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Ændringsforslag 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Autorisationer udstedt i medfør af de 
autorisationsprogrammer, der er omhandlet 
i stk. 1, udstedes på betingelse af, at 
ansøgeren har fuldført et 
uddannelsesprogram, der er oprettet i 
medfør af stk. 1 og 2.

3. Autorisationer udstedt i medfør af de 
autorisationsprogrammer, der er omhandlet 
i stk. 1, udstedes på betingelse af, at 
ansøgeren med succes har fuldført en 
evalueringsproces, der er oprettet i medfør 
af stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring er nødvendig for at støtte de ændringer, der foretages med 
ændringsforslag 4 vedrørende artikel 8, stk. 1, vedrørende obligatorisk uddannelse. Kravet 
bør være, at folk består en evalueringsproces, som nogle i visse tilfælde vil kunne bestå uden 
uddannelse på baggrund af deres erfaring og viden. 

Ændringsforslag 184
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Autorisationer udstedt i medfør af de 
autorisationsprogrammer, der er 
omhandlet i stk. 1, udstedes på betingelse 
af, at ansøgeren har fuldført et 
uddannelsesprogram, der er oprettet i 
medfør af stk. 1 og 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 185
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Autorisationer udstedt i medfør af de 
autorisationsprogrammer, der er omhandlet 
i stk. 1, udstedes på betingelse af, at 
ansøgeren har fuldført et 
uddannelsesprogram, der er oprettet i 
medfør af stk. 1 og 2.

3. Autorisationer udstedt i medfør af de 
autorisationsprogrammer, der er omhandlet 
i stk. 1, udstedes på betingelse af, at 
ansøgeren har bestået en passende 
eksamen i medfør af stk. 1 og 2, der 
bekræfter den erhvervede viden.

Or. pl

Ændringsforslag 186
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opretter 
autorisationsprogrammer for virksomheder, 
som udfører de aktiviteter, der er nævnt i 
stk. 1, litra a) til d), for andre parter.

4. Medlemsstaterne opretter 
autorisationsprogrammer for virksomheder, 
som udfører de aktiviteter, der er nævnt i 
stk. 1, litra a)-e), for andre parter.

Or. en

Ændringsforslag 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opretter 
autorisationsprogrammer for virksomheder, 
som udfører de aktiviteter, der er nævnt i 
stk. 1, litra a) til d), for andre parter.

4. Medlemsstaterne opretter 
autorisationsprogrammer for virksomheder, 
som udfører de aktiviteter, der er nævnt i 
stk. 1, litra a)-c), for andre parter.
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Or. en

Begrundelse

Med ændringen begrænses anvendelsesområdet for certificering af virksomheder til de mest 
relevante sektorer, så forslaget kommer til at svare til den nuværende forordning om 
fluorholdige drivhusgasser. 

Ændringsforslag 188
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1 og 3, gælder for en periode på højst 5 år. 
Medlemsstaterne kan forlænge
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 
pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte år 
for at ajourføre sin viden om de emner, der 
er omhandlet i stk. 2.

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1 og 3, gælder for en periode på højst fem 
år. Medlemsstaterne forlænger
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 
pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte år 
for at ajourføre sin viden om de emner, der 
er omhandlet i stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Forlængelsen af autorisationerne bør ikke overlades til medlemsstaternes skøn.

Ændringsforslag 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1 og 3, gælder for en periode på højst 5 
år. Medlemsstaterne kan forlænge 
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1-3, skal mindst indeholde følgende:
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pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte 
år for at ajourføre sin viden om de emner, 
der er omhandlet i stk. 2.

a) navnet på certificeringsorganet, 
indehaverens fulde navn, et 
autorisationsnummer og den eventuelle 
udløbsdato
b) de aktiviteter, som indehaveren af 
autorisationen har ret til at udføre
c) udstedelsesdato og udstederens 
underskrift.

Or. en

Begrundelse

I den eksisterende forordning om fluorholdige drivhusgasser kan medlemsstaterne vælge, om 
de vil anvende en udløbsdato for autorisationer eller ej. Den ændring, som Kommissionen 
foreslår med hensyn til autorisationers gyldighed, ville have en væsentlig indvirkning på 
eksisterende autorisationer, som allerede er udstedt. Personer med en autorisation, som er 
udstedt uden udløbsdato i henhold til den eksisterende forordning, ville skulle tage deres 
prøver om med store omkostninger for enkeltpersoner, som allerede har gennemgået 
opdaterede uddannelses- og autorisationsprogrammer, som opfylder Kommissionens 
mindstekrav.

Ændringsforslag 190
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1 og 3, gælder for en periode på højst 5 år.
Medlemsstaterne kan forlænge
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 
pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte år 
for at ajourføre sin viden om de emner, der 
er omhandlet i stk. 2.

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1 og 3, gælder for en periode på højst fem 
år. Gyldighedsperioden for de 
autorisationer, der er omhandlet i stk. 1,
forlænges, hvis den pågældende person 
deltager i en obligatorisk efteruddannelse 
hvert femte år for at ajourføre sin viden om 
de emner, der er omhandlet i stk. 2.

Or. it
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Ændringsforslag 191
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1 og 3, gælder for en periode på højst 5 år. 
Medlemsstaterne kan forlænge 
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 
pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte år 
for at ajourføre sin viden om de emner, der 
er omhandlet i stk. 2.

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1, gælder for en periode på højst fem år. 
Medlemsstaterne kan forlænge 
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 
pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte år 
for at ajourføre sin viden om de emner, der 
er omhandlet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 192
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1 og 3, gælder for en periode på højst 5 
år. Medlemsstaterne kan forlænge 
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 
pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte 
år for at ajourføre sin viden om de emner, 
der er omhandlet i stk. 2.

5. De autorisationer, der er omhandlet i stk. 
1 og 3, skal fornys hvert femte år i 
henhold til autorisationsprocesser. 
Kandidaterne opnår autorisationen, hvis 
de har bestået processen.

Or. en

Ændringsforslag 193
Jo Leinen
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De autorisationer, der er omhandlet i 
stk. 1 og 3, gælder for en periode på højst 
5 år. Medlemsstaterne kan forlænge 
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 
pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte 
år for at ajourføre sin viden om de emner, 
der er omhandlet i stk. 2.

5. Eksisterende autorisationer udstedt i 
henhold til forordning (EF) nr. 842/2006
er fortsat gyldige i overensstemmelse med
de vilkår, som de oprindeligt blev udstedt
under.

Or. en

Ændringsforslag 194
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De autorisationer, der er omhandlet i 
stk. 1 og 3, gælder for en periode på højst 
5 år. Medlemsstaterne kan forlænge 
gyldighedsperioden for de autorisationer, 
der er omhandlet i stk. 1, hvis den 
pågældende person deltager i en 
obligatorisk efteruddannelse hvert femte 
år for at ajourføre sin viden om de emner, 
der er omhandlet i stk. 2.

5. Eksisterende autorisationer, der er
udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 
842/2006, forbliver gyldige.

Or. fi

Ændringsforslag 195
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Certifikater opnået på grundlag af 
forordning (EF) nr. 842/2006 er gyldige, 
forudsat at personer, der besidder et 
sådant certifikat inden den 1. januar 
2020, består en eksamen i 
overensstemmelse med procedurerne, der 
er fastsat i den nye forordning.

Or. pl

Ændringsforslag 196
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Eksisterende autorisationer udstedt i 
henhold til forordning (EF) nr. 842/2006 
er fortsat gyldige i overensstemmelse med 
de vilkår, som de oprindeligt blev udstedt
under.

Or. en

Ændringsforslag 197
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest den 1. januar 2020 skal alle 
indehavere af autorisationer som 
omhandlet i stk. 5 have gennemgået en 
evalueringsproces vedrørende de i stk. 2, 
litra e), omhandlede teknologier.
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Or. en

Ændringsforslag 198
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om deres uddannelses- og
autorisationsprogrammer senest den 1. 
januar 2015. De anerkender autorisationer, 
der er udstedt i en anden medlemsstat. De 
må ikke begrænse retten til at yde tjenester 
eller til fri etablering, fordi en autorisation 
er udstedt i en anden medlemsstat.

6. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om deres 
autorisationsprogrammer senest den 1. 
januar 2015. De anerkender autorisationer, 
der er udstedt i en anden medlemsstat. De 
må ikke begrænse retten til at yde tjenester 
eller til fri etablering, fordi en autorisation 
er udstedt i en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om deres uddannelses- og
autorisationsprogrammer senest den 1. 
januar 2015. De anerkender autorisationer, 
der er udstedt i en anden medlemsstat. De 
må ikke begrænse retten til at yde tjenester 
eller til fri etablering, fordi en autorisation 
er udstedt i en anden medlemsstat.

6. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om deres 
autorisationsprogrammer senest den 1. 
januar 2017. De anerkender autorisationer, 
der er udstedt i en anden medlemsstat. De 
må ikke begrænse retten til at yde tjenester 
eller til fri etablering, fordi en autorisation 
er udstedt i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Dette afspejler ændringsforslag 4 og de foreslåede ændringer ad artikel 8, stk. 1, vedrørende 
uddannelse. Med ændringen kommer forslaget til at svare til den nuværende forordning om 
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fluorholdige drivhusgasser, som fastsætter harmoniseret uddannelse og obligatorisk 
autorisation. Datoen skal ændres for at give medlemsstaterne mulighed for at udvikle og 
gennemføre nye autorisationskrav, hvor det er nødvendigt for at tage højde for områder, hvor 
anvendelsesområdet for autorisationskravene er blevet udvidet til andre sektorer.

Ændringsforslag 200
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om deres uddannelses- og 
autorisationsprogrammer senest den 1. 
januar 2015. De anerkender autorisationer, 
der er udstedt i en anden medlemsstat. De 
må ikke begrænse retten til at yde tjenester 
eller til fri etablering, fordi en autorisation 
er udstedt i en anden medlemsstat.

6. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om deres uddannelses- og 
autorisationsprogrammer senest den 1. 
januar 2018. De anerkender autorisationer, 
der er udstedt i en anden medlemsstat. De 
må ikke begrænse retten til at yde tjenester 
eller til fri etablering, fordi en autorisation 
er udstedt i en anden medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 201
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende fastsættelse af 
minimumskrav for den uddannelse og
autorisation, der er omhandlet i stk. 1, og 
vedrørende fastsættelse af de nærmere 
vilkår for gensidig anerkendelse af 
autorisationer.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende fastsættelse af 
minimumskrav for den autorisation, der er 
omhandlet i stk. 1, og vedrørende 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
gensidig anerkendelse af autorisationer.

Or. en
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Ændringsforslag 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende fastsættelse af 
minimumskrav for den uddannelse og
autorisation, der er omhandlet i stk. 1, og 
vedrørende fastsættelse af de nærmere 
vilkår for gensidig anerkendelse af 
autorisationer.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende fastsættelse af 
minimumskrav for den autorisation, der er 
omhandlet i stk. 1, og vedrørende 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
gensidig anerkendelse af autorisationer.

Or. en

Begrundelse

Dette afspejler ændringsforslag 4 og de foreslåede ændringer ad artikel 8, stk. 1, vedrørende 
uddannelse. Med ændringen kommer forslaget til at svare til den nuværende forordning om 
fluorholdige drivhusgasser, som forpligter medlemsstaterne til at notificere Kommissionen om 
autorisationer, som opfylder mindstekravene.

Ændringsforslag 203
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsføring af produkter og udstyr, 
der er opført i bilag III, er forbudt fra den 
dato, der er anført i det pågældende bilag, 
og som i givet fald er differentieret efter 
type eller globalt opvarmningspotentiale 
for den indeholdte fluorholdige drivhusgas.

1. Markedsføring af produkter og udstyr, 
der indeholder fluorholdige drivhusgasser 
samt er afhængige heraf, og som er opført 
i bilag III, er forbudt fra den dato, der er 
anført i det pågældende bilag, og som i 
givet fald er differentieret efter type eller 
globalt opvarmningspotentiale for den 
indeholdte fluorholdige drivhusgas.

Or. pl
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Ændringsforslag 204
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsføring af produkter og udstyr, 
der er opført i bilag III, er forbudt fra den 
dato, der er anført i det pågældende bilag, 
og som i givet fald er differentieret efter 
type eller globalt opvarmningspotentiale 
for den indeholdte fluorholdige drivhusgas.

1. Markedsføring og eksport af produkter 
og udstyr, der er opført i bilag III, er 
forbudt fra den dato, der er anført i det 
pågældende bilag, og som i givet fald er 
differentieret efter type eller globalt 
opvarmningspotentiale for den indeholdte 
fluorholdige drivhusgas.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at produkter og udstyr, der indeholder HFC, og som ikke må markedsføres i EU, 
ikke bliver "dumpet" i udviklingslande.

Ændringsforslag 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsføring af produkter og udstyr, 
der er opført i bilag III, er forbudt fra den 
dato, der er anført i det pågældende bilag, 
og som i givet fald er differentieret efter 
type eller globalt opvarmningspotentiale 
for den indeholdte fluorholdige drivhusgas.

1. Markedsføring af produkter og udstyr, 
der er opført i bilag III, er forbudt fra den 
dato, der er anført i det pågældende bilag, 
og som i givet fald er differentieret efter 
type eller globalt opvarmningspotentiale 
for den indeholdte fluorholdige drivhusgas.

Medlemsstaterne lægger ikke yderligere 
begrænsninger på markedsføring eller 
tilgængeliggørelse af produkter eller 
udstyr, som ikke er opført på listen i bilag 
III.

Or. en
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Begrundelse

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment.Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Ændringsforslag 206
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne lægger ikke yderligere 
begrænsninger på markedsføring eller 
tilgængeliggørelse af produkter eller 
udstyr, som ikke er opført på listen i bilag 
III.

Or. en

Ændringsforslag 207
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
udstyr, for hvilket det i krav til 
miljøvenligt design vedtaget i henhold til 
direktiv 2009/125/EF er fastslået, at 
udstyret på grund af en højere 
energieffektivitet i driftsperioden, vil have 
lavere livscyklus-CO2-emissioner, end det 
er tilfældet for ækvivalent udstyr, der 
opfylder de relevante krav til miljøvenligt 
design og ikke indeholder fluorholdige 

udgår
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drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for udstyr, 
for hvilket det i krav til miljøvenligt design 
vedtaget i henhold til direktiv 2009/125/EF 
er fastslået, at udstyret på grund af en 
højere energieffektivitet i driftsperioden, 
vil have lavere livscyklus-CO2-emissioner, 
end det er tilfældet for ækvivalent udstyr, 
der opfylder de relevante krav til 
miljøvenligt design og ikke indeholder 
fluorholdige drivhusgasser.

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for
indfrysningsbokse eller for udstyr, for 
hvilket det i krav til miljøvenligt design 
vedtaget i henhold til direktiv 2009/125/EF 
er fastslået, at udstyret på grund af en 
højere energieffektivitet i driftsperioden, 
vil have lavere livscyklus-CO2-emissioner, 
end det er tilfældet for ækvivalent udstyr, 
der opfylder de relevante krav til 
miljøvenligt design og ikke indeholder 
fluorholdige drivhusgasser.

Or. en

Begrundelse

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market. For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Ændringsforslag 209
Matthias Groote

Forslag til forordning



PE508.081v01-00 16/80 AM\931885DA.doc

DA

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 
udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover, eller som er afhængige af disse 
gasser for at kunne fungere, hvis det er 
påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
eller til anvendelsen af særlige typer 
fluorholdige drivhusgasser, og at 
anvendelsen af disse alternativer ville give 
lavere samlede drivhusgasemissioner, samt 
til i givet fald for en vis periode at undtage 
visse produkt- eller udstyrskategorier, for 
hvilke alternative stoffer, som ligger under 
den angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 
udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser, eller som er afhængige af 
disse gasser for at kunne fungere, hvis det 
er påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
eller til anvendelsen af særlige typer 
fluorholdige drivhusgasser, og at 
anvendelsen af disse alternativer ville give 
lavere samlede drivhusgasemissioner, samt 
til i givet fald for en vis periode at undtage 
visse produkt- eller udstyrskategorier, for 
hvilke alternative stoffer, som ligger under 
den angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

Or. de

Ændringsforslag 210
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 
udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover, eller som er afhængige af disse 
gasser for at kunne fungere, hvis det er 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til i givet fald for en vis periode at 
undtage visse produkt- eller 
udstyrskategorier, for hvilke alternative 
stoffer, som ligger under den angivne 
grænse for globalt opvarmningspotentiale,
midlertidigt ikke er tilgængelige af 
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påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige 
drivhusgasser eller til anvendelsen af 
særlige typer fluorholdige drivhusgasser, 
og at anvendelsen af disse alternativer 
ville give lavere samlede 
drivhusgasemissioner, samt til i givet fald 
for en vis periode at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under den 
angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

Or. en

Begrundelse

Bilag III har en direkte indvirkning på forordningens anvendelsesområde. Derfor bør 
yderligere emner kun tilføjes på baggrund af en fælles beslutningsprocedure, hvor Europa-
Parlamentet kan påtage sig sit fulde lovgivningsmæssige ansvar. Udelukkelse af visse emner 
fra bilag III bør kun være midlertidige og baseret på økonomiske, tekniske og 
sikkerhedsrelaterede årsager.

Ændringsforslag 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 
udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover, eller som er afhængige af disse 
gasser for at kunne fungere, hvis det er 
påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige 
drivhusgasser eller til anvendelsen af 
særlige typer fluorholdige drivhusgasser, 

3. Kommissionen kan efter anmodning fra 
en kompetent myndighed i en medlemsstat 
og ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
godkende en tidsbegrænset dispensation
til at udelukke visse produkt- eller 
udstyrskategorier, som er opført i bilag III, 
hvis alternative stoffer ikke er tilgængelige
eller ikke kan anvendes af tekniske, 
økonomiske eller sikkerhedsmæssige
årsager. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 21.
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og at anvendelsen af disse alternativer 
ville give lavere samlede 
drivhusgasemissioner, samt til i givet fald 
for en vis periode at undtage visse 
produkt- eller udstyrskategorier, for hvilke
alternative stoffer, som ligger under den 
angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

Or. en

Begrundelse

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts.

Ændringsforslag 212
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 
udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover, eller som er afhængige af disse 
gasser for at kunne fungere, hvis det er 
påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
eller til anvendelsen af særlige typer 
fluorholdige drivhusgasser, og at 
anvendelsen af disse alternativer ville give 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 
udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover, eller som er afhængige af disse 
gasser for at kunne fungere, hvis det er 
påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
eller til anvendelsen af særlige typer 
fluorholdige drivhusgasser, og at 
anvendelsen af disse alternativer ville give 
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lavere samlede drivhusgasemissioner, samt 
til i givet fald for en vis periode at undtage 
visse produkt- eller udstyrskategorier, for 
hvilke alternative stoffer, som ligger under 
den angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

lavere samlede drivhusgasemissioner. 
Kommissionen bør ligeledes for en vis 
periode have bemyndigelse til at undtage 
visse produkt- eller udstyrskategorier, for 
hvilke alternative stoffer, som ligger under 
den angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke længere er 
tilgængelige, eller fordi nye 
videnskabelige eller tekniske elementer 
vedrørende sikkerheden i forbindelse med 
de alternative stoffer udelukker deres 
anvendelse som følge af
forsigtighedsprincippet.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at garantere retssikkerhed og ikke skabe situationer med for hyppige ændringer. 
Udstyr eller produkter bør kun omfattes af forordningens anvendelsesområde, hvis der findes 
alternative stoffer på markedet. Udstyr eller produkter bør kun udelukkes, hvis der er 
forsyningsproblemer, eller hvis der ifølge ny videnskabelig viden er problemer med 
sikkerheden.

Ændringsforslag 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 
udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover, eller som er afhængige af disse 
gasser for at kunne fungere, hvis det er 
påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
eller til anvendelsen af særlige typer 
fluorholdige drivhusgasser, og at 
anvendelsen af disse alternativer ville give 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 
udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover, eller som er afhængige af disse 
gasser for at kunne fungere, hvis det er 
påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
eller til anvendelsen af særlige typer 
fluorholdige drivhusgasser, og at 
anvendelsen af disse alternativer ville give 
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lavere samlede drivhusgasemissioner, samt 
til i givet fald for en vis periode at undtage 
visse produkt- eller udstyrskategorier, for 
hvilke alternative stoffer, som ligger under 
den angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

lavere samlede drivhusgasemissioner, samt 
til i givet fald for en vis periode at undtage 
visse produkt- eller udstyrskategorier, for 
hvilke alternative stoffer, som ligger under 
den angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde eller som følge 
af energieffektiviteten under driften, hvis 
livscyklusemissionerne af drivhusgasser 
inklusive emissioner i form af biprodukter 
under fremstillingsprocessen for de 
fluorholdige drivhusgasser og eventuelle 
råstoffer og proceshjælpestoffer er lavere 
end fra tilsvarende udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 214
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. F-gasser må kun sælges til og købes af 
virksomheder, som har autorisation hertil, 
undtagen i tilfælde, hvor købet af F-gas er 
en del af installering, vedligeholdelse eller 
servicering af udstyr med sådanne gasser 
udført af sælgeren.

Or. en

Ændringsforslag 215
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
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følgende anvendelsessektorer:
- anvendelser inden for sundhedssektoren 
(herunder i særlige medicinske og 
farmaceutiske anvendelser)
- anvendelser inden for luftfarten 
(herunder i særlige 
brandslukningssystemer og ildslukkere i 
fly)
- anvendelser til produktion og 
transmission af elektricitet
- kryogene anvendelser
- produktion af industrielle gasser.

Or. en

Ændringsforslag 216
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at udføre de i artikel 
8, stk. 1, litra a)-d), nævnte aktiviteter må 
fluorholdige drivhusgasser kun sælges til 
og købes af virksomheder og personer, 
som har de relevante autorisationer i 
henhold til artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at udføre de i artikel 
8, stk. 1, litra a)-d), nævnte aktiviteter må 
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fluorholdige drivhusgasser kun sælges til 
og købes af virksomheder, som har de 
relevante autorisationer, hvis relevant, i 
henhold til artikel 8, stk. 4, og personer, 
som har de relevante autorisationer i 
henhold til artikel 8, stk. 1. Dette stykke 
skal ikke forhindre personer, som ikke er 
autoriseret, fordi de ikke udfører nogen af 
de i artikel 8, stk. 1, litra a)-d),
omhandlede aktiviteter, i at indsamle, 
transportere eller levere fluorholdige 
drivhusgasser.

Or. en

Begrundelse

Dette begrænser salg og køb af F-gasser til virksomheder og personer, som har de relevante 
autorisationer, hvilket forhindrer ikke-autoriserede personer og virksomheder i at udføre 
aktiviteter på udstyr, som indeholder eller er designet til at indeholde F-gasser.

Ændringsforslag 218
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne offentliggør og 
indsender senest den [1. januar 2016] en 
rapport til Kommissionen om koder, 
standarder eller lovgivning anvendt på 
lokalt, regionalt eller nationalt niveau, 
som begrænser indførelse af 
erstatningsteknologier, der anvender 
letantændelige kølemidler, herunder 
kulbrinter, i køle- og klimaprodukter og 
-udstyr og -skummaterialer. Rapporten 
skal indeholde forslag til at adressere 
disse begrænsninger med henblik på at 
tillade, at markedsføringsforbuddene i 
bilag III kan træde i kraft, eller, hvis det 
er relevant, udpege anvendelsesområder, 
hvor der kan være behov for særlige 
undtagelser af legitime sikkerhedsgrunde.
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Kommissionen offentliggør senest den [1. 
januar 2017] en sammenfattende rapport, 
som gøres tilgængelig for offentligheden i 
elektronisk form med henblik på aktiv og 
systematisk formidling i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1367/2006.

Or. en

Ændringsforslag 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Ud fra behørig hensyntagen til visse 
aktiviteters strategiske natur og særlige 
lokale klimatiske forhold kan 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder tillade midlertidige 
undtagelser fra forbuddene i bilag III i 
højst 12 måneder. For hver undtagelse 
underretter den kompetente myndighed 
Kommissionen om de årsager, der har 
motiveret afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 220
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fluorholdige gasser, der er beregnet til 
brug som råvare i kemiske processer, til 
destruktion, eksport og ompakning er 
underlagt mærkning.

Or. pl
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Ændringsforslag 221
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) polyolblandinger til skummaterialer 
samt opløsningsmidler.

Or. pl

Ændringsforslag 222
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Skummaterialer, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, må ikke 
markedsføres, medmindre de fluorholdige 
drivhusgasser identificeres med et mærke, 
som angiver det almindeligt anvendte 
handelsnavn, eller, hvis et sådant ikke 
findes, den kemiske betegnelse. Mærket 
skal klart angive, at skummaterialet
indeholder fluorholdige drivhusgasser.

4. Skummaterialer, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, må ikke 
markedsføres, medmindre de er forsynet
med et mærke, som klart angiver, at 
skummaterialet indeholder fluorholdige 
drivhusgasser i henhold til gældende EU-
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 223
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 5. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 
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og 3, skal indgå i brugsanvisninger for 
disse produkter og udstyr. Når der er tale 
om produkter og udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover, skal disse oplysninger også 
medtages i varebeskrivelser, der anvendes 
til reklame.

og 3, skal indgå i brugsanvisninger for 
disse produkter og udstyr. Når der er tale 
om produkter og udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 150 eller 
derover.

Or. en

Ændringsforslag 224
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at anvende SF6 til 
magnesiumstøbning og i forbindelse med 
genbrug af magnesiumstøbelegeringer. For 
så vidt angår anlæg, der anvender en 
mængde af SF6, som er mindre end 850 kg 
pr. år, finder dette forbud først anvendelse 
fra den 1. januar 2015.

1. Det er forbudt at anvende SF6 til 
magnesiumstøbning og i forbindelse med 
genbrug af magnesiumstøbelegeringer. For 
så vidt angår anlæg, der anvender en 
mængde af SF6, som er mindre end 850 kg 
pr. år, finder dette forbud først anvendelse 
fra [...]1.

__________________
1 Indsæt venligst datoen tre år efter denne 
forordnings ikrafttræden

Or. it

Ændringsforslag 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vurderer inden den 1. 
januar 2018, om der findes et effektivt og 
sikkert alternativ, der til en acceptabel 
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pris gør det muligt at erstatte brugen af 
SF6 i nye sekundære 
mellemspændingsfordelingsanlæg, og 
muligheden for dernæst at forbyde brugen 
af SF6 i nye apparater.

Or. fr

Begrundelse

Da der i øjeblikket ikke findes et alternativ, der er lige så sikkert og effektivt som SF6, vil det 
være farligt og økonomisk uhensigtsmæssigt at forbyde brugen heraf. Kommissionen bør 
derfor vurdere fordelene og ulemperne ved disse alternativer, inden den overvejer et forbud 
mod SF6 begrænset til nye apparater.

Ændringsforslag 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 40
tons CO2 eller derover. Denne 
bestemmelse gælder ikke for udstyr 
beregnet til anvendelser < -50 °C eller 
udstyr, som er konverteret til at anvende 
F-gasser med en GWP over 2 500 med 
henblik på at opfylde forpligtelserne i 
henhold til forordningen om 
ozonnedbrydende stoffer.

Ved anvendelsen af denne bestemmelse
beregnes det globale
opvarmningspotentiale for blandinger, der 
indeholder fluorholdige drivhusgasser, i 
henhold til bilag IV.

Indtil 1. januar 2025 gælder denne 
bestemmelse ikke for regenererede 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser, i henhold til bilag IV.

Indtil 1. januar 2025 gælder denne 
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bestemmelse ikke for genvundne 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, som anvendes til vedligeholdelse 
eller servicering af eksisterende 
køleudstyr, forudsat at de er genvundet 
fra sådant udstyr. Sådanne genvundne 
gasser må kun anvendes af den 
virksomhed, som har genvundet dem som 
en del af vedligeholdelse eller servicering, 
eller den virksomhed, for hvem 
genvindingen blev udført som en del af 
vedligeholdelse eller servicering.

Or. en

Begrundelse

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Ændringsforslag 227
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
følgende anvendelsessektorer:
- anvendelser inden for sundhedssektoren 
(herunder i særlige medicinske og 
farmaceutiske anvendelser)
- anvendelser inden for luftfarten 
(herunder i særlige 
brandslukningssystemer og ildslukkere i 
fly)
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- anvendelser til produktion og 
transmission af elektricitet
- kryogene anvendelser
- produktion af industrielle gasser. 

Or. en

Ændringsforslag 228
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen kan efter anmodning 
fra en kompetent myndighed i en 
medlemsstat og ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter godkende en 
tidsbegrænset dispensation til at udelukke 
visse produkt- eller udstyrskategorier, som 
er opført i bilag III, hvis alternative 
stoffer ikke er tilgængelige eller ikke kan 
anvendes i disse produkter eller dette 
udstyr af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige årsager. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 21.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er knyttet til ændringsforslag 11, som indfører undtagelser for kritiske 
anvendelser for en specificeret periode fra forbuddene i bilag III. Dette er en 
konsekvensændring, som åbner mulighed for fortsat servicering og vedligeholdelse af udstyr 
med F-gasser med et GWP over 2 500 for udstyr, som er undtaget i henhold til artikel 9, stk. 
3, for en specificeret periode.

Ændringsforslag 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Ud fra behørig hensyntagen til visse 
aktiviteters strategiske natur og særlige 
lokale klimatiske forhold kan 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder tillade midlertidig 
anvendelse af fluorholdige drivhusgasser 
eller blandinger, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover som omhandlet i stk. 3, i en 
periode på højst 12 måneder. De 
kompetente myndigheder underretter 
Kommissionen om de årsager, der har 
motiveret afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5 
tons CO2 eller derover.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 231
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2025 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg, der er bestemt til brug ved en 
driftstemperatur på -50 °C eller derover
med en fyldning svarende til 40 tons CO2 
eller derover.

Or. pl

Ændringsforslag 232
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 50
tons CO2 eller derover.

Or. de

Begrundelse

Erfaringerne med HFC-nedtrapningen for nogle år siden har vist, at en omlægning tager 
mere end seks år. Køleanlæg er komplekse systemer, hvor man ikke uden videre kan udskifte 
kølemidlet uden at få væsentlige ulemper med i købet med hensyn til energieffektivitet og 
sikkerhed (brændbarhed), som strider imod drivhusgasreduktionens sag. Ved mindre anlæg 
på under 50 tons CO2-ækvivalenter er omkostningerne til en omlægning uforholdsmæssigt 
høje.
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Ændringsforslag 233
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5 
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2015 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5 
tons CO2 eller derover.

Or. de

Ændringsforslag 234
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 50
tons CO2 eller derover.

Or. fr

Begrundelse

Forbuddet mod servicering eller vedligeholdelse af udstyr med en fyldning svarende til 5 tons 
risikerer at medføre for store omkostninger for transportsektoren, navnlig for de små og 
mellemstore virksomheder, der alt afhængig af den alternative gas er tvunget til at erstatte 
eller ændre det eksisterende udstyr. Den energimæssige ydeevne risikerer ligeledes at blive 
påvirket af ændringen af kølegas. Henvisningen til 50 tons er fastsat analogt med de 
kategorier, der er defineret i artikel 3, stk. 2.
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Ændringsforslag 235
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 50
tons CO2 eller derover.

Eksisterende udstyr, som anvender 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, kan serviceres og vedligeholdes 
ved anvendelse af regenererede 
fluorholdige drivhusgasser, forudsat at de 
er genvundet fra sådant udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 236
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde
stationære køleanlæg designet til en 
driftstemperatur på -50 °C eller derover 
og med en fyldning svarende til 50 tons
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CO2 eller derover.

Or. en

Ændringsforslag 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra [...]1 er det forbudt at anvende 
fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 40
tons CO2 eller derover. Denne 
bestemmelse gælder ikke for anvendelse 
af genvundne eller regenererede 
fluorholdige drivhusgasser og for udstyr 
beregnet til at blive anvendt ved 
temperaturer på under -50 °C
__________________
1 Indsæt venligst datoen otte år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. it

Ændringsforslag 238
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 

3. Fra den 1. januar 2015 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
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opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

opvarmningspotentiale på 2 150 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg designet til en driftstemperatur 
på -50 °C eller derover og med en fyldning 
svarende til 40 tons CO2 eller derover.

Or. en

Ændringsforslag 239
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5 
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 11 
kg CO2 eller derover.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at lægge en uforholdsmæssig tung byrde på operatører af små anlæg, som 
angives ved størrelse og ikke CO2-ækvivalens, bør tærsklen for serviceforbuddet udtrykkes i 
kg.

Ændringsforslag 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 

3. Fra den 1. januar 2025 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
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drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg bestemt til brug ved en 
driftstemperatur på -50 °C eller derover 
og med en fyldning svarende til 40 tons
CO2 eller derover med undtagelse af 
nyttiggjorte eller genanvendte 
fluorholdige drivhusgasser.

Or. fr

Begrundelse

Den frist, der foreslås i den oprindelige tekst, er uopnåelig og risikerer at have en særlig stor 
indvirkning på små og mellemstore virksomheder. Derfor er det nødvendigt at tilpasse 
fristerne for gennemførelse, udelukke anvendelser af mindre omfang fra dette forbud og 
tillade brugen af genbrugt kølemiddel.

Ændringsforslag 241
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2025 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 50
tons CO2 eller derover. Denne 
bestemmelse finder ikke anvendelse for 
raffinerede og genanvendte fluorholdige 
drivhusgasser før den 1. januar 2025.

Or. de

Begrundelse

Operatørerne har som følge af forbuddet mod anvendelse af chlorfluorcarboner foretaget 
investeringer med henblik på omstilling til F-gasser. Der må derfor garanteres en 
tilstrækkelig rettighedsbeskyttelse netop med henblik på mindre anlæg.
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Ændringsforslag 242
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2015 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 50
tons CO2 eller derover. Dette forbud 
gælder ikke for:
- udstyr beregnet til anvendelser under
-50 °C

- regenererede fluorholdige drivhusgasser 
med et globalt opvarmningspotentiale på 
2 500 eller derover, som anvendes til 
vedligeholdelse eller servicering af 
eksisterende køleudstyr
- genvundne fluorholdige drivhusgasser 
med et globalt opvarmningspotentiale på 
2 500 eller derover, som anvendes til 
vedligeholdelse eller servicering af 
eksisterende køleudstyr eller
- udstyr, for hvilket det i krav til 
miljøvenligt design vedtaget i henhold til 
direktiv 2009/125/EF om rammerne for 
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design 
af energirelaterede produkter er fastslået, 
at udstyret på grund af en højere 
energieffektivitet i driftsperioden, vil have 
lavere livscyklus-CO2-emissioner, end det 
er tilfældet for ækvivalent udstyr, der 
opfylder de relevante krav til miljøvenligt 
design og ikke indeholder fluorholdige 
drivhusgasser.

Or. en
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Ændringsforslag 243
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2030 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 50
tons CO2 eller derover.

Denne bestemmelse gælder ikke for 
genvundne eller regenererede 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, som anvendes til vedligeholdelse 
eller servicering af eksisterende 
køleudstyr, forudsat at de er genvundet 
fra sådant udstyr.

Or. en

Begrundelse

Brugere af køleudstyr, som har investeret for nylig for at erstatte kølemidlet R22 med 
alternativer ville være tvunget til at eftermontere eller erstatte udstyr, som måske endnu ikke 
er udtjent. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at indføre et forbud for nyt udstyr og en 
overgangsperiode for vedligeholdelse af eksisterende udstyr.

Ændringsforslag 244
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 

3. Fra den 1. januar 2018 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
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blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2150 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 40
tons CO2 eller derover. Denne 
bestemmelse gælder ikke for udstyr 
beregnet til at afkøle produkter til 
temperaturer under -50 °C eller udstyr 
konverteret til at anvende fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale over 2 150 med 
henblik på at opfylde forpligtelserne i 
henhold til forordningen om 
ozonnedbrydende stoffer (forordning (EF) 
nr. 1005/2009).

Or. en

Begrundelse

Uafhængige eksperter og brancherådgivere mener, at et serviceforbud mod fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale på 2 150 er muligt. For at opnå dette må 
der imidlertid gives indrømmelser for HCFC-systemer, som er konverteret i henhold til 
ozonforordningerne. Også små anlæg undtages, som ville blive ramt uforholdsmæssigt hårdt 
af et forbud.

Ændringsforslag 245
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Servicering og vedligeholdelse af 
køleanlæg med fluorholdige regenererede 
og genanvendte gasser undtages fra 
forbuddet indtil den 1. januar 2030.

Or. pl

Ændringsforslag 246
Riikka Manner

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtil 1. januar 2027 gælder denne 
bestemmelse ikke for genvundne 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, som anvendes til vedligeholdelse 
eller servicering af eksisterende 
køleudstyr, forudsat at de er genvundet 
fra sådant udstyr.
Indtil 1. januar 2027 gælder denne 
bestemmelse ikke for genvundne 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, som anvendes til vedligeholdelse 
eller servicering af eksisterende 
køleudstyr, forudsat at de er mærket i 
henhold til artikel 10, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af denne bestemmelse 
beregnes det globale 
opvarmningspotentiale for blandinger, 
der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser, i henhold til bilag IV.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 248
Jo Leinen

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2017 må fluorholdige 
drivhusgasser med GWP på 2 150 eller 
derover kun anvendes til at servicere eller 
vedligeholde andre køleanlæg end dem, 
der er omhandlet i første afsnit, hvis de er 
blevet genvundet fra andet udstyr inden 
for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne forordning gælder ikke for 
medicinsk udstyr, hvis anvendelse er 
kritisk, hvis der ikke findes egnede 
alternativer, eller hvis sådanne 
alternativer ikke kan anvendes af 
tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige årsager.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 250
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
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Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Forudgående påfyldning af udstyr

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: 3 
år efter forordningens ikrafttræden] må 
køle-, luftkonditionerings- og 
varmepumpeudstyr ikke være påfyldt med 
hydrofluorcarboner inden 
markedsføringen, eller før det stilles til 
rådighed for slutbrugeren til den første 
installering.
Udstyret fyldes, hvor det påtænkes 
anvendt, af personer, som er autoriseret i 
henhold til artikel 8.
2. Stk. 1 gælder ikke for hermetisk lukket 
udstyr eller udstyr, der indeholder en 
mængde hydrofluorcarboner svarende til 
mindre end 2 % af udstyrets fastlagte 
maksimale kapacitet.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag om at forbyde påfyldning inden markedsføring ville have negative 
økonomiske og miljømæssige virkninger, navnlig fordi det så ville være nødvendigt at tømme 
og fylde anordningen i hver etape af håndteringen, hvorved der åbnes mulighed for fejl, f.eks. 
spild eller en potentiel overfyldning af anordningen.

Ændringsforslag 251
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Forudgående påfyldning af udstyr

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: 3 
år efter forordningens ikrafttræden] må 
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køle-, luftkonditionerings- og 
varmepumpeudstyr ikke være påfyldt med 
hydrofluorcarboner inden 
markedsføringen, eller før det stilles til 
rådighed for slutbrugeren til den første 
installering.
Udstyret fyldes, hvor det påtænkes 
anvendt, af personer, som er autoriseret i 
henhold til artikel 8.
2. Stk. 1 gælder ikke for hermetisk lukket 
udstyr eller udstyr, der indeholder en 
mængde hydrofluorcarboner svarende til 
mindre end 2 % af udstyrets fastlagte 
maksimale kapacitet.

Or. de

Begrundelse

Et forbud mod forudgående påfyldning er ikke velegnet til at undgå F-gasemissioner. 
Producenterne ville med henblik på transporten være nødt til at tømme udstyr, der er fyldt op 
til testformål. På anvendelsesstedet skulle udstyret så igen fyldes op, hvilket ville medføre en 
yderligere risiko for utilsigtede udslip.

Ændringsforslag 252
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: 3 år
efter forordningens ikrafttræden] må køle-, 
luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr 
ikke være påfyldt med hydrofluorcarboner 
inden markedsføringen, eller før det stilles 
til rådighed for slutbrugeren til den første 
installering.

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: to år
efter denne forordnings ikrafttræden] må 
køle-, luftkonditionerings- og 
varmepumpeudstyr ikke være påfyldt med 
hydrofluorcarboner inden 
markedsføringen, eller før det stilles til 
rådighed for slutbrugeren til den første 
installering.

Or. fr
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Ændringsforslag 253
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: 3 år
efter forordningens ikrafttræden] må køle-, 
luftkonditionerings- og 
varmepumpeudstyr ikke være påfyldt med 
hydrofluorcarboner inden 
markedsføringen, eller før det stilles til 
rådighed for slutbrugeren til den første 
installering.

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: tre 
år efter denne forordnings ikrafttræden] 
må produkter og udstyr, som er påfyldt 
med hydrofluorcarboner, ikke 
markedsføres, medmindre producenten
eller importøren i forvejen er registreret i 
databasen, jf. artikel 15.

Or. de

Begrundelse

Forbuddet mod forudgående påfyldning af anlæg stemmer ikke overens med forordningens 
formål, nemlig at indskrænke anvendelsen af F-gasser og minimere lækager.

Ændringsforslag 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: 3 år
efter forordningens ikrafttræden] må køle-, 
luftkonditionerings- og 
varmepumpeudstyr ikke være påfyldt med 
hydrofluorcarboner inden 
markedsføringen, eller før det stilles til 
rådighed for slutbrugeren til den første 
installering.

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: tre 
år efter denne forordning ikrafttræden] må
udstyr og produkter, hvis drift er baseret 
på hydrofluorcarboner, ikke importeres til 
EU, hvis de er påfyldt med 
hydrofluorcarboner, medmindre 
importøren er registreret i kvoteregistret i 
henhold til artikel 15.

Or. it
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Ændringsforslag 255
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: 3 år
efter forordningens ikrafttræden] må køle-, 
luftkonditionerings- og 
varmepumpeudstyr ikke være påfyldt med 
hydrofluorcarboner inden 
markedsføringen, eller før det stilles til 
rådighed for slutbrugeren til den første 
installering.

1. Fra den [dd/mm/åå] [indsæt dato: et år
efter denne forordning ikrafttræden] må
produkter og udstyr, som markedsføres i 
EU, ikke være påfyldt med 
hydrofluorcarboner, medmindre 
hydrofluorcarbonerne var markedsført i 
EU før den [dd/mm/åå] [indsæt startdato 
for kvotesystemet] eller er registreret i 
hydrofluorcarbonkvoterne som omhandlet 
i artikel 14.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for kølemiddel indeholdt i importeret udstyr, uden at skabe unødige 
administrative byrder, for at sikre ens behandling af EU- og ikke-EU-producenter af udstyr. 
Producenter af produkter/udstyr skal ved hjælp af en overensstemmelseserklæring bevise, at 
de kun bruger HFC, som er omfattet af EU-kvoter (eller som allerede var markedsført i EU 
før kvoteordningen startede). De skal holde de nødvendige dokumenter tilgængelige for 
inspektion (f.eks. "fakturaer" fra leverandøren af HFC-gas). Detaljerne skal fastlægges med 
en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyret fyldes, hvor det påtænkes 
anvendt, af personer, som er autoriseret i 
henhold til artikel 8.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 257
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyret fyldes, hvor det påtænkes 
anvendt, af personer, som er autoriseret i 
henhold til artikel 8.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 258
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyret fyldes, hvor det påtænkes 
anvendt, af personer, som er autoriseret i 
henhold til artikel 8.

Med undtagelse af det i artikel 3, stk. 1, 
litra e), omhandlede udstyr fyldes udstyret, 
hvor det påtænkes anvendt, af personer, 
som er autoriseret i henhold til artikel 8.

Or. fr

Begrundelse

De af Kommissionen foreslåede bestemmelser i denne artikel er ikke relevante for køretøjer 
og kølebeholdere.

Ændringsforslag 259
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fyldningen af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e), 
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foretages i den medlemsstat, hvor 
køretøjet er indregistreret og stillet til 
rådighed for operatøren, af personer, som 
er autoriseret i henhold til artikel 8.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige omstændigheder ved påfyldningen inden for 
transportsektoren.

Ændringsforslag 260
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder ikke for hermetisk lukket
udstyr eller udstyr, der indeholder en 
mængde hydrofluorcarboner svarende til 
mindre end 2 % af udstyrets fastlagte 
maksimale kapacitet.

2. Stk. 1 gælder ikke for udstyr, der 
indeholder en mængde hydrofluorcarboner 
svarende til mindre end 2 % af udstyrets 
fastlagte maksimale kapacitet.

Or. de

Begrundelse

Forbuddet mod forudgående påfyldning af anlæg stemmer ikke overens med forordningens 
formål, nemlig at indskrænke anvendelsen af F-gasser og minimere lækager.

Ændringsforslag 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder ikke for hermetisk lukket
udstyr eller udstyr, der indeholder en 
mængde hydrofluorcarboner svarende til 
mindre end 2 % af udstyrets fastlagte 

2. Stk. 1 gælder ikke for udstyr, der 
indeholder en mængde hydrofluorcarboner 
svarende til mindre end 2 % af udstyrets 
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maksimale kapacitet. fastlagte maksimale kapacitet.

Or. it

Ændringsforslag 262
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder ikke for hermetisk lukket
udstyr eller udstyr, der indeholder en 
mængde hydrofluorcarboner svarende til 
mindre end 2 % af udstyrets fastlagte 
maksimale kapacitet.

2. Stk. 1 gælder ikke for udstyr, der 
indeholder en mængde hydrofluorcarboner 
svarende til mindre end 2 % af udstyrets 
fastlagte maksimale kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 263
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at mængden af 
hydrofluorcarboner, som producenter og 
importører har ret til at markedsføre i EU 
hvert år, ikke overstiger den maksimale 
mængde for det pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med bilag V. Hver 
producent og importør sikrer, at den 
mængde hydrofluorcarboner, beregnet i 
henhold til bilag V, som producenten eller 
importøren markedsfører, ikke overstiger 
den kvote, som producenten eller 
importøren er tildelt i henhold til artikel 14, 
stk. 5, eller, som er overdraget til 
producenten eller importøren i henhold til 
artikel 16.

1. Kommissionen sikrer, at mængden af 
hydrofluorcarboner, som producenter og 
importører har ret til at markedsføre i EU 
hvert år, ikke overstiger den maksimale 
mængde for det pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med bilag V. Hver 
producent og hver importør af 
hydrofluorcarboner samt hver producent 
og hver importør af produkter, som 
indeholder hydrofluorcarboner, sikrer, at 
den mængde hydrofluorcarboner, beregnet 
i henhold til bilag V, som producenten eller 
importøren markedsfører direkte eller 
indirekte, ikke overstiger den kvote, som 
producenten eller importøren er tildelt i 
henhold til artikel 14, stk. 5, eller, som er 
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overdraget til producenten eller importøren 
i henhold til artikel 16.

Or. de

Begrundelse

Nedtrapningsmekanismen bør udstrækkes til producenterne og importørerne af de produkter, 
som er påfyldt F-gasser.

Ændringsforslag 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at mængden af 
hydrofluorcarboner, som producenter og 
importører har ret til at markedsføre i EU 
hvert år, ikke overstiger den maksimale 
mængde for det pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med bilag V. Hver 
producent og importør sikrer, at den 
mængde hydrofluorcarboner, beregnet i 
henhold til bilag V, som producenten eller 
importøren markedsfører, ikke overstiger 
den kvote, som producenten eller 
importøren er tildelt i henhold til artikel 14, 
stk. 5, eller, som er overdraget til 
producenten eller importøren i henhold til 
artikel 16.

1. Kommissionen sikrer, at mængden af de 
i bilag I og II anførte hydrofluorcarboner, 
som producenter og importører af 
hydrofluorcarboner og produkter, der 
indeholder hydrofluorcarboner, har ret til 
at markedsføre i EU hvert år, ikke 
overstiger den maksimale mængde for det 
pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med bilag V. Hver 
producent og importør af 
hydrofluorcarboner og produkter, der 
indeholder hydrofluorcarboner, sikrer, at 
den mængde hydrofluorcarboner, beregnet 
i henhold til bilag V, som producenten eller 
importøren markedsfører, ikke overstiger 
den kvote, som producenten eller 
importøren er tildelt i henhold til artikel 14, 
stk. 5, eller, som er overdraget til 
producenten eller importøren i henhold til 
artikel 16..

Or. it

Begrundelse

For at beskytte konkurrenceevnen for virksomheder, der er etableret i Europa, er det 
afgørende, at importører af udstyr, der indeholder HFC, medtages i ordningen for gradvis 
nedtrapning og tildeling af kvoter.
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Ændringsforslag 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at mængden af
hydrofluorcarboner, som producenter og 
importører har ret til at markedsføre i EU 
hvert år, ikke overstiger den maksimale 
mængde for det pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med bilag V. Hver 
producent og importør sikrer, at den 
mængde hydrofluorcarboner, beregnet i 
henhold til bilag V, som producenten eller 
importøren markedsfører, ikke overstiger 
den kvote, som producenten eller 
importøren er tildelt i henhold til artikel 14, 
stk. 5, eller, som er overdraget til 
producenten eller importøren i henhold til 
artikel 16.

1. Kommissionen sikrer for så vidt, der på 
markedet findes sikre alternativer, som er 
teknisk og økonomisk bæredygtige, og 
som tager hensyn til de forskellige 
klimatiske forhold i EU's medlemsstater,
at mængden af hydrofluorcarboner, som
producenter og importører har ret til at 
markedsføre i EU hvert år, ikke overstiger 
den maksimale mængde for det 
pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med bilag V. Hver 
producent og importør sikrer, at den 
mængde hydrofluorcarboner, beregnet i 
henhold til bilag V, som producenten eller 
importøren markedsfører, ikke overstiger 
den kvote, som producenten eller 
importøren er tildelt i henhold til artikel 14, 
stk. 5, eller, som er overdraget til 
producenten eller importøren i henhold til 
artikel 16.

Or. fr

Begrundelse

Vi bør afspejle virkeligheden på markedet. Etaperne skal være realistiske og opnåelige ud fra 
et sundhedsmæssigt, sikkerhedsmæssigt, energieffektivitetsmæssigt og økonomisk perspektiv.

Ændringsforslag 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne artikel finder ikke anvendelse på
hydrofluorcarboner, der importeres til 
Unionen for at blive destrueret.

2. Denne artikel finder ikke anvendelse på
følgende:

Den finder ikke anvendelse på 
producenter eller importører af mindre 
end 1 000 tons CO2-ækvivalent af 
hydrofluorcarboner pr. år.

a) hydrofluorcarboner, der importeres til 
Unionen for at blive destrueret) 

b) hydrofluorcarboner, der leveres til 
direkte eksport uden for EU
c) hydrofluorcarboner, der leveres til
anvendelse i råstofanvendelser

d) hydrofluorcarboner, der leveres til 
ompakning og efterfølgende eksport uden 
for EU
e) hydrofluorcarboner, der produceres i
eller importeres til Unionen til anvendelse 
til medicinske formål.

Or. en

Begrundelse

En klar undtagelse for medicinske anvendelser sikrer tilgængelighed til dette kritiske formål. 
Anvendelse af HFC importeret til destruktion bør ikke tælle med, og HFC i råstofanvendelser 
har samme effekt som destruktion, da stoffet omdannes til andre stoffer. HFC, som leveres til 
efterfølgende eksport, markedsføres aldrig i EU og bør derfor ikke tælle med.

Ændringsforslag 267
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
hydrofluorcarboner, der importeres til 
Unionen for at blive destrueret.

2. Denne artikel finder ikke anvendelse på

a) hydrofluorcarboner, der importeres til 
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Unionen for at blive destrueret

b) hydrofluorcarboner, som markedsføres 
i EU til følgende anvendelsessektorer:
- anvendelser inden for sundhedssektoren 
(herunder i særlige medicinske og 
farmaceutiske anvendelser)
- anvendelser inden for luftfarten 
(herunder i særlige 
brandslukningssystemer og ildslukkere i 
fly)
- anvendelser til produktion og 
transmission af elektricitet
- kryogene anvendelser
- produktion af industrielle gasser.

Or. en

Ændringsforslag 268
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder ikke anvendelse på 
producenter eller importører af mindre 
end 1 000 tons CO2-ækvivalent af 
hydrofluorcarboner pr. år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den nuværende undtagelse kunne være et stort potentielt smuthul, som ville give mulighed for 
at importere HFC uden kvote, hvilket ville undergrave udfasningens miljømæssige integritet. 
Import uden HFC-kvote bør ikke være tilladt.

Ændringsforslag 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder ikke anvendelse på producenter 
eller importører af mindre end 1 000 tons
CO2-ækvivalent af hydrofluorcarboner pr. 
år.

Den finder ikke anvendelse på producenter 
eller importører af mindre end 10 tons
CO2-ækvivalent af hydrofluorcarboner pr. 
år.

Or. en

Ændringsforslag 270
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen fremlægger senest den 
31. december 2014 en rapport for 
Parlamentet og Rådet om, hvilke 
fremskridt der er gjort i den tekniske 
udvikling med tilvejebringelsen af sikre 
samt teknisk og økonomisk realiserbare, 
salgbare alternativer til eksisterende 
hydrofluorcarboner.

Or. de

Begrundelse

Ved fastlæggelsen af de årlige maksimale mængder af hydrofluorcarboner skal 
Kommissionen tage hensyn til, i hvilket omfang der allerede findes sikre samt teknisk og 
økonomisk realiserbare alternativer med et lavere opvarmningspotentiale (GWP) til rådighed 
på markedet.

Ændringsforslag 271
Holger Krahmer

Forslag til forordning



AM\931885DA.doc 53/80 PE508.081v01-00

DA

Artikel 13 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændring af de maksimale mængder, der 
er anført i bilag V, i lyset af udviklingen på 
markedet for hydrofluorcarboner og de 
dermed forbundne emissioner

a) ændring af de maksimale mængder, der 
er anført i bilag V, i lyset af udviklingen på 
markedet for hydrofluorcarboner og de 
dermed forbundne emissioner, hvis og i det 
omfang der er adgang til sikre samt 
teknisk og økonomisk realiserbare 
alternativer på markedet

Or. de

Begrundelse

Ved en eventuel ændring af den årlige maksimale mængde af hydrofluorcarboner skal 
Kommissionen tage hensyn til, i hvilket omfang der allerede findes alternativer med et lavere 
opvarmningspotentiale (GWP) på markedet.

Ændringsforslag 272
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændring af de maksimale mængder, der 
er anført i bilag V, i lyset af udviklingen på 
markedet for hydrofluorcarboner og de 
dermed forbundne emissioner

a) reduktion af de maksimale mængder, 
der er anført i bilag V, i lyset af 
udviklingen på markedet for 
hydrofluorcarboner og de dermed 
forbundne emissioner

Or. de

Ændringsforslag 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændring af de maksimale mængder, der 
er anført i bilag V, i lyset af udviklingen på 
markedet for hydrofluorcarboner og de 
dermed forbundne emissioner

a) ændring af de maksimale mængder, der 
er anført i bilag V, i lyset af udviklingen på 
markedet for hydrofluorcarboner og de 
dermed forbundne emissioner, når der 
findes et brugbart, sikkert, teknisk og 
økonomisk bæredygtigt alternativ på 
markedet, der tager hensyn til de 
forskellige klimatiske forhold i EU's 
medlemsstater

Or. fr

Begrundelse

Af indlysende årsager skal vi sikre, at der findes sikre og bæredygtige alternativer på 
markedet, inden brugen af de hydrofluorcarboner, der er omhandlet i teksten, forbydes.

Ændringsforslag 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i henhold til
artikel 20 beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter vedrørende:

4. Kommissionen kan efter anmodning fra 
en kompetent myndighed i en medlemsstat 
og ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
godkende en tidsbegrænset dispensation
til at udelukke visse produkt- eller 
udstyrskategorier, som er opført i bilag 
III, fra kvoteforpligtelsen som fastlagt i 
artikel 1, hvis det er nødvendigt at 
anvende hydrofluorcarboner af sundheds-
eller sikkerhedsmæssige årsager, og 
tilstrækkelig forsyning ellers ikke ville 
være sikret. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 21.

a) ændring af de maksimale mængder, 
der er anført i bilag V, i lyset af 
udviklingen på markedet for 
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hydrofluorcarboner og de dermed 
forbundne emissioner
b) undtagelse af markedsføring til særlige 
anvendelser fra kvotekravet i stk. 1, når 
det er nødvendigt at anvende 
hydrofluorcarboner af sundheds- eller 
sikkerhedsmæssige årsager og en 
tilstrækkelig forsyning ellers ikke ville 
være sikret.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget ville gøre revision og ændring af de maksimale mængder HFC, der kan 
markedsføres, til en del af revisionsartiklen (artikel 19) i stedet for at gøre dem til genstand 
for en delegeret retsakt og ii) medtage eventuelle undtagelser fra kvotekravet direkte i 
forordningen i stedet for at indføre dem senere ved hjælp af en delegeret retsakt. 

Ændringsforslag 275
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Eksisterende producenter eller 
importører, som i forvejen markedsfører 
hydrofluorcarboner i Unionen med 
henblik på at forsyne producenter, som 
anvender HFC som procesgas i 
produktionen af halvledere, undtages fra 
udfasningen i artikel 13, stk. 1, hvis HFC 
udelukkende markedsføres til anvendelse 
i produktionen af halvledere, og denne 
anvendelse er verificeret med den 
fornødne dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 276
Jo Leinen
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Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Tildelingsafgift

1. Hver producent og importør skal, før 
de gør brug af deres tildelte kvote eller en 
del af denne, overføre en tildelingsafgift 
for de mængder hydrofluorcarboner, der 
skal markedsføres i løbet af det 
kommende år.
2. Kommissionen beregner den årlige 
tildelingsafgift på grundlag af en fast 
takst pr. ton CO2-ækvivalent af 
hydrofluorcarboner. Til dette formål skal 
producenter og importører, som vælger 
at gøre brug af deres tildelte kvoter eller 
dele af disse, indsende en erklæring til 
Kommissionen, hvori de specificerer den 
mængde hydrofluorcarboner, som de vil 
gøre brug af i det kommende år.
3. Kommissionen træffer afgørelse om 
anvendelsen af indtægterne fra 
tildelingsafgifterne. Efter fradrag af 
forvaltningsomkostningerne anvendes 
disse indtægter til et eller flere af 
følgende formål:
a) supplerende finansiering under LIFE 
af mindst 60 % af indtægterne; dette vil 
give mulighed for at dække projekter 
vedrørende slutbehandling, uddannelse, 
markedsovervågning eller fremme af 
alternative teknologier især ved høje 
temperaturer
b) fremme og gennemførelse af en 
international aftale om 
hydrofluorcarboner.
4. Kommissionen aflægger rapport om 
anvendelsen af indtægterne senest den 
[1. januar 2017]. Den sammenfattende 
rapport gøres tilgængelig for 
offentligheden i elektronisk form med 
henblik på aktiv og systematisk 
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formidling i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1367/2006.
5. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de nødvendige 
procedurer for opkrævning og fordeling 
af indtægterne omhandlet i stk. 3 samt 
formatet for notifikationen omhandlet i 
stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med den i 
artikel 21 omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 277
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. oktober 2014 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesafgørelser for hver 
producent eller importør, som har 
indberettet data i henhold til artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 842/2006, en 
referenceværdi baseret på det årlige 
gennemsnit af de mængder 
hydrofluorcarboner, som producenten eller 
importøren har indberettet som produceret 
eller importeret fra 2008 til 2011. Ved 
beregningen af referenceværdien tages der 
ikke hensyn til mængder, som overstiger 
kvoten. Referenceværdierne beregnes i 
overensstemmelse med bilag V til 
nærværende forordning.

1. Senest den 31. oktober 2014 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesafgørelser for hver 
producent eller importør, som har 
indberettet data i henhold til artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 842/2006, en 
referenceværdi baseret på det årlige 
gennemsnit af de mængder 
hydrofluorcarboner, som producenten eller 
importøren har indberettet som
markedsført i Unionen fra 2008 til 2011. 
Ved beregningen af referenceværdien tages 
der ikke hensyn til mængder, som 
overstiger kvoten. Referenceværdierne 
beregnes i overensstemmelse med bilag V 
til nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

Produktion og import bestemmer ikke den mængde, der markedsføres, da der ikke tages højde 
for eksporten.
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Ændringsforslag 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Producenter og importører, der ikke har 
indberettet produktion eller import i 
henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 
842/2006 i den referenceperiode, der er 
omhandlet i stk. 1, kan indgive en 
erklæring om, at de agter at producere eller 
importere hydrofluorcarboner det følgende 
år.

2. Producenter og importører, der ikke har 
indberettet produktion eller import i 
henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 
842/2006 i den referenceperiode, der er 
omhandlet i stk. 1, såvel som importører af 
udstyr, der indeholder 
hydrofluorcarboner, indgiver en erklæring 
om, at de agter at producere eller importere 
hydrofluorcarboner eller importere 
hydrofluorcarboner indeholdt i produkter,
det følgende år.

Or. it

Begrundelse

For at beskytte konkurrenceevnen for virksomheder, der er etableret i Europa, er det 
afgørende, at importører af udstyr, der indeholder HFC, medtages i ordningen for gradvis 
nedtrapning og tildeling af kvoter.

Ændringsforslag 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksportører af udstyr, der indeholder 
hydrofluorcarboner, erklærer, at de agter 
at anmode om lånene af kvoter på 
grundlag af de mængder, der er blevet 
eksporteret det foregående år.

Or. it
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Ændringsforslag 280
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tildeler kvoter for 
markedsføring af hydrofluorcarboner til 
hver producent og importør for hvert år fra 
og med år 2015 under anvendelse af den 
kvotetildelingsordning, der er fastsat i bilag 
VI.

5. Kommissionen tildeler kvoter for 
markedsføring af hydrofluorcarboner til 
hver producent og importør for hvert år fra 
og med år 2015 under anvendelse af den 
kvotetildelingsordning, der er fastsat i bilag 
VI. Fra den 1. januar 2018 skal 
producenter og importører betale en årlig 
tildelingsafgift svarende til 10 EUR pr. 
ton CO2-ækvivalent af 
hydrofluorcarboner for enhver 
kvoteandel, der er tildelt. Indtægterne 
anvendes til at støtte gennemførelsen af 
denne forordning og adressere regionale 
forskelle med særligt fokus på lande med 
høje temperaturer i forhold til forbruget 
af fluorholdige gasser pr. indbygger, 
udgifterne til erstatningsteknologier som 
følge af klimaforholdene, skabelse af 
incitamenter for korrekt genvinding af 
fluorholdige drivhusgasser og 
markedsovervågning for at bekæmpe 
illegal handel.

Or. en

Ændringsforslag 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tildeler kvoter for 
markedsføring af hydrofluorcarboner til 
hver producent og importør for hvert år fra 

5. Kommissionen tildeler kvoter for 
markedsføring af hydrofluorcarboner til 
hver producent og importør og til hver 
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og med år 2015 under anvendelse af den 
kvotetildelingsordning, der er fastsat i bilag 
VI.

importør af produkter, der indeholder 
hydrofluorcarboner, for hvert år fra og 
med år 2015 under anvendelse af den 
kvotetildelingsordning, der er fastsat i bilag 
VI.

Or. it

Begrundelse

For at beskytte konkurrenceevnen for virksomheder, der er etableret i Europa, er det 
afgørende, at importører af udstyr, der indeholder HFC, medtages i ordningen for gradvis 
nedtrapning og tildeling af kvoter.

Ændringsforslag 282
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest den 31. august 2014 stiller 
Kommissionen forslag om den nærmere 
mekanisme til opkrævning og fordeling af 
de i stk. 5 omhandlede indtægter.

Or. en

Ændringsforslag 283
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Denne artikel gælder ikke for 
hydrofluorcarboner, som markedsføres i 
EU til følgende anvendelsessektorer:
- anvendelser inden for sundhedssektoren 
(herunder i særlige medicinske og 
farmaceutiske anvendelser)



AM\931885DA.doc 61/80 PE508.081v01-00

DA

- anvendelser inden for luftfarten 
(herunder i særlige 
brandslukningssystemer og ildslukkere i 
fly)
- anvendelser til produktion og 
transmission af elektricitet
- kryogene anvendelser
- produktion af industrielle gasser.

Or. en

Ændringsforslag 284
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det elektroniske register registreres efter 
anmodning

I det elektroniske register registreres

Or. de

Ændringsforslag 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det elektroniske register registreres efter 
anmodning

Det elektroniske register indeholder 
følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de importører af produkter eller 
udstyr, der indeholder 
hydrofluorcarboner, som erklærer, at de 
tiltræder kvotetildelingsordningen, og at 
de indgiver en erklæring i henhold til 
artikel 14, stk. 2

Or. it

Ændringsforslag 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) de eksportører af produkter eller 
udstyr, der indeholder 
hydrofluorcarboner, som erklærer, at de 
tiltræder kvotetildelingsordningen, og at 
de indgiver en erklæring i henhold til 
artikel 14, stk. 2

Or. it

Ændringsforslag 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det elektroniske register gøres 
tilgængeligt for offentligheden i 
elektronisk form i henhold til forordning 
(EF) nr. 1367/2006.

Or. en
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Ændringsforslag 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver eksportør af produkter, der 
indeholder fluorholdige drivhusgasser, 
kan, når eksportøren er registreret i det i 
artikel 15, stk. 1, omhandlede register, 
låne de mængder, som vedkommende har 
eksporteret fra EU det foregående år, fra 
en kvote, der er tildelt en anden 
virksomhed inden for EU, forudsat at 
denne virksomhed er registreret.

Or. it

Ændringsforslag 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kontrollerer den i henhold 
til stk. 1a udførte transaktion og 
offentliggør en årlig rapport om, hvordan 
overførselsordningen fungerer, for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. it

Ændringsforslag 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver producent,
importør og eksportør, som i det 
foregående kalenderår har produceret, 
importeret eller eksporteret mere end et ton 
fluorholdige drivhusgasser eller 1 000 
tons CO2-ækvivalent af fluorholdige 
drivhusgasser og gasser, der er opført i 
bilag II, de oplysninger til Kommissionen, 
der er anført i bilag VII, for hvert af disse 
stoffer for det pågældende kalenderår.

1. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver virksomhed, som i 
det foregående kalenderår har produceret, 
importeret eller eksporteret mere end 1 000 
tons CO2-ækvivalent af fluorholdige 
drivhusgasser, de oplysninger til 
Kommissionen, der er anført i bilag VII, 
for hvert af disse stoffer for det 
pågældende kalenderår.

Or. it

Begrundelse

For at kontrollere dels at nedtrapningsordningen er velfungerende og dels 
nedtrapningsordningens potentielle indvirkning på virksomheder etableret i EU, bør 
indberetningen skelne mellem produkter og udstyr, der er fremstillet i EU, og produkter og 
udstyr, der importeres og eksporteres.

Ændringsforslag 292
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver producent, 
importør og eksportør, som i det 
foregående kalenderår har produceret, 
importeret eller eksporteret mere end et 
ton fluorholdige drivhusgasser eller 1 000 
tons CO2-ækvivalent af fluorholdige 
drivhusgasser og gasser, der er opført i 
bilag II, de oplysninger til Kommissionen, 
der er anført i bilag VII, for hvert af disse 
stoffer for det pågældende kalenderår.

1. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver producent, 
importør og eksportør, som i det 
foregående kalenderår har produceret, 
importeret eller eksporteret fluorholdige 
drivhusgasser og gasser, der er opført i 
bilag II, de oplysninger til Kommissionen, 
der er anført i bilag VII, for hvert af disse 
stoffer for det pågældende kalenderår.

Or. en
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Begrundelse

Indberetningen bør omfatte alle producenter, importører og eksportører.

Ændringsforslag 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. marts 2014 og hvert år
derefter indberetter hver producent, 
importør og eksportør, som i det 
foregående kalenderår har produceret, 
importeret eller eksporteret mere end et ton 
fluorholdige drivhusgasser eller 1 000
tons CO2-ækvivalent af fluorholdige 
drivhusgasser og gasser, der er opført i 
bilag II, de oplysninger til Kommissionen, 
der er anført i bilag VII, for hvert af disse 
stoffer for det pågældende kalenderår.

1. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver producent, 
importør og eksportør, som i det 
foregående kalenderår har produceret, 
importeret eller eksporteret mere end 10
tons CO2-ækvivalent af fluorholdige 
drivhusgasser og gasser, der er opført i 
bilag II, de oplysninger til Kommissionen, 
der er anført i bilag VII, for hvert af disse 
stoffer for det pågældende kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 294
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver virksomhed, som i 
det foregående kalenderår har destrueret
mere end et ton fluorholdige drivhusgasser
eller 1 000 tons CO2-ækvivalent af 
fluorholdige drivhusgasser og gasser, der 
er opført i bilag II, de oplysninger til 
Kommissionen, der er anført i bilag VII, 
for hvert af disse stoffer for det 
pågældende kalenderår.

2. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver virksomhed, som i 
det foregående kalenderår har destrueret 
fluorholdige drivhusgasser og gasser, der 
er opført i bilag II, de oplysninger til 
Kommissionen, der er anført i bilag VII, 
for hvert af disse stoffer for det 
pågældende kalenderår.
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Or. en

Begrundelse

Indberetningen bør omfatte alle producenter, importører og eksportører.

Ændringsforslag 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver virksomhed, som i 
det foregående kalenderår har markedsført
mere end 10 000 tons CO2-ækvivalent af 
fluorholdige drivhusgasser og gasser, der 
er opført i bilag II, indeholdt i produkter 
og udstyr, de oplysninger til 
Kommissionen, der er anført i bilag VII, 
for hvert af disse stoffer for det 
pågældende kalenderår.

3. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver virksomhed, som i 
det foregående kalenderår har produceret, 
importeret eller eksporteret mere end
1 000 tons CO2-ækvivalent af fluorholdige 
drivhusgasser indeholdt i produkter og 
udstyr, de oplysninger til Kommissionen, 
der er anført i bilag VII, for hvert af disse 
stoffer for det pågældende kalenderår.

Or. it

Begrundelse

For at kontrollere dels at nedtrapningsordningen fungerer efter hensigten og dels 
nedtrapningsordningens potentielle indvirkning på virksomheder etableret i EU, bør 
indberetningen skelne mellem produkter og udstyr, der er fremstillet i EU, og produkter og 
udstyr, der importeres og eksporteres. En indberetning baseret på afsætningen på markedet 
ville ikke tilvejebringe tilstrækkelige detaljer.

Ændringsforslag 296
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
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Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Indsamling af emissionsdata

1. Medlemsstaterne indsamler data om 
udledninger af fluorholdige 
drivhusgasser.
Til dette formål indfører de et af følgende 
systemer:
a) et system, hvor en der findes en 
national database til indsamling af data, 
der registreres i overensstemmelse med 
artikel 5, stk. 1
b) et system, hvor der indhentes 
oplysninger om udledninger via 
rundspørger blandt et repræsentativt 
udsnit af operatører, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, og 
resultaterne ekstrapoleres fra disse 
rundspørger.
2. De indsamlede oplysninger, jf. stk. 1, 
stilles til rådighed for Kommissionen efter 
anmodning. Kommissionen kan 
videreformidle oplysningerne til de øvrige 
medlemsstater.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende fastlæggelsen af 
krav til de dataindsamlingssystemer, der 
er omhandlet i andet afsnit i stk. 1 i denne 
artikel, og vedrørende, hvorvidt der for 
specifikke sektorer skal oprettes et system 
i henhold til litra a) eller b) i andet afsnit i 
stk. 1 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
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Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Indsamling af emissionsdata

1. Medlemsstaterne indsamler data om 
udledninger af fluorholdige 
drivhusgasser.
Til dette formål indfører de et af følgende 
systemer:
a) et system, hvor en der findes en 
national database til indsamling af data, 
der registreres i overensstemmelse med 
artikel 5, stk. 1
b) et system, hvor der indhentes 
oplysninger om udledninger via 
rundspørger blandt et repræsentativt 
udsnit af operatører, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, og 
resultaterne ekstrapoleres fra disse 
rundspørger.
2. De indsamlede oplysninger, jf. stk. 1, 
stilles til rådighed for Kommissionen efter 
anmodning. Kommissionen kan 
videreformidle oplysningerne til de øvrige 
medlemsstater.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende fastlæggelsen af 
krav til de dataindsamlingssystemer, der 
er omhandlet i andet afsnit i stk. 1 i denne 
artikel, og vedrørende, hvorvidt der for 
specifikke sektorer skal oprettes et system 
i henhold til litra a) eller b) i andet afsnit i 
stk. 1 i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Der indføres parallelle indberetningssystemer, som ville medføre en unødvendig administrativ 
byrde. Hvis ændringsforslaget vedtages, skal der foretages en konsekvensændring i artikel 19, 
stk. 3, for at fjerne henvisningen til artikel 18, stk. 2.
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Ændringsforslag 298
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Indsamling af emissionsdata

1. Medlemsstaterne indsamler data om 
udledninger af fluorholdige 
drivhusgasser.
Til dette formål indfører de et af følgende 
systemer:
a) et system, hvor en der findes en 
national database til indsamling af data, 
der registreres i overensstemmelse med 
artikel 5, stk. 1
b) et system, hvor der indhentes 
oplysninger om udledninger via 
rundspørger blandt et repræsentativt 
udsnit af operatører, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, og 
resultaterne ekstrapoleres fra disse 
rundspørger.
2. De indsamlede oplysninger, jf. stk. 1, 
stilles til rådighed for Kommissionen efter 
anmodning. Kommissionen kan 
videreformidle oplysningerne til de øvrige 
medlemsstater.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende fastlæggelsen af 
krav til de dataindsamlingssystemer, der 
er omhandlet i andet afsnit i stk. 1 i denne 
artikel, og vedrørende, hvorvidt der for 
specifikke sektorer skal oprettes et system 
i henhold til litra a) eller b) i andet afsnit i 
stk. 1 i denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 299
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Indsamling af emissionsdata

Det Europæiske Miljøagentur indsamler 
og offentliggør data med henblik på at 
måle mængden af fluorholdige 
drivhusgasser i atmosfæren.

Or. en

Ændringsforslag 300
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De indsamlede oplysninger, jf. stk. 1, 
stilles til rådighed for Kommissionen efter 
anmodning. Kommissionen kan 
videreformidle oplysningerne til de øvrige 
medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 301
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende fastlæggelsen af 
krav til de dataindsamlingssystemer, der 
er omhandlet i andet afsnit i stk. 1 i denne 
artikel, og vedrørende, hvorvidt der for 
specifikke sektorer skal oprettes et system 
i henhold til litra a) eller b) i andet afsnit i 
stk. 1 i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 302
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Indsamling af emissionsdata

Medlemsstaterne opretter et system eller 
benytter et eventuelt eksisterende system 
til at overvåge anvendelsen og den 
faktiske udledning af F-gasser i sektorer, 
som er omfattet af denne forordning. Et 
sådant system kan omfatte indsamling og 
analyse af data registreret af operatører af 
udstyr som omhandlet i artikel 5, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 303
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2020 offentliggør 
Kommissionen en rapport om 
tilgængeligheden af hydrofluorcarboner på 
EU-markedet, herunder navnlig til 
medicinske anvendelser.

Senest seks år efter denne forordnings 
ikrafttræden offentliggør Kommissionen 
en rapport om gennemførelsen af denne 
og om tilgængeligheden af 
hydrofluorcarboner på EU-markedet for de 
forskellige berørte sektorer. Rapporten 
dækker de første fem års gennemførelse 
og omfatter en evaluering af de mængder 
af hydrofluorcarboner, der er omhandlet i 
bilag V, for perioden 2021-2030.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 304
Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2020 offentliggør 
Kommissionen en rapport om 
tilgængeligheden af hydrofluorcarboner på 
EU-markedet, herunder navnlig til 
medicinske anvendelser.

Senest den 31. december 2020 offentliggør 
Kommissionen en rapport om 
tilgængeligheden af hydrofluorcarboner på 
EU-markedet, herunder navnlig til 
medicinske anvendelser, og om 
muligheden for en udfasningsplan 
vedrørende skummaterialer, som 
indeholder fluorholdige drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af de oplysninger om 
markedsføring, der er indberettet i 
overensstemmelse med artikel 17, og om 
udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser, der er stillet til rådighed i 
henhold til artikel 18, stk. 2, overvåger 
Kommissionen anvendelsen og 
virkningerne af denne forordning.

3. På grundlag af de oplysninger om 
markedsføring, der er indberettet i 
overensstemmelse med artikel 17, 
overvåger Kommissionen anvendelsen og 
virkningerne af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette refererer til mit ændringsforslag om at slette artikel 18 og er derfor en 
konsekvensændring.

Ændringsforslag 306
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2004 offentliggør 
Kommissionen en omfattende rapport om
virkningerne af denne forordning, herunder 
en prognose for den fortsatte efterspørgsel 
efter hydrofluorcarboner efter 2030.

Senest 11 år efter denne forordnings 
ikrafttræden offentliggør Kommissionen 
en omfattende og udtømmende rapport om 
virkningerne af denne forordning i løbet af 
de første 10 års gennemførelse, herunder 
en prognose for den fortsatte efterspørgsel 
efter hydrofluorcarboner efter 2030.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre, at der foretages en revision hvert femte år af 
gennemførelsen af forordningen.
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Ændringsforslag 307
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2004 offentliggør 
Kommissionen en omfattende rapport om 
virkningerne af denne forordning, herunder
en prognose for den fortsatte efterspørgsel 
efter hydrofluorcarboner efter 2030.

Senest den 31. december 2022 offentliggør 
Kommissionen en omfattende rapport om 
virkningerne af denne forordning, 
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 308
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en prognose for den fortsatte 
efterspørgsel efter hydrofluorcarboner i 
2024, 2027, 2030 og efter 2030

Or. en

Ændringsforslag 309
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den potentielle 
udfasning af hydrofluorcarboner i 2030 
eller snarest derefter, herunder de 
nødvendige undtagelser og andre 
foranstaltninger for at støtte et sådant 
forslag
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Or. en

Ændringsforslag 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversigt over europæiske og 
internationale standarder, national 
sikkerhedslovgivning og 
bygningsbestemmelser i medlemsstaterne, 
som hindrer overgangen til antændelige 
kølemidler, som f.eks. hydrocarboner

Or. en

Ændringsforslag 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en gennemgang af tilgængeligheden af 
teknisk mulige og omkostningseffektive 
alternativer til produkter og udstyr, som 
indeholder fluorholdige drivhusgasser, 
for produkter og udstyr, der ikke er opført 
i bilag III, under hensyntagen til 
energieffektiviteten

Or. en

Ændringsforslag 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2020 fremlægger 
Kommissionen en rapport om 
tilgængeligheden af hydrofluorcarboner 
på markedet i EU; Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
20 om ændring af de i bilag V fastsatte 
maksimale mængder i lyset af udviklingen 
på markedet for hydrofluorcarboner og 
relaterede emissioner

Or. en

Begrundelse

Dette ville gøre gennemgang og ændring af de maksimale mængder markedsført HFC til en 
del af revisionen i stedet for at gøre dem til genstand for en delegeret retsakt i henhold til 
artikel 13.

Ændringsforslag 313
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2020 
offentliggør den en rapport med en 
vurdering af de forvaltningsmæssige og 
økonomiske omkostninger ved denne 
forordning for virksomhederne, herunder 
forslag til at nedbringe disse 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 314
Gilles Pargneaux
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 7, artikel 
9, stk. 3, artikel 10, stk. 7, artikel 13, stk. 5, 
artikel 14, stk. 6, artikel 17, stk. 5, artikel 
18, stk. 3, og artikel 19, stk. 1, og stk. 2, 
tillægges Kommissionen for en
ubegrænset periode fra den [dd/mm/åååå] 
[indsæt dato for denne forordnings 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 
2, artikel 8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 
10, stk. 7, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
6, artikel 17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og 
artikel 19, stk. 1 og 2, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den [dd/mm/åååå] [indsæt dato for denne 
forordnings ikrafttræden]. Kommissionen 
udarbejder en rapport om de delegerede 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. fr

Begrundelse

I artikel 13 nævnes de delegerede beføjelser i stk. 4 og ikke i stk. 5. Desuden er det ønskeligt, 
at delegationen af beføjelser er af begrænset varighed, og at der stilles en rapport til 
rådighed vedrørende delegationen af disse beføjelser.

Ændringsforslag 315
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 2, 
artikel 8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 7, artikel 13, stk. 5, artikel 14, stk. 6, 
artikel 17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og 
artikel 19, stk. 1, og stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 

3. Den i artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 2, 
artikel 8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 7, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 6, 
artikel 17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og 
artikel 19, stk. 1 og 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
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tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. fr

Begrundelse

I artikel 13 nævnes delegationen af beføjelser i stk. 4 og ikke i stk. 5.

Ændringsforslag 316
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 
8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 7, 
artikel 13, stk. 5, artikel 14, stk. 6, artikel 
17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og artikel 19, 
stk. 1, og stk. 2, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 
8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 7, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 6, artikel 
17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og artikel 19, 
stk. 1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. fr



AM\931885DA.doc 79/80 PE508.081v01-00

DA

Begrundelse

I artikel 13 nævnes delegationen af beføjelser i stk. 4 og ikke i stk. 5.

Ændringsforslag 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens forordninger 1497/2007, 
1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 
306/2008, 307/2008 og 3084/2008 er dog 
fortsat i kraft og gældende, medmindre og 
indtil de ophæves ved Kommissionens 
[delegerede eller] gennemførelsesretsakter 
i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare Kommissionens eksisterende 
gennemførelsesforordninger vedrørende uddannelse og autorisation, medmindre og indtil de 
på et senere tidspunkt ophæves af Kommissionen.

Ændringsforslag 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Henvisninger til den ophævede forordning 
gælder som henvisninger til nærværende 
forordning og læses efter 
sammenligningstabellen i bilag VIII.

Henvisninger til den ophævede forordning
842/2006 gælder som henvisninger til 
nærværende forordning og læses efter 
sammenligningstabellen i bilag VIII.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare Kommissionens eksisterende 
gennemførelsesforordninger vedrørende uddannelse og autorisation, medmindre og indtil de 



PE508.081v01-00 80/80 AM\931885DA.doc

DA

på et senere tidspunkt ophæves af Kommissionen.

Ændringsforslag 319
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2014. Den anvendes fra [...]1.
__________________
1 Indsæt venligst datoen: 1. januar året 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. it


