsförslag 140
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 5 ton koldioxid men mindre än 
50 ton koldioxid ska kontrolleras för 
läckage minst en gång var tolfte månad.

(a) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 5 ton koldioxid men mindre än 
50 ton koldioxid ska kontrolleras för 
läckage minst en gång var tolfte månad
eller, i det fall ett läckagevarningssystem 
finns installerat, var tjugofjärde månad.

Or. en

Ändringsförslag 141
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 5 ton koldioxid men mindre än 
50 ton koldioxid ska kontrolleras för 
läckage minst en gång var tolfte månad.

(a) Utrustning som innehåller minst 1,5 kg
fluorerade växthusgaser ska kontrolleras 
för läckage minst en gång var tolfte månad.
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Or. en

Motivering

Ändringen från kilo till koldioxidekvivalens är olycklig och bör förkastas. I förordningarna 
om ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser samt i nationell lagstiftning 
används kilo. Operatörer och nationella myndigheter är vana vid detta. Bestämmelsens syfte 
är att begränsa läckage. Omfattande läckage är relaterat till större utrustning och inte 
nödvändigtvis till koldioxidekvivalens. Erfarenhet från medlemsstater som Danmark (1,5 kg) 
och Frankrike (2 kg) visar att en minskning av fyllningsstorleken är realistisk och leder till 
minskade utsläpp.

Ändringsförslag 142
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 50 ton koldioxid men mindre än 
500 ton koldioxid ska kontrolleras för 
läckage minst en gång var sjätte månad.

(b) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 50 ton koldioxid men mindre än 
500 ton koldioxid ska kontrolleras för 
läckage minst en gång var sjätte månad, 
eller, i det fall ett läckagevarningssystem 
finns installerat, var tolfte månad.

Or. en

Ändringsförslag 143
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar
minst 50 ton koldioxid men mindre än 
500 ton koldioxid ska kontrolleras för 

(b) Utrustning som innehåller minst 30 kg
ska kontrolleras för läckage minst en gång 
var sjätte månad.
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läckage minst en gång var sjätte månad.

Or. en

Motivering

Ändringen från kilo till koldioxidekvivalens är olycklig och bör förkastas. I förordningarna 
om ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser samt i nationell lagstiftning 
används kilo. Operatörer och nationella myndigheter är vana vid detta. Bestämmelsens syfte 
är att begränsa läckage. Omfattande läckage är relaterat till större utrustning och inte 
nödvändigtvis till koldioxidekvivalens. Erfarenhet från medlemsstater som Danmark (1,5 kg) 
och Frankrike (2 kg) visar att en minskning av fyllningsstorleken är realistisk och leder till 
minskade utsläpp.

Ändringsförslag 144
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 500 ton koldioxid ska kontrolleras 
för läckage minst en gång var tredje 
månad.

(c) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 500 ton koldioxid ska kontrolleras 
för läckage minst en gång var tredje 
månad, eller, i det fall ett 
läckagevarningssystem finns installerat, 
var sjätte månad.

Or. en

Ändringsförslag 145
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar

(c) Utrustning som innehåller minst 300 kg
ska kontrolleras för läckage minst en gång 
var tredje månad.
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minst 500 ton koldioxid ska kontrolleras 
för läckage minst en gång var tredje 
månad.

Or. en

Motivering

Ändringen från kilo till koldioxidekvivalens är olycklig och bör förkastas. I förordningarna 
om ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser samt i nationell lagstiftning 
används kilo. Operatörer och nationella myndigheter är vana vid detta. Bestämmelsens syfte 
är att begränsa läckage. Omfattande läckage är relaterat till större utrustning och inte 
nödvändigtvis till koldioxidekvivalens. Erfarenhet från medlemsstater som Danmark (1,5 kg) 
och Frankrike (2 kg) visar att en minskning av fyllningsstorleken är realistisk och leder till 
minskade utsläpp.

Ändringsförslag 146
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att fastställa krav på de 
läckagekontroller som ska utföras i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel för 
varje typ av utrustning som avses i den 
punkten, identifiera de delar av 
utrustningen där risken för läckage är som 
störst, samt ändra förteckningen över 
utrustning i punkt 1 i denna artikel för att 
införa andra typer av utrustning till följd av 
marknadstrender och teknisk utveckling.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att fastställa krav på de 
läckagekontroller som ska utföras i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel för 
varje typ av utrustning som avses i den 
punkten, identifiera de delar av 
utrustningen där risken för läckage är som 
störst, samt ändra förteckningen över 
utrustning i punkt 1 i denna artikel för att 
införa andra typer av utrustning till följd av 
marknadstrender och teknisk utveckling.
Specifika krav på läckagekontroller ska 
antas senast [den 1 januari 2015].

Or. en
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Ändringsförslag 147
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer av utrustning som avses i 
artikel 3.1 och som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 500 ton koldioxid ska se till att 
utrustningen har ett läckagevarningssystem 
som varnar operatören vid läckage.

1. Operatörer av utrustning som avses i 
artikel 3.1 och som innehåller minst 150 kg
fluorerade växthusgaser ska se till att 
utrustningen har ett läckagevarningssystem 
som varnar operatören vid läckage.

Or. en

Motivering

Ändringen från kilo till koldioxidekvivalens är olycklig och bör förkastas. I förordningarna 
om ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser samt i nationell lagstiftning 
används kilo. Operatörer och nationella myndigheter är vana vid detta. Bestämmelsens syfte 
är att begränsa läckage. Omfattande läckage är relaterat till större utrustning och inte 
nödvändigtvis till koldioxidekvivalens. Erfarenhet från medlemsstater som Danmark (1,5 kg) 
och Frankrike (2 kg) visar att en minskning av fyllningsstorleken är realistisk och leder till 
minskade utsläpp.

Ändringsförslag 148
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 3.2 b ska 
utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential som motsvarar 
minst 50 ton koldioxid men mindre än 
500 ton koldioxid och som har ett 
läckagevarningssystem kontrolleras för 
läckage minst en gång om året.

2. Genom undantag från artikel 3.2 b ska 
utrustning som innehåller minst 30 kg
fluorerade växthusgaser men mindre än 
500 ton koldioxid och som har ett 
läckagevarningssystem kontrolleras för 
läckage minst en gång om året.

Or. en
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Motivering

Ändringen från kilo till koldioxidekvivalens är olycklig och bör förkastas. I förordningarna 
om ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser samt i nationell lagstiftning 
används kilo. Operatörer och nationella myndigheter är vana vid detta. Bestämmelsens syfte 
är att begränsa läckage. Omfattande läckage är relaterat till större utrustning och inte 
nödvändigtvis till koldioxidekvivalens. Erfarenhet från medlemsstater som Danmark (1,5 kg) 
och Frankrike (2 kg) visar att en minskning av fyllningsstorleken är realistisk och leder till 
minskade utsläpp.

Ändringsförslag 149
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer av utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser som inte ingår i 
skum ska upprätta och underhålla ett 
register över varje utrustningsenhet med 
följande information för att identifiera 
utrustningen:

1. Operatörer av sådan utrustning som
anges i artikel 3.1 och som innehåller 
fluorerade växthusgaser som inte ingår i 
skum ska upprätta och underhålla ett 
register över varje sådan utrustningsenhet 
med följande information för att identifiera 
utrustningen:

Or. en

Ändringsförslag 150
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mängd och typ av fluorerade 
växthusgaser som är installerade.

(a) Mängd och typ av fluorerade 
växthusgaser som är installerade när 
utrustningen installeras för första gången 
och om möjligt ungefärlig mängd och typ 
av fluorerade växthusgaser då 
utrustningen genomgår service.

Or. EN
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Ändringsförslag 151
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Mängd fluorerade växthusgaser som 
har lagts till och varför.

(b) Mängd fluorerade växthusgaser som 
har lagts till tillsammans med 
specifikationer av om dessa är 
nyproducerade, återanvända eller 
regenererade och varför.

Or. en

Ändringsförslag 152
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Observerade läckage. utgår

Or. en

Ändringsförslag 153
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De personer som utför 
läckagekontroller på den utrustning som 
anges i artikel 3.2 a ska vid varje kontroll 
fylla i ett kontrollformulär med följande 
uppgifter:
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a) Typ av utrustning som kontrolleras, 
dess fyllningsstorlek, typ av växthusgas 
som används och det datum då 
utrustningen togs i bruk.
b) Typ av kontroll som har gjorts av 
utrustningen och datum för kontrollen.
c) I förekommande fall, typ av skada som 
har konstaterats.
d) Mängd fluorerad växthusgas som har 
tillsatts och typ av gas som används.
e) Mängd fluorerad växthusgas som har 
återvunnits.
f) Om utrustning har tagits ur bruk.
g) Operatörens identifikationsuppgifter 
och, för sådan utrustning som anges i 
artikel 3.1 e, fordonets eller behållarens 
identifikationsnummer.
De personer som utför läckagekontroller 
ska föra ett register över uppgifterna i 
första stycket och förse operatören med en 
kopia av kontrollformuläret.
Operatörer med utrustning som 
innehåller sådan växthusgas som anges i 
artikel 3.2 a ska bevara alla 
kontrollformulär under hela 
utrustningens livscykel.

Or. fr

Motivering

Ett effektivt rapporteringssystem för årliga kontroller bör antas. Effektiviteten bör höjas 
ytterligare genom att de personer som utför kontrollerna för ett register.

Ändringsförslag 154
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska tillämpas på operatörer av Denna punkt ska tillämpas på operatörer av 
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elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och av sådan utrustning 
som avses i artikel 3.2.

elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och på operatörer av 
sådan utrustning som avses i artikel 3.2.

Or. en

Ändringsförslag 155
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska tillämpas på operatörer av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och av sådan utrustning 
som avses i artikel 3.2.

Denna punkt ska tillämpas på operatörer av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och av sådan utrustning 
som avses i artikel 3.2 b och c.

Or. fr

Motivering

Den administrativa börda som registrering medför kan inte motiveras vid årliga kontroller. 
Det är lämpligare att införa ett rapporteringssystem för dem som utför läckagekontroller.

Ändringsförslag 156
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska tillämpas på operatörer av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och av sådan utrustning 
som avses i artikel 3.2.

Operatörerna ska varje år lämna in 
register till behöriga myndigheter med en 
sammanställning av efterlevnaden.

Denna punkt ska tillämpas på operatörer av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och av sådan utrustning 
som avses i artikel 3.2.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska tillämpas på operatörer av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och av sådan utrustning 
som avses i artikel 3.2.

Denna punkt ska tillämpas på operatörer av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och av sådan utrustning 
som avses i artikel 3.2.

Då det gäller hermetiskt slutna 
mellanspänningsbrytare med 
svavelhexafluorid ska bara led a och g 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte det register som avses i punkt 1 
är infört i en databas som inrättats av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
ska de operatörer som avses i punkt 1 
upprätthålla registret i minst två år efter 
det att utrustningen har avvecklats.

2. Om inte det register som avses i punkt 1 
är infört i en databas som inrättats av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
ska de operatörer som avses i punkt 1 
upprätthålla registret i minst fem år.

Or. en

Motivering

Detta ger även i fortsättningen medlemsstaterna en möjlighet att upprätta en databas med 
register över utrustning om de anser det praktiskt möjligt, men fastställer samtidigt en mer 
lämplig tidsram för hur länge operatörer av utrustning som innehåller fluorerade gaser ska 
upprätthålla registren i de fall där medlemsstaterna väljer att inte upprätta en databas.
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Ändringsförslag 159
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte de register som avses i punkt 1a 
bevaras i en databas hos de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna ska de 
personer som utför sådana 
läckagekontroller som avses i punkt 1a 
bevara registren i minst fem år efter den 
dag då kontrollen utfördes.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa förenlighet med ändringsförslaget till artikel 5.1a.

Ändringsförslag 160
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa formatet för 
de register som avses i punkt 1 och ange 
hur de ska upprättas och underhållas i en 
genomförandeakt. Genomförandeakten 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 21.

3. Kommissionen ska fastställa formatet 
för de register och de sammanställningar 
av efterlevnaden som avses i punkt 1 och 
ange hur de ska upprättas och underhållas i 
en elektronisk databas genom en
genomförandeakt som antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som anges i 
artikel 21. Formatet och specifikationerna 
ska antas senast [den 1 januari 2015].

Or. en

Ändringsförslag 161
Matthias Groote
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Producenter av fluorerade föreningar ska 
vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder 
för att begränsa utsläppen av fluorerade 
växthusgaser så mycket som möjligt under 
produktion, transport och lagring.

Producenter av fluorerade föreningar ska 
vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder 
för att begränsa utsläppen av fluorerade 
växthusgaser så mycket som möjligt under 
produktion, transport och lagring. Detta 
gäller även när växthusgaser framställs 
som biprodukt.

Or. de

Ändringsförslag 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Producenterna ska se till att all
trifluormetan (HFC-23) som produceras 
som biprodukt i betydande mängder 
destrueras inom ramen för 
framställningsprocessen.

Producenterna ska se till att trifluormetan 
(HFC-23) som produceras som biprodukt 
inom ramen för framställningsprocessen
destrueras enligt bästa tillgängliga teknik.

Or. de

Motivering

Att kräva att ”all” trifluormetan som produceras som biprodukt ska destrueras är orimligt. 
Ett visst utsläpp är nästan oundvikligt. Även med lämplig destrueringsteknik är det inte 
möjligt att destruera all trifluormetan utan bara omkring 99 procent av den totala mängden. 
Detta skulle leda till att produktionen av fluorhaltiga kemikalier skulle flyttas utanför EU, där 
produkterna inte skulle behöva kontrolleras, vilket skulle leda till större utsläppsmängder än 
om verksamheten hade varit kvar inom EU. Destruering bör ske enligt bästa tillgängliga 
teknik.

Ändringsförslag 163
Theodoros Skylakakis
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Medlemsstaterna ska senast 
den 1 januari 2016 upprätta obligatoriska 
återvinningssystem för fluorerade 
växthusgaser i produkter och utrustning 
utanför tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning1. 
Enligt dessa återvinningssystem ska det 
krävas en garantisumma för utsläppandet 
av fluorerade växthusgaser på 
marknaden, som ska återbetalas för den 
kvantitet fluorerade växthusgaser som 
levereras till en godkänd anläggning för 
återanvändning eller destruktion, såvida 
inte återvinningssystem som är 
jämförbara i effektivitet redan har 
upprättats.
__________________
1 EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Ändringsförslag 164
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Före bortskaffande av en behållare som 
innehåller fluorerad växthusgas ska den
person som använder behållaren för 
transport eller lagring se till att det vidtas 
åtgärder för återvinning av eventuella 
restgaser i behållaren för att säkerställa 
deras återanvändning, regenerering eller 

3. Före bortskaffande av en behållare som 
innehåller fluorerad växthusgas ska den
operatör som har det faktiska tekniska 
ansvaret för den se till att det vidtas 
åtgärder för återvinning av eventuella 
restgaser i behållaren för att säkerställa 
deras återanvändning, regenerering eller 
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destruktion. destruktion.

Or. en

Ändringsförslag 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
System för producentansvar

1. Medlemsstaterna ska se till att system 
för producentansvar inrättas för 
återvinning av fluorerade växthusgaser 
samt återanvändning, regenerering och 
destruktion av dessa. Dessa system, som 
ska omfatta fluorerade växthusgaser i 
produkter och utrustning utanför 
tillämpningsområdet för 
direktiv 2012/19/EU samt i skum, ska 
antas senast [den 1 januari 2016].
2. Sådana system för producentansvar ska
a) göra det möjligt för operatörer och 
personer att lämna in återvunna 
fluorerade växthusgaser, inbegripet 
produkter och utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser, på en 
lättillgänglig insamlingsplats i deras 
närhet utan kostnad,
b) kräva av operatörer och personer som 
avvecklar utrustning att de lämnar in 
återvunna fluorerade växthusgaser på en 
lättillgänglig insamlingsplats.
3. Om systemen uppfyller kraven i 
punkt 2, eller kan uppvisa jämförbar 
effektivitet, får medlemsstaterna
a) kräva av producenter och importörer 
att de upprättar sådana system,
b) kräva att andra operatörer eller 
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personer deltar i sådana system, eller
c) upprätthålla befintliga system.
4. För att skydda miljön ska 
kommissionen ta fram kvalitativa 
minimistandarder för återvinning av 
fluorerade växthusgaser från produkter 
och utrustning som har samlats in. Dessa 
standarder ska leva upp till aktuell teknisk 
nivå och offentliggöras av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 166
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildning och certifiering Certifiering

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör se till att nivån på utbildning och/eller erfarenhet hos yrkesverksamma 
personer och företag är tillräcklig genom certifiering. Det bör komma an på marknaden att 
tillhandahålla utbildning, inte på medlemsstaterna.

Ändringsförslag 167
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta utbildnings-
och certifieringsprogram för följande 
personer:

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
certifieringsprogram för följande personer:

Or. en
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Ändringsförslag 168
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta utbildnings-
och certifieringsprogram för följande 
personer:

1. Medlemsstaterna ska inrätta utbildnings-
och examensprogram för följande 
personer:

Or. pl

Ändringsförslag 169
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta utbildnings-
och certifieringsprogram för följande 
personer:

1. Medlemsstaterna ska inrätta och 
upprätthålla certifieringsprogram för 
följande personer:

Or. en

Ändringsförslag 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta utbildnings-
och certifieringsprogram för följande 
personer:

1. Medlemsstaterna ska inrätta
certifieringsprogram, inbegripet 
utvärderingsförfaranden, och ska se till 
att utbildning tillhandahålls för följande 
personer:
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Or. en

Motivering

Genom kommissionens text blir utbildning obligatorisk både för att erhålla och behålla 
certifiering. Sådana krav är oproportionerliga och olämpliga. Det som räknas är kunskap, 
och denna kan erhållas genom utbildning på arbetsplatsen men också genom erfarenhet eller 
nyligen genomgången undervisning. Den föreslagna ändringen gör förslaget till förordning 
förenligt med den befintliga förordningen om fluorerade gaser som kräver obligatorisk 
certifiering.

Personer som arbetar med mobil luftkonditioneringsutrustning omtalas inte heller. Den 
föreslagna ordalydelsen tillagd som artikel 8.1 d råder bot på detta.

Ändringsförslag 171
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Personer som utför installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
den utrustning som förtecknas i artikel 3.1 
tredje stycket.

a) Personer som utför installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
den utrustning som förtecknas i artikel 3.1 
tredje stycket, inbegripet då sådan 
utrustning innehåller alternativ till 
fluorerade växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Personer som utför installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
den utrustning som förtecknas i artikel 3.1 
tredje stycket.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Motivering

Genom kommissionens text blir utbildning obligatorisk både för att erhålla och behålla 
certifiering. Sådana krav är oproportionerliga och olämpliga. Det som räknas är kunskap, 
och denna kan erhållas genom utbildning på arbetsplatsen men också genom erfarenhet eller 
nyligen genomgången undervisning. Den föreslagna ändringen gör förslaget till förordning 
förenligt med den befintliga förordningen om fluorerade gaser som kräver obligatorisk 
certifiering.

.

Ändringsförslag 173
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Personer som utför installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid.

b) Personer som hanterar 
svavelhexafluorid då de utför installation, 
service, underhåll eller avveckling av 
elektriska brytare.

Or. en

Ändringsförslag 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Personer som utför installation, 
service, underhåll, reparation eller 
avveckling av elektriska brytare som 
innehåller svavelhexafluorid.

utgår

Or. en

Motivering

Genom kommissionens text blir utbildning obligatorisk både för att erhålla och behålla 
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certifiering. Sådana krav är oproportionerliga och olämpliga. Det som räknas är kunskap, 
och denna kan erhållas genom utbildning på arbetsplatsen men också genom erfarenhet eller 
nyligen genomgången undervisning. Den föreslagna ändringen gör förslaget till förordning 
förenligt med den befintliga förordningen om fluorerade gaser som kräver obligatorisk 
certifiering.

Ändringsförslag 175
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Personer som utför installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid.

b) Personer som utför installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid och kräver hantering av 
svavelhexafluorid. 

Or. de

Motivering

Det måste säkerställas att montörer som sköter eller reparerar utrustning med 
svavelhexafluorid är högt kvalificerade. Brytare med svavelhexafluorid finns dock aldrig 
inom områden som är tillgängliga för allmänheten utan står alltid under uppsikt av en 
operatör och sköts bara av utbildad personal. Därför är det inte nödvändigt att all personal 
som handskas med utrustningen är certifierad, utan bara den personal som faktiskt handskas 
med svavelhexafluoridgasen.

Ändringsförslag 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Personer som utför installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
elektriska brytare som innehåller 
svavelhexafluorid.

b) Personer som utför installation, service, 
underhåll, reparation eller avveckling av 
elektriska brytare med högspänning som 
innehåller svavelhexafluorid i system som 
inte är hermetiskt slutna.
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Or. fr

Motivering

Utbildnings- och certifieringsprogram är onödiga för personer som kommer i kontakt med 
elektriska brytare som innehåller svavelhexafluorid när dessa är hemetiskt slutna. Ampuller 
som innehåller svavelhexafluorid fylls på i fabriken och därefter sker ingen hantering eller 
kontakt med svavelhexafluorid.

Ändringsförslag 177
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Personer som utför de uppgifter som 
anges i led a, b och c på utrustning som 
innehåller kylmedel som används som 
alternativ till fluorerade växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Personer som utför installation, 
service, underhåll, reparation eller 
avveckling av mobil 
luftkonditioneringsutrustning.

Or. en

Motivering

Personer som arbetar med mobil luftkonditioneringsutrustning omtalas inte heller. Den 
föreslagna ordalydelsen tillagd som artikel 8.1 d råder bot på detta.
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Ändringsförslag 179
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De utbildningsprogram som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta följande:

2. De certifieringsprogram som föreskrivs 
i punkt 1 ska omfatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De utbildningsprogram som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta följande:

2. De certifieringsprogram och den 
utbildning som föreskrivs i punkt 1 ska 
omfatta följande:

Or. en

Motivering

Ändringen av det första stycket är nödvändig för att stödja ändringarna i ändringsförslag 4 
om obligatorisk utbildning. 

Ändringsförslag 181
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De utbildningsprogram som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta följande:

2. De utbildnings- och examensprogram
som föreskrivs i punkt 1 ska omfatta 
följande:
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Or. pl

Ändringsförslag 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Teknik för att ersätta eller minska 
användningen av fluorerade växthusgaser 
och säker hantering av dessa. 

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen av första stycket led e speglar åsikten att det varken skulle gå fort eller vara 
billigt att finna personal för att genomföra utbildning om s.k. alternativ teknik. Det finns en 
mängd alternativ och de är ofta betydligt svårare att hantera än fluorkolväten, vilket leder till 
utökade utbildningar trots att många ingenjörer aldrig kommer att arbeta med alla de 
alternativa tekniker som finns tillgängliga. En sådan utökning av förordningens 
tillämpningsområde anses olämplig och ogenomförbar.


