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Amendement 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Certificaten op grond van de 
certificeringsprogramma's als bedoeld in 
lid 1 worden afgegeven op voorwaarde dat 
de aanvrager een overeenkomstig de leden 
1 en 2 vastgesteld opleidingsprogramma
heeft voltooid.

3. Certificaten op grond van de 
certificeringsprogramma's als bedoeld in 
lid 1 worden afgegeven op voorwaarde dat 
de aanvrager met succes een 
overeenkomstig de leden 1 en 2 vastgesteld 
beoordelingsproces heeft voltooid.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is nodig ter ondersteuning van de wijzigingen in amendement 4 
met betrekking tot artikel 8, alinea 1, in verband met verplichte opleiding. Mensen moeten met 
succes een beoordelingsproces doorstaan. Sommige mensen hoeven daarvoor geen opleiding 
te volgen omdat ze voldoende kennis en ervaring hebben.

Amendement 184
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Certificaten op grond van de 
certificeringsprogramma's als bedoeld in 
lid 1 worden afgegeven op voorwaarde dat 
de aanvrager een overeenkomstig de leden 
1 en 2 vastgesteld opleidingsprogramma 
heeft voltooid.

Schrappen

Or. en
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Amendement 185
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Certificaten op grond van de 
certificeringsprogramma's als bedoeld in 
lid 1 worden afgegeven op voorwaarde dat 
de aanvrager een overeenkomstig de leden 
1 en 2 vastgesteld opleidingsprogramma 
heeft voltooid.

3. Certificaten op grond van de 
certificeringsprogramma's als bedoeld in 
lid 1 worden afgegeven op voorwaarde dat 
de aanvrager een passend examen 
overeenkomstig de leden 1 en 2 heeft 
afgelegd dat de verkregen kennis 
bevestigt.

Or. pl

Amendement 186
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen 
certificeringsprogramma's vast voor 
ondernemingen die voor andere partijen de 
activiteiten uitvoeren welke worden 
vermeld in lid 1, punten a) tot en met d).

4. De lidstaten stellen 
certificeringsprogramma's vast voor 
ondernemingen die voor andere partijen de 
activiteiten uitvoeren welke worden 
vermeld in lid 1, punten a) tot en met e).

Or. en

Amendement 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen 
certificeringsprogramma's vast voor 

4. De lidstaten stellen 
certificeringsprogramma's vast voor 
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ondernemingen die voor andere partijen de 
activiteiten uitvoeren welke worden 
vermeld in lid 1, punten a) tot en met d).

ondernemingen die voor andere partijen de 
activiteiten uitvoeren welke worden 
vermeld in lid 1, punten a) tot en met c).

Or. en

Motivering

Het amendement beperkt het toepassingsgebied voor certificeringen ten behoeve van 
ondernemingen tot de meest relevante sectoren en stemt het voorstel opnieuw af op de huidige 
verordening inzake gefluoreerde gassen.

Amendement 188
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 
en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De 
lidstaten mogen de geldigheid van de in lid 
1 bedoelde certificaten verlengen wanneer 
de betrokken persoon om de vijf jaar een 
verplichte periodieke opleiding volgt om 
de kennis van de onderwerpen als bedoeld 
in lid 2 bij te werken.

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 
en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De 
lidstaten verlengen de geldigheid van de in 
lid 1 bedoelde certificaten wanneer de 
betrokken persoon om de vijf jaar een 
verplichte periodieke opleiding volgt om 
de kennis van de onderwerpen als bedoeld 
in lid 2 bij te werken.

Or. de

Motivering

De verlenging van de certificaten mag niet aan het oordeel van de lidstaten worden 
overgelaten.

Amendement 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 5. De certificaten als bedoeld in de leden 
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en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De 
lidstaten mogen de geldigheid van de in 
lid 1 bedoelde certificaten verlengen 
wanneer de betrokken persoon om de vijf 
jaar een verplichte periodieke opleiding 
volgt om de kennis van de onderwerpen 
als bedoeld in lid 2 bij te werken.

1-3 bevatten ten minste de volgende 
gegevens:

a) de naam van de certificeringsinstantie, 
de volledige naam van de houder, een 
certificaatnummer en de eventuele 
vervaldatum;
b) de activiteiten die de houder van het 
certificaat mag verrichten;
c) afgiftedatum en handtekening van de 
afgever.

Or. en

Motivering

De bestaande verordeningen inzake gefluoreerde gassen geven de lidstaten de keuze om de 
certificaten al dan niet van een vervaldatum te voorzien. De door de Commissie voorgestelde 
wijziging betreffende de geldigheid van certificaten zou belangrijke gevolgen hebben voor 
reeds afgegeven bestaande certificaten. Degenen die krachtens de huidige verordeningen een 
certificaat zonder vervaldatum ontvangen hebben, zouden opnieuw examens moeten afleggen, 
wat veel zou kosten voor personen die reeds een geactualiseerde opleiding en 
certificeringsprogramma's hebben gevolgd die voldoen aan de minimumvereisten van de 
Commissie.

Amendement 190
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 
en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De 
lidstaten mogen de geldigheid van de in 
lid 1 bedoelde certificaten verlengen
wanneer de betrokken persoon om de vijf 
jaar een verplichte periodieke opleiding 
volgt om de kennis van de onderwerpen als 

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 
en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De
geldigheid van de in lid 1 bedoelde 
certificaten wordt verlengd wanneer de 
betrokken persoon om de vijf jaar een 
verplichte periodieke opleiding volgt om 
de kennis van de onderwerpen als bedoeld 
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bedoeld in lid 2 bij te werken. in lid 2 bij te werken.

Or. it

Amendement 191
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 
en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De 
lidstaten mogen de geldigheid van de in lid 
1 bedoelde certificaten verlengen wanneer 
de betrokken persoon om de vijf jaar een 
verplichte periodieke opleiding volgt om 
de kennis van de onderwerpen als bedoeld 
in lid 2 bij te werken.

5. De certificaten als bedoeld in lid 1 zijn 
maximaal 5 jaar geldig. De lidstaten mogen 
de geldigheid van de in lid 1 bedoelde 
certificaten verlengen wanneer de 
betrokken persoon om de vijf jaar een 
verplichte periodieke opleiding volgt om 
de kennis van de onderwerpen als bedoeld 
in lid 2 bij te werken.

Or. en

Amendement 192
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 
en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De 
lidstaten mogen de geldigheid van de in 
lid 1 bedoelde certificaten verlengen 
wanneer de betrokken persoon om de vijf 
jaar een verplichte periodieke opleiding 
volgt om de kennis van de onderwerpen 
als bedoeld in lid 2 bij te werken.

5. De nieuwe certificaten als bedoeld in de 
leden 1 en 3 worden om de vijf jaar
verlengd op basis van 
certificeringsprocessen. De kandidaten 
ontvangen het certificaat op voorwaarde 
dat zij het proces met succes hebben 
voltooid.

Or. en
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Amendement 193
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 
en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De 
lidstaten mogen de geldigheid van de in 
lid 1 bedoelde certificaten verlengen 
wanneer de betrokken persoon om de vijf 
jaar een verplichte periodieke opleiding 
volgt om de kennis van de onderwerpen 
als bedoeld in lid 2 bij te werken.

5. Bestaande certificaten, afgegeven in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 842/2006 blijven geldig, in 
overeenstemming met de voorwaarden 
waaronder zij oorspronkelijk zijn 
afgegeven.

Or. en

Amendement 194
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De certificaten als bedoeld in de leden 1 
en 3 zijn maximaal 5 jaar geldig. De 
lidstaten mogen de geldigheid van de in 
lid 1 bedoelde certificaten verlengen 
wanneer de betrokken persoon om de vijf 
jaar een verplichte periodieke opleiding 
volgt om de kennis van de onderwerpen 
als bedoeld in lid 2 bij te werken.

5. De bestaande certificaten die zijn 
afgegeven overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 842/2006 blijven geldig.

Or. fi

Amendement 195
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Certificaten die zijn verkregen op
grond van Verordening (EG) nr. 842/2006 
blijven geldig, op voorwaarde dat 
personen die een dergelijk certificaat 
bezitten voor 1 januari 2020 een examen 
afleggen volgens de procedures die in de 
nieuwe verordening zijn vastgesteld.

Or. pl

Amendement 196
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bestaande certificaten, afgegeven in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 842/2006, blijven geldig in 
overeenstemming met de voorwaarden 
waaronder zij oorspronkelijk zijn 
afgegeven.

Or. en

Amendement 197
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Uiterlijk op 1 januari 2020 hebben 
alle personen die in het bezit zijn van de 
in lid 5 bedoelde certificaten een 
beoordelingsproces ondergaan in verband 
met de in lid 2, onder e), bedoelde 
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technologieën.

Or. en

Amendement 198
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen de Commissie tegen 
1 januari 2015 in kennis van hun 
opleidings- en certificeringsprogramma's.
Een lidstaat moet elk in een andere lidstaat 
afgegeven certificaat erkennen. Zij 
beperken de vrijheid om diensten te 
verrichten of de vrijheid van vestiging niet 
omdat een certificaat in een andere lidstaat 
is afgegeven.

6. De lidstaten stellen de Commissie tegen 
1 januari 2015 in kennis van hun 
certificeringsprogramma's. Een lidstaat 
moet elk in een andere lidstaat afgegeven 
certificaat erkennen. Zij beperken de 
vrijheid om diensten te verrichten of de 
vrijheid van vestiging niet omdat een 
certificaat in een andere lidstaat is 
afgegeven.

Or. en

Amendement 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen de Commissie tegen 
1 januari 2015 in kennis van hun 
opleidings- en certificeringsprogramma's.
Een lidstaat moet elk in een andere lidstaat 
afgegeven certificaat erkennen. Zij 
beperken de vrijheid om diensten te 
verrichten of de vrijheid van vestiging niet 
omdat een certificaat in een andere lidstaat 
is afgegeven.

6. De lidstaten stellen de Commissie tegen 
1 januari 2017 in kennis van hun 
certificeringsprogramma's. Een lidstaat 
moet elk in een andere lidstaat afgegeven 
certificaat erkennen. Zij beperken de 
vrijheid om diensten te verrichten of de 
vrijheid van vestiging niet omdat een 
certificaat in een andere lidstaat is 
afgegeven.

Or. en
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Motivering

Dit weerspiegelt amendement 4 en de voorgestelde wijzigingen aan artikel 8, alinea 1, 
betreffende opleiding. Het amendement stemt het voorstel opnieuw af op wat er gebeurt 
krachtens de bestaande verordening inzake gefluoreerde gassen die voorziet in 
geharmoniseerde opleiding en verplichte certificering. De datum is gewijzigd om de lidstaten 
de gelegenheid te geven waar nodig nieuwe certificeringsvereisten uit te werken en ten 
uitvoer te leggen om rekening te houden met gebieden waar het toepassingsgebied van de 
certificeringsvereisten naar andere sectoren is uitgebreid.

Amendement 200
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen de Commissie tegen 
1 januari 2015 in kennis van hun 
opleidings- en certificeringsprogramma's.
Zij erkennen in een andere lidstaat 
afgegeven certificaten. Zij beperken de 
vrijheid om diensten te verrichten of de 
vrijheid van vestiging niet omdat een 
certificaat in een andere lidstaat is 
afgegeven.

6. De lidstaten stellen de Commissie tegen 
1 januari 2018 in kennis van hun 
opleidings- en certificeringsprogramma's.
Zij erkennen in een andere lidstaat 
afgegeven certificaten. Zij beperken de 
vrijheid om diensten te verrichten of de 
vrijheid van vestiging niet omdat een 
certificaat in een andere lidstaat is 
afgegeven.

Or. fr

Amendement 201
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
minimumvereisten voor de opleiding en 
certificering als bedoeld in lid 1 en tot 
bepaling van de voorwaarden voor de 

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
minimumvereisten voor de certificering als 
bedoeld in lid 1 en tot bepaling van de 
voorwaarden voor de wederzijdse 
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wederzijdse erkenning van certificaten. erkenning van certificaten.

Or. en

Amendement 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
minimumvereisten voor de opleiding en 
certificering als bedoeld in lid 1 en tot 
bepaling van de voorwaarden voor de 
wederzijdse erkenning van certificaten.

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
minimumvereisten voor de certificering als 
bedoeld in lid 1 en tot bepaling van de 
voorwaarden voor de wederzijdse 
erkenning van certificaten.

Or. en

Motivering

Dit weerspiegelt amendement 4 en de voorgestelde wijzigingen aan artikel 8, alinea 1, 
betreffende opleiding. Het amendement stemt het voorstel opnieuw af op wat er gebeurt 
krachtens de bestaande verordening die de lidstaten verplicht om de Commissie in kennis te 
stellen van certificaten die voldoen aan de minimumvereisten.

Amendement 203
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het op de markt brengen van de in 
bijlage III vermelde specifieke producten 
en apparatuur is met ingang van de in die 
bijlage vastgestelde datum verboden, 
waarbij, in voorkomend geval, wordt 
gedifferentieerd naar gelang van het type 
of het aardopwarmingsvermogen van het 

1. Het op de markt brengen van de in 
bijlage III vermelde specifieke producten 
en apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten of daarvan 
afhankelijk zijn, is met ingang van de in 
die bijlage vastgestelde datum verboden, 
waarbij, in voorkomend geval, wordt 
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gefluoreerde broeikasgas. gedifferentieerd naar gelang van het type 
of het aardopwarmingsvermogen van het 
gefluoreerde broeikasgas.

Or. pl

Amendement 204
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het op de markt brengen van de in 
bijlage III vermelde specifieke producten 
en apparatuur is met ingang van de in die 
bijlage vastgestelde datum verboden, 
waarbij, in voorkomend geval, wordt 
gedifferentieerd naar gelang van het type 
of het aardopwarmingsvermogen van het 
gefluoreerde broeikasgas.

1. Het op de markt brengen en de uitvoer 
van de in bijlage III vermelde specifieke
producten en apparatuur is met ingang van 
de in die bijlage vastgestelde datum 
verboden, waarbij, in voorkomend geval, 
wordt gedifferentieerd naar gelang van het 
type of het aardopwarmingsvermogen van 
het gefluoreerde broeikasgas.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat producten en apparatuur die HFK's bevatten die in de EU niet op de 
markt mogen worden gebracht in de ontwikkelingslanden worden "gedumpt".

Amendement 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het op de markt brengen van de in 
bijlage III vermelde specifieke producten 
en apparatuur is met ingang van de in die 
bijlage vastgestelde datum verboden, 
waarbij, in voorkomend geval, wordt 
gedifferentieerd naar gelang van het type 

1. Het op de markt brengen van de in 
bijlage III vermelde specifieke producten 
en apparatuur is met ingang van de in die 
bijlage vastgestelde datum verboden, 
waarbij, in voorkomend geval, wordt 
gedifferentieerd naar gelang van het type 



PE508.081v01-00 14/83 AM\931885NL.doc

NL

of het aardopwarmingsvermogen van het 
gefluoreerde broeikasgas.

of het aardopwarmingsvermogen van het 
gefluoreerde broeikasgas.

De lidstaten leggen het op de markt 
brengen of in gebruik nemen van de niet 
in bijlage III opgenomen producten of 
apparatuur geen verdere beperkingen op.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 206
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten leggen het op de markt 
brengen of in gebruik nemen van de niet 
in bijlage III opgenomen producten of 
apparatuur geen beperkingen op.

Or. en

Amendement 207
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet Schrappen
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voor apparatuur waarvoor in op grond 
van Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde 
eisen inzake ecologisch ontwerp is 
vastgesteld dat als gevolg van een hogere 
energie-efficiëntie tijdens de werking van 
de apparatuur de CO2-emissies tijdens de 
levensduur ervan lager zijn dan die van 
equivalente apparatuur die aan de 
desbetreffende eisen inzake ecologisch 
ontwerp voldoet en geen 
fluorkoolwaterstoffen bevat.

Or. en

Amendement 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor apparatuur waarvoor in op grond van 
Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde eisen 
inzake ecologisch ontwerp is vastgesteld 
dat als gevolg van een hogere energie-
efficiëntie tijdens de werking van de 
apparatuur de CO2-emissies tijdens de 
levensduur ervan lager zijn dan die van 
equivalente apparatuur die aan de 
desbetreffende eisen inzake ecologisch 
ontwerp voldoet en geen 
fluorkoolwaterstoffen bevat.

2. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor snelkoelers en snelvriezers en voor 
apparatuur waarvoor in op grond van 
Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde eisen 
inzake ecologisch ontwerp is vastgesteld 
dat als gevolg van een hogere energie-
efficiëntie tijdens de werking van de 
apparatuur de CO2-emissies tijdens de 
levensduur ervan lager zijn dan die van 
equivalente apparatuur die aan de 
desbetreffende eisen inzake ecologisch 
ontwerp voldoet en geen 
fluorkoolwaterstoffen bevat.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 209
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het opnemen erin van andere producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 
met een aardopwarmingsvermogen van 
150 of meer bevatten of waarvan de 
werking op dergelijke gassen berust, indien 
is vastgesteld dat alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen of 
voor het gebruik van specifieke typen 
gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 
zijn en dat het gebruik ervan in lagere 
totale broeikasgasemissies zou resulteren, 
alsook met het oog op het uitsluiten ervan, 
eventueel voor een vastgestelde termijn, 
van bepaalde categorieën producten of 
apparatuur waarvoor om technische, 
economische of veiligheidsredenen geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 
een aardopwarmingsvermogen dat lager is 
dan de vastgestelde limiet.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het opnemen erin van andere producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 
bevatten of waarvan de werking op 
dergelijke gassen berust, indien is 
vastgesteld dat alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen of 
voor het gebruik van specifieke typen 
gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 
zijn en dat het gebruik ervan in lagere 
totale broeikasgasemissies zou resulteren, 
alsook met het oog op het uitsluiten ervan, 
eventueel voor een vastgestelde termijn, 
van bepaalde categorieën producten of 
apparatuur waarvoor om technische, 
economische of veiligheidsredenen geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 
een aardopwarmingsvermogen dat lager is 
dan de vastgestelde limiet.

Or. de

Amendement 210
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het opnemen erin van andere producten 
en apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van 150 of 
meer bevatten of waarvan de werking op 
dergelijke gassen berust, indien is 
vastgesteld dat alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen 
of voor het gebruik van specifieke typen 
gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 
zijn en dat het gebruik ervan in lagere 
totale broeikasgasemissies zou resulteren, 
alsook met het oog op het uitsluiten ervan, 
eventueel voor een vastgestelde termijn, 
van bepaalde categorieën producten of 
apparatuur waarvoor om technische, 
economische of veiligheidsredenen geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 
een aardopwarmingsvermogen dat lager is 
dan de vastgestelde limiet.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het uitsluiten ervan, eventueel voor een 
vastgestelde termijn, van bepaalde 
categorieën producten of apparatuur 
waarvoor om technische, economische of 
veiligheidsredenen tijdelijk geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 
een aardopwarmingsvermogen dat lager is 
dan de vastgestelde limiet

Or. en

Motivering

Bijlage III heeft rechtstreekse gevolgen voor het toepassingsgebied van de verordening.
Daarom mogen andere producten en apparatuur alleen worden toegevoegd op basis van een 
medebeslissingsprocedure die het Europees Parlement in staat stelt zijn wetgevende 
verantwoordelijkheid ten volle op zich te nemen. Bepaalde producten en apparatuur mogen 
alleen tijdelijk van bijlage III worden uitgesloten, op grond van economische, technische of 
veiligheidsredenen.

Amendement 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het opnemen erin van andere producten 
en apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van 150 of 
meer bevatten of waarvan de werking op 
dergelijke gassen berust, indien is 
vastgesteld dat alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen 
of voor het gebruik van specifieke typen 
gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 
zijn en dat het gebruik ervan in lagere 
totale broeikasgasemissies zou resulteren, 
alsook met het oog op het uitsluiten ervan, 
eventueel voor een vastgestelde termijn, 
van bepaalde categorieën producten of 
apparatuur waarvoor om technische, 
economische of veiligheidsredenen geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 
een aardopwarmingsvermogen dat lager 
is dan de vastgestelde limiet..

3. Na een verzoek van een bevoegde 
autoriteit van een lidstaat kan de 
Commissie door middel van
uitvoeringshandelingen een tijdelijke 
vrijstelling toestaan om bepaalde 
categorieën van producten of apparatuur 
van de lijst van bijlage III uit te sluiten 
wanneer er geen alternatieve stoffen 
verkrijgbaar zijn of om technische, 
economische of veiligheidsredenen niet 
kunnen worden gebruikt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 212
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het opnemen erin van andere producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 
met een aardopwarmingsvermogen van 
150 of meer bevatten of waarvan de 
werking op dergelijke gassen berust, indien 
is vastgesteld dat alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen of 
voor het gebruik van specifieke typen 
gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 
zijn en dat het gebruik ervan in lagere 
totale broeikasgasemissies zou resulteren,
alsook met het oog op het uitsluiten ervan, 
eventueel voor een vastgestelde termijn, 
van bepaalde categorieën producten of 
apparatuur waarvoor om technische, 
economische of veiligheidsredenen geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 
een aardopwarmingsvermogen dat lager is 
dan de vastgestelde limiet.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het opnemen erin van andere producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 
met een aardopwarmingsvermogen van 
150 of meer bevatten of waarvan de 
werking op dergelijke gassen berust, indien 
is vastgesteld dat alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen of 
voor het gebruik van specifieke typen 
gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 
zijn en dat het gebruik ervan in lagere 
totale broeikasgasemissies zou resulteren.
De Commissie is eveneens bevoegd om, 
eventueel voor een vastgestelde termijn, 
bepaalde categorieën producten of 
apparatuur uit te sluiten, waarvoor geen 
alternatieve stoffen meer beschikbaar zijn 
met een aardopwarmingsvermogen dat 
lager is dan de vastgestelde limiet of omdat 
nieuwe wetenschappelijke of technische 
gegevens over de veiligheid van de 
alternatieve stoffen hun gebruik op grond 
van het voorzorgsbeginsel uitsluiten.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het opnemen erin van andere producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 
met een aardopwarmingsvermogen van 
150 of meer bevatten of waarvan de 
werking op dergelijke gassen berust, indien 
is vastgesteld dat alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen of 
voor het gebruik van specifieke typen 
gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 
zijn en dat het gebruik ervan in lagere 
totale broeikasgasemissies zou resulteren, 
alsook met het oog op het uitsluiten ervan, 
eventueel voor een vastgestelde termijn, 
van bepaalde categorieën producten of 
apparatuur waarvoor om technische, 
economische of veiligheidsredenen geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 
een aardopwarmingsvermogen dat lager is 
dan de vastgestelde limiet.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van bijlage III met het oog op 
het opnemen erin van andere producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 
met een aardopwarmingsvermogen van 
150 of meer bevatten of waarvan de 
werking op dergelijke gassen berust, indien 
is vastgesteld dat alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen of 
voor het gebruik van specifieke typen 
gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 
zijn en dat het gebruik ervan in lagere 
totale broeikasgasemissies zou resulteren, 
alsook met het oog op het uitsluiten ervan, 
eventueel voor een vastgestelde termijn, 
van bepaalde categorieën producten of 
apparatuur waarvoor om technische, 
economische of veiligheidsredenen geen 
alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 
een aardopwarmingsvermogen dat lager is 
dan de vastgestelde limiet, of vanwege de 
energie-efficiëntie tijdens het gebruik 
ervan indien de broeikasgasemissies 
tijdens de levensduur, met inbegrip van de 
emissies van bijproducten tijdens het 
fabricageproces van de gefluoreerde 
broeikasgassen en eventuele grondstoffen 
en procesagentia lager zijn dan die van 
equivalente apparatuur.

Or. en

Amendement 214
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. F-gassen worden uitsluitend 
verkocht aan en aangekocht door 
ondernemingen die de certificaten 
bezitten, behalve wanneer de aankoop van 
F-gas deel uitmaakt van een transactie 
met betrekking tot de installatie, het 
onderhoud of het servicen door de 
verkoper van apparatuur die zulke gassen 
bevat.

Or. 

Amendement 215
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt 
niet voor de volgende sectoren en 
aanwendingen:
– gebruik in de gezondheidszorg (met 
inbegrip van bijzondere medische en 
farmaceutische toepassingen);
– gebruik in de lucht- en ruimtevaart (met 
inbegrip van met name 
brandbestrijdingssystemen en 
brandblusapparatuur in vliegtuigen);
– de opwekking en transmissie van 
elektriciteit;
– cryogene toepassingen;
– de productie van industriële gassen.

Or. en
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Amendement 216
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het oog op de uitvoering van de 
in artikel 8, lid 1, onder a) tot en met d) 
bedoelde activiteiten worden gefluoreerde 
broeikasgassen uitsluitend verkocht aan 
en aangekocht door ondernemingen en 
personen die in het bezit zijn van de 
betrokken certificaten conform artikel 8.

Or. en

Amendement 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het oog op de uitvoering van de 
in artikel 8, lid 1, onder a) tot en met d) 
bedoelde activiteiten worden gefluoreerde 
broeikasgassen uitsluitend verkocht aan 
en aangekocht door ondernemingen die, 
in voorkomend geval, in het bezit zijn van 
het betrokken certificaat conform artikel 
8, lid 4, en personen die in het bezit zijn 
van de betrokken certificaten in 
overeenstemming met artikel 8, lid 1.
Dit lid belet niet dat personen die niet 
gecertificeerd zijn omdat ze geen van de in 
artikel 8, lid 1, onder a) tot en met d) 
bedoelde activiteiten verrichten, 
gefluoreerde broeikasgassen verzamelen, 
vervoeren of leveren.

Or. en
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Motivering

Dit beperkt de verkoop en aankoop van F-gassen tot ondernemingen en personen die de 
betrokken certificaten bezitten, en voorkomt tegelijkertijd dat personen en ondernemingen die 
niet gecertificeerd zijn activiteiten verrichten op apparatuur die F-gassen bevat of bedoeld is 
om F-gassen te bevatten.

Amendement 218
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat publiceert uiterlijk 
tegen [1 januari 2016] een verslag 
betreffende de codes, normen of 
wetgeving die op plaatselijk, regionaal of 
nationaal niveau worden toegepast en de 
invoering beperken van 
vervangingstechnologieën die gebruik 
maken van ontvlambare koelmiddelen, 
waaronder koolwaterstoffen, in koel- en 
klimaatregelingsproducten, -apparatuur 
en -schuim en stelt de Commissie hiervan 
in kennis. Het verslag stelt maatregelen 
voor die deze beperkingen aanpakken om 
de inwerkingtreding van de in bijlage III 
vermelde verbodsbepalingen inzake het op 
de markt brengen mogelijk te maken of 
het vermeldt, indien passend, 
toepassingsgebieden waar verschillende 
uitzonderingen om legitieme 
veiligheidsredenen noodzakelijk kunnen 
zijn.
Uiterlijk tegen [1 januari 2017] publiceert 
de Commissie een syntheseverslag, dat in 
elektronische vorm openbaar wordt 
gemaakt, met het oog op de actieve en 
stelselmatige verspreiding ervan in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 1367/2006.

Or. en
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Amendement 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Op grond van rijp beraad over de 
strategische aard van bepaalde activiteiten 
en de specifieke kenmerken van het 
plaatselijke klimaat hebben de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten het recht om 
gedurende ten hoogste twaalf maanden 
tijdelijke afwijkingen toe te staan van de 
in bijlage III vermelde verbodsbepalingen.
Voor elke afwijking brengt de bevoegde 
autoriteit de Europese Commissie op de 
hoogte van de redenen die ten grondslag 
liggen aan het besluit.

Or. en

Amendement 220
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Etikettering is verplicht voor gefluoreerde 
broeikasgassen die bestemd zijn voor 
toepassing als grondstof voor chemische 
processen, vernietiging, export of 
herverpakking.

Or. pl

Amendement 221
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) oplosmiddelen en polyol premixen 
voor schuimen.

Or. pl

Amendement 222
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Schuim dat gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, mag niet op de markt worden 
gebracht, tenzij de gefluoreerde 
broeikasgassen zijn aangegeven op een 
etiket waarop de door de industrie 
aanvaarde benaming of, bij gebreke van 
een dergelijke benaming, de chemische 
naam is vermeld. Op het etiket is duidelijk 
aangegeven dat het schuim gefluoreerde 
broeikasgassen bevat.

4. Schuim dat gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, mag niet op de markt worden 
gebracht, tenzij het een etiket draagt dat 
duidelijk aangeeft dat het schuim 
gefluoreerde broeikasgassen bevat in 
overeenstemming met de geldende EU-
wetgeving.

Or. en

Amendement 223
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in de leden 2 en 3 bedoelde 
informatie wordt opgenomen in de 
handleiding van dergelijke producten en 
apparatuur. Bij producten en apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten met 

5. De in de leden 2 en 3 bedoelde 
informatie wordt opgenomen in de 
handleiding van dergelijke producten en 
apparatuur. Bij producten en apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten met 
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een aardopwarmingsvermogen van 150 of 
meer, wordt deze informatie ook in 
beschrijvingen voor reclamedoeleinden 
opgenomen.

een aardopwarmingsvermogen van 150 of 
meer.

Or. en

Amendement 224
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gebruik van SF6 bij het spuitgieten 
van magnesium en bij de terugwinning van 
spuitgietlegeringen van magnesium is 
verboden. Voor installaties waarbij de 
gebruikte hoeveelheid SF6 kleiner is dan 
850 kg per jaar, geldt dit verbod pas met 
ingang van 1 januari 2015.

1. Het gebruik van SF6 bij het spuitgieten 
van magnesium en bij de terugwinning van 
spuitgietlegeringen van magnesium is 
verboden. Voor installaties waarbij de 
gebruikte hoeveelheid SF6 kleiner is dan 
850 kg per jaar, geldt dit verbod pas met 
ingang van [...]1.
__________________
1 Gelieve datum in te voegen, drie jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. it

Amendement 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie gaat voor 1 januari 
2018 na of er doeltreffende en veilige 
alternatieven bestaan om het gebruik van 
SF6 in nieuwe secundaire 
schakelinrichtingen met middenspanning 
tegen aanvaardbare kosten te vervangen 



AM\931885NL.doc 27/83 PE508.081v01-00

NL

en of het verstandig is om het gebruik van 
SF6 in nieuwe inrichtingen vervolgens te 
verbieden.

Or. fr

Motivering

Aangezien er momenteel geen veilige en doeltreffende alternatieven bestaan voor SF6, zou het 
gevaarlijk en economisch onverstandig zijn om een verbod op SF6 uit te vaardigen. De 
Commissie dient daarom de voor- en nadelen van deze alternatieven te beoordelen alvorens 
een verbod op SF6 in nieuwe inrichtingen in te voeren.

Amendement 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 40 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden. Deze bepaling is niet van 
toepassing op apparatuur die bedoeld is 
voor toepassingen < -50°C of apparatuur 
die is omgebouwd voor het gebruik van 
F-gassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
2 500 om te voldoen aan de verbintenissen 
krachtens de verordeningen inzake 
stoffen die de ozonlaag afbreken.

Voor de toepassing van deze bepaling 
wordt het aardopwarmingsvermogen van 
mengsels die gefluoreerde broeikasgassen 
bevatten, berekend overeenkomstig 
bijlage IV.

Tot 1 januari 2025 is deze bepaling niet 
van toepassing op geregenereerde 
gefluoreerde broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 
meer die worden gebruikt voor het 
onderhoud of servicen van bestaande 
koelapparatuur, op voorwaarde dat zij zijn 



PE508.081v01-00 28/83 AM\931885NL.doc

NL

geëtiketteerd in overeenstemming met 
artikel 10, lid 5.

Tot 1 januari 2025 is deze bepaling niet 
van toepassing op gerecycleerde 
gefluoreerde broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 
meer die worden gebruikt voor het 
onderhoud of servicen van bestaande 
koelapparatuur, op voorwaarde dat zij uit 
dergelijke apparatuur zijn 
teruggewonnen. Dergelijke gerecycleerde 
gassen mogen alleen worden gebruikt 
door de onderneming die ze heeft 
teruggewonnen als onderdeel van 
onderhouds- of servicewerkzaamheden of 
door de onderneming waarvoor de 
terugwinning is verricht als onderdeel van 
onderhouds- of servicewerkzaamheden.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 227
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt 
niet voor de volgende sectoren en 
aanwendingen:
– gebruik in de gezondheidszorg (met 
inbegrip van bijzondere medische en 
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farmaceutische toepassingen);
– gebruik in de lucht- en ruimtevaart (met 
inbegrip van met name 
brandbestrijdingssystemen en 
brandblusapparatuur in vliegtuigen);
– de opwekking en transmissie van 
elektriciteit;
– cryogene toepassingen;
– de productie van industriële gassen.

Or. en

Amendement 228
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Na een verzoek van een bevoegde 
autoriteit van een lidstaat kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een tijdelijke 
vrijstelling toestaan om bepaalde 
categorieën van producten of apparatuur 
uit te sluiten van de lijst in bijlage III 
wanneer er geen alternatieve stoffen 
verkrijgbaar zijn of ze om technische, 
economische of veiligheidsredenen niet 
gebruikt kunnen worden in die producten 
of apparatuur. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gekoppeld aan amendement 11 dat tijdelijke vrijstellingen van de in 
bijlage III vastgestelde verbodsbepalingen invoert voor kritieke toepassingen. Dit is een 
amendement dat daaruit voortvloeit en dat de toelating geeft om apparatuur met F-gassen en 
een aardopwarmingsvermogen van meer dan 2 500 en apparatuur die is vrijgesteld krachtens 
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artikel 9, alinea 3, gedurende een specifieke termijn verder te blijven servicen en 
onderhouden.

Amendement 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Op grond van rijp beraad over de 
strategische aard van bepaalde activiteiten 
en de specifieke kenmerken van het 
plaatselijke klimaat hebben de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten het recht om 
gedurende ten hoogste twaalf maanden 
het tijdelijke gebruik toe te staan van 
gefluoreerde broeikasgassen of van 
mengsels die gefluoreerde broeikasgassen 
bevatten, met een 
aardopwarmingsvermogen boven de in lid 
3 vermelde drempelwaarde van 2 500. De 
bevoegde autoriteiten brengen de 
Europese Commissie op de hoogte van de 
redenen die ten grondslag liggen aan hun 
besluit.

Or. en

Amendement 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 

Schrappen
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koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

Or. en

Amendement 231
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur die is ontworpen voor 
een bedrijfstemperatuur van 50°C of 
hoger en met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 40 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2025 verboden.

Or. pl

Amendement 232
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 50 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
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2020 verboden. 2030 verboden.

Or. de

Motivering

De ervaringen met de uitfasering van chloorfluorkoolstoffen enkele jaren geleden hebben 
aangetoond dat een overstap langer dan zes jaar duurt. Koelinstallaties zijn complexe 
systemen waarbij het koudemiddel niet zonder meer kan worden vervangen zonder 
significante nadelen voor de energie-efficiëntie en de veiligheid (brandbaarheid) die het 
streven naar de reductie van broeikasgas belemmeren. Bij kleinere installaties met een 
hoeveelheid koelmiddelvulling equivalent aan 50 ton CO2 zijn de kosten voor de ombouw 
naar verhouding buitensporig hoog.

Amendement 233
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2015 verboden.

Or. de

Amendement 234
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 



AM\931885NL.doc 33/83 PE508.081v01-00

NL

gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 50 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

Or. fr

Motivering

Het verbod op servicen of onderhoud van apparatuur met een hoeveelheid equivalent aan 
5 dreigt te veel kosten voor de vervoerssector met zich mee te brengen, met name voor de 
kleine en middelgrote ondernemingen die gedwongen worden om bestaande apparatuur te 
vervangen of aan te passen. De energieprestatie zou eveneens worden aangetast door de 
vervanging van koelgas. De referentie van 50 ton is vastgesteld naar analogie van de in 
artikel 3, lid 2 gedefinieerde categorieën.

Amendement 235
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 50 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

De bestaande apparatuur die werkt met 
gefluoreerde broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 
meer mag worden geservicet en 
onderhouden met behulp van 
geregenereerde gefluoreerde 
broeikasgassen, op voorwaarde dat zij uit 
dergelijke apparatuur zijn 
teruggewonnen.
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Or. en

Amendement 236
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van stationaire koelapparatuur die is 
ontworpen voor een bedrijfstemperatuur 
van -50°C of hoger en met een 
hoeveelheid koelmiddelvulling equivalent 
aan 50 ton CO2 of meer is met ingang van 
1 januari 2020 verboden.

Or. en

Amendement 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 40 ton
CO2 of meer is met ingang van [...]1

verboden. Deze bepaling is niet van 
toepassing op het gebruik van 
teruggewonnen of geregenereerde 
gefluoreerde broeikasgassen en op 
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apparatuur die gebruikt wordt bij een 
lagere temperatuur dan 50°C.
__________________
1 Gelieve datum in te voegen, acht jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. it

Amendement 238
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 150
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur die is ontworpen voor 
een bedrijfstemperatuur van -50°C of 
hoger en met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 40 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2015 verboden.

Or. en

Amendement 239
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
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of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 11 kg of 
meer is met ingang van 1 januari 2020 
verboden.

Or. en

Motivering

De drempelwaarde voor het serviceverbod moet in kilogram worden uitgedrukt om een 
onevenredige belasting van exploitanten van kleine apparatuur te voorkomen, want de 
belasting hangt af van de omvang en niet van de CO2-equivalentie.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur ontworpen voor een 
bedrijfstemperatuur van -50°C of meer, 
met een hoeveelheid koelmiddelvulling 
equivalent aan 40 ton CO2 of meer en met 
uitzondering van het gebruik van 
gevaloriseerde of gerecyclede 
gefluoreerde broeikasgassen is met ingang 
van 1 januari 2025 verboden.

Or. fr

Motivering

De in de oorspronkelijke tekst voorgestelde termijn is niet haalbaar en dreigt een bijzonder 
zware impact te hebben op kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom moet de 
overgangstermijn worden aangepast, moeten toepassingen van beperkte omvang van het 
verbod worden uitgesloten en moet het gebruik van gerecyclede koelmiddelen worden 
toegestaan.
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Amendement 241
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 40 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2025 verboden. Deze bepaling is tot 
1 januari 2025 niet van toepassing op 
geregenereerde en gerecycleerde 
gefluoreerde broeikasgassen.

Or. de

Motivering

Exploitanten van koelapparatuur hebben als gevolg van het verbod op het gebruik van 
chloorfluorkoolstoffen geïnvesteerd in de ombouw van hun apparatuur om deze met F-gassen 
te kunnen gebruiken. De huidige apparatuur moet daarom voldoende worden beschermd, met 
name kleinere installaties.

Amendement 242
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
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koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2020 verboden.

koelmiddelvulling equivalent aan 50 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari 
2025 verboden. Deze bepaling is niet van 
toepassing op:
– apparatuur die bedoeld is voor 
toepassingen onder -50°C;
– geregenereerde gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 
meer die worden gebruikt voor het 
onderhoud of servicen van bestaande 
koelapparatuur;
– gerecycleerde gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 
meer die worden gebruikt voor het 
onderhoud of servicen van bestaande 
koelapparatuur; of
– apparatuur waarvoor in de eisen inzake 
ecologisch ontwerp, goedgekeurd 
krachtens Richtlijn 2009/125/EG 
betreffende eisen inzake ecologisch 
ontwerp voor energieverbruikende 
producten, is vastgesteld dat als gevolg 
van een hogere energie-efficiëntie tijdens 
de werking van de apparatuur de 
CO2-emissies tijdens de levensduur ervan 
lager zijn dan die van equivalente 
apparatuur die aan de desbetreffende 
eisen inzake ecologisch ontwerp voldoet 
en geen fluorkoolwaterstoffen bevat.

Or. en

Amendement 243
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
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gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari
2020 verboden.

gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500 
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 50 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari
2030 verboden.

Deze bepaling is niet van toepassing op 
teruggewonnen of geregenereerde 
gefluoreerde broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 
meer die voor de service of het onderhoud 
van bestaande koelapparatuur worden 
gebruikt, mits zij uit dergelijke apparatuur 
zijn teruggewonnen.

Or. en

Motivering

Gebruikers van koelapparatuur die in het recente verleden investeringen hebben gedaan om 
het koelmiddel R22 door alternatieven te vervangen, zouden worden gedwongen apparatuur 
aan te passen of te vervangen die mogelijk nog niet het einde van haar levensduur heeft 
bereikt. Daarom lijkt het beter om in een verbod op nieuwe apparatuur en een 
overgangsperiode voor het onderhoud van bestaande apparatuur te voorzien.

Amendement 244
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 500
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2 150
of meer voor de service of het onderhoud 
van koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 40 ton
CO2 of meer is met ingang van 1 januari
2018 verboden. Deze bepaling is niet van 
toepassing op apparatuur bestemd voor 
toepassingen waarbij producten worden 
afgekoeld tot temperaturen onder -50°C 
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en apparatuur die is aangepast om 
gebruik te maken van gefluoreerde 
broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van meer dan 
2 150 om aan de vereisten van 
Verordening (EG) nr. 1005/2009 
betreffende de ozonlaag afbrekende 
stoffen te voldoen.

Or. en

Motivering

Volgens onafhankelijke deskundigen en adviseurs van de sector is een verbod op de navulling 
van gefluoreerde broeikasgassen met een aardopwarmingsvermogen van 2 150 of meer 
mogelijk. Hierbij moet echter in een vrijstelling worden voorzien voor van HFK's gebruik 
makende systemen die zijn aangepast in overeenstemming met de ozonverordening. Tevens 
moet in een uitzondering worden voorzien voor kleine apparaten waarvoor een dergelijk 
verbod onevenredig zou zijn.

Amendement 245
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot 1 januari 2030 zijn service en 
onderhoud van koelapparatuur met 
geregenereerde en van recycling 
afkomstige gefluoreerde broeikasgassen 
uitgesloten van het verbod.

Or. pl

Amendement 246
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot 1 januari 2027 is deze bepaling niet 
van toepassing op gerecycleerde 
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gefluoreerde broeikasgassen met een 
GWP van 2 500 of meer die voor de 
service of het onderhoud van bestaande 
koelapparatuur worden gebruikt, mits zij 
uit dergelijke apparatuur zijn 
teruggewonnen.
Tot 1 januari 2027 is deze bepaling niet 
van toepassing op geregenereerde 
gefluoreerde broeikasgassen met een 
GWP van 2 500 of meer die voor de 
service of het onderhoud van bestaande 
koelapparatuur worden gebruikt, mits 
deze is geëtiketteerd in overeenstemming 
met artikel 10, lid 5.

Or. en

Amendement 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze bepaling 
wordt het aardopwarmingsvermogen van 
mengsels die gefluoreerde broeikasgassen 
bevatten, berekend overeenkomstig 
bijlage IV.

Schrappen

Or. en

Amendement 248
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2017 worden 
gefluoreerde broeikasgassen met een 
GWP van 2 150 of meer uitsluitend 
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gebruikt voor de service of het onderhoud 
van andere dan in de eerste alinea 
bedoelde koelapparatuur indien zij zijn 
teruggewonnen uit andere apparatuur 
binnen de Unie.

Or. en

Amendement 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op kritieke medische 
toepassingen, voor zover hiervoor geen 
geschikt alternatief beschikbaar is of een 
dergelijk alternatief om technische, 
economische of veiligheidsredenen niet 
kan worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Kritieke toepassingen van medische apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat, 
moeten worden gehandhaafd indien hiervoor geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn, 
teneinde een veilige en doeltreffende verstrekking van essentiële gezondheidszorg te 
waarborgen.

Amendement 250
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Voorvullen van apparatuur
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1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] wordt koel-, klimaatregelings- en 
warmtepompapparatuur niet met 
fluorkoolwaterstoffen gevuld voordat deze 
op de markt wordt gebracht of voordat 
deze beschikbaar wordt gesteld voor de 
eindgebruiker met het oog op de eerste 
installatie ervan.
De apparatuur wordt door 
overeenkomstig artikel 8 gecertificeerde 
personen gevuld op de plaats waar het de 
bedoeling is deze te gebruiken.
2. Lid 1 is niet van toepassing op 
hermetisch afgesloten apparatuur of op 
apparatuur die een hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen bevat die kleiner is 
dan 2 % van de voorziene 
maximumcapaciteit van de apparatuur.

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie om voorvullen te verbieden zou negatieve gevolgen hebben 
voor de economie en voor het milieu, met name vanwege de verplichting om de apparatuur bij 
elke fase van de omgang ermee leeg te maken en te vullen, hetgeen de kans op fouten 
vergroot, bijvoorbeeld via lekkages of een potentiële overbelasting van de apparatuur.

Amendement 251
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Voorvullen van apparatuur

1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] wordt koel-, klimaatregelings- en 
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warmtepompapparatuur niet met 
fluorkoolwaterstoffen gevuld voordat deze 
op de markt wordt gebracht of voordat 
deze beschikbaar wordt gesteld voor de 
eindgebruiker met het oog op de eerste 
installatie ervan.
De apparatuur wordt door 
overeenkomstig artikel 8 gecertificeerde 
personen gevuld op de plaats waar het de 
bedoeling is deze te gebruiken.
2. Lid 1 is niet van toepassing op 
hermetisch afgesloten apparatuur of op 
apparatuur die een hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen bevat die kleiner is 
dan 2 % van de voorziene 
maximumcapaciteit van de apparatuur.

Or. de

Motivering

Een verbod op voorvullen is weinig zinvol voor de preventie van F-gasemissies. Het zou 
betekenen dat producenten installaties die voor testdoeleinden zijn gevuld weer moeten legen 
voordat ze kunnen worden vervoerd. Op de plaats van bestemming moet de installatie 
vervolgens weer worden gevuld, wat een extra risico op onbedoelde emissies met zich 
meebrengt.

Amendement 252
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] wordt koel-, klimaatregelings- en 
warmtepompapparatuur niet met 
fluorkoolwaterstoffen gevuld voordat deze 
op de markt wordt gebracht of voordat 
deze beschikbaar wordt gesteld voor de 
eindgebruiker met het oog op de eerste 
installatie ervan.

1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 2 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] wordt koel-, klimaatregelings- en 
warmtepompapparatuur niet met 
fluorkoolwaterstoffen gevuld voordat deze 
op de markt wordt gebracht of voordat 
deze beschikbaar wordt gesteld voor de 
eindgebruiker met het oog op de eerste 
installatie ervan.
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Or. fr

Amendement 253
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] wordt koel-, klimaatregelings- en 
warmtepompapparatuur niet met 
fluorkoolwaterstoffen gevuld voordat deze
op de markt wordt gebracht of voordat 
deze beschikbaar wordt gesteld voor de 
eindgebruiker met het oog op de eerste 
installatie ervan.

1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] worden producten en uitrustingen 
die met fluorkoolwaterstoffen zijn gevuld 
niet op de markt gebracht zolang de 
producent of invoerder niet eerst in het in 
artikel 15 bedoelde register is opgenomen.

Or. de

Motivering

Het verbod op het voorvullen van apparatuur is niet in overeenstemming met het doel van de 
verordening om het gebruik van F-gassen te beperken en lekkages tot een minimum te 
beperken.

Amendement 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] wordt koel-, klimaatregelings- en
warmtepompapparatuur niet met
fluorkoolwaterstoffen gevuld voordat deze 
op de markt wordt gebracht of voordat 

1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] worden apparaten en producten 
waarvan de werking gebaseerd is op 
fluorkoolwaterstoffen, niet met 
fluorkoolwaterstoffen gevuld in de Unie 
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deze beschikbaar wordt gesteld voor de
eindgebruiker met het oog op de eerste 
installatie ervan.

ingevoerd, tenzij de invoerder 
geregistreerd is in het in artikel 15 
bedoelde quotaregister.

Or. it

Amendement 255
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum die 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
valt] wordt koel-, klimaatregelings- en 
warmtepompapparatuur niet met 
fluorkoolwaterstoffen gevuld voordat deze
op de markt wordt gebracht of voordat 
deze beschikbaar wordt gesteld voor de 
eindgebruiker met het oog op de eerste 
installatie ervan.

1. Met ingang van [dd/mm/jj] [invullen van 
de datum die 1 jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening valt] worden 
producten en apparaten die in de Unie op 
de markt worden gebracht niet met 
fluorkoolwaterstoffen gevuld, tenzij de 
fluorkoolwaterstoffen vóór [dd/mm/jj] in 
de Unie op de markt zijn gebracht of in 
aanmerking zijn genomen in de in artikel 
14 bedoelde quota voor 
fluorkoolwaterstoffen.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met koelmiddelen in geïmporteerde apparatuur zonder 
dat onnodige administratieve lasten ontstaan, om ervoor te zorgen dat fabrikanten binnen en 
buiten de EU gelijk worden behandeld. Fabrikanten van producten en apparaten moeten 
aantonen dat zij alleen HFK's gebruiken die binnen de EU-quota vallen (of die reeds vóór de 
invoering van de quota in de EU op de markt zijn gebracht). Zij moeten de nodige 
documenten (zoals de "facturen" van de HFK-leverancier) bewaren om een controle mogelijk 
te maken. Nadere voorschriften moeten middels een uitvoeringshandeling worden vastgesteld.

Amendement 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De apparatuur wordt door 
overeenkomstig artikel 8 gecertificeerde 
personen gevuld op de plaats waar het de 
bedoeling is deze te gebruiken.

Schrappen

Or. it

Amendement 257
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De apparatuur wordt door 
overeenkomstig artikel 8 gecertificeerde 
personen gevuld op de plaats waar het de 
bedoeling is deze te gebruiken.

Schrappen

Or. en

Amendement 258
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De apparatuur wordt door overeenkomstig 
artikel 8 gecertificeerde personen gevuld 
op de plaats waar het de bedoeling is deze 
te gebruiken.

Met uitzondering van apparatuur als 
bedoeld in artikel 3, artikel 1, onder e), 
wordt apparatuur door overeenkomstig 
artikel 8 gecertificeerde personen gevuld 
op de plaats waar het de bedoeling is deze 
te gebruiken.

Or. fr
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Motivering

De bepalingen van dit artikel zoals voorgesteld door de Commissie zijn niet relevant voor 
koelapparatuur in voertuigen en koelcontainers.

Amendement 259
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vulling van apparatuur als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder e), vindt plaats in de 
lidstaat waar het voertuig geregistreerd en 
aan de exploitant ter beschikking gesteld 
is, en uitgevoerd door personen die 
gecertificeerd zijn overeenkomstig artikel 
8.

Or. fr

Motivering

Het is nodig om rekening te houden met de bijzonderheden van de voorvulling in de 
vervoerssector.

Amendement 260
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
hermetisch afgesloten apparatuur of op
apparatuur die een hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen bevat die kleiner is 
dan 2 % van de voorziene
maximumcapaciteit van de apparatuur.

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
apparatuur die een hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen bevat die kleiner is 
dan 2% van de voorziene 
maximumcapaciteit van de apparatuur.

Or. de
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Motivering

Het verbod op het voorvullen van apparatuur is niet in overeenstemming met het doel van de 
verordening om het gebruik van F-gassen te beperken en lekkages tot een minimum te 
beperken.

Amendement 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
hermetisch afgesloten apparatuur of op 
apparatuur die een hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen bevat die kleiner is 
dan 2 % van de voorziene 
maximumcapaciteit van de apparatuur.

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
apparatuur die een hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen bevat die kleiner is 
dan 2% van de voorziene 
maximumcapaciteit van de apparatuur.

Or. it

Amendement 262
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
hermetisch afgesloten apparatuur of op
apparatuur die een hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen bevat die kleiner is 
dan 2 % van de voorziene 
maximumcapaciteit van de apparatuur.

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
apparatuur die een hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen bevat die kleiner is 
dan 2% van de voorziene 
maximumcapaciteit van de apparatuur.

Or. en

Amendement 263
Holger Krahmer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt er zorg voor dat de 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die 
producenten en invoerders elk jaar in de 
Unie op de markt mogen brengen, de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
maximumhoeveelheid voor het jaar in 
kwestie niet overschrijdt. Iedere producent 
en invoerder ziet erop toe dat de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die hij 
op de markt brengt, het quotum niet 
overschrijdt dat hem overeenkomstig 
artikel 14, lid 5, is toegewezen of dat 
overeenkomstig artikel 16 aan hem is 
overgedragen.

1. De Commissie draagt er zorg voor dat de 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die 
producenten en invoerders elk jaar in de 
Unie op de markt mogen brengen, de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
maximumhoeveelheid voor het jaar in 
kwestie niet overschrijdt. Iedere producent 
en invoerder van fluorkoolwaterstoffen en 
iedere producent en invoerder van 
producten die fluorkoolwaterstoffen 
bevatten ziet erop toe dat de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die hij 
direct of indirect op de markt brengt, het 
quotum niet overschrijdt dat hem 
overeenkomstig artikel 14, lid 5, is 
toegewezen of dat overeenkomstig artikel 
16 aan hem is overgedragen.

Or. de

Motivering

Het uitfaseringsmechanisme moet worden verlengd voor producenten en invoerders van 
producten die met F-gassen zijn gevuld.

Amendement 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt er zorg voor dat de 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die 
producenten en invoerders elk jaar in de 
Unie op de markt mogen brengen, de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
maximumhoeveelheid voor het jaar in 

1. De Commissie draagt er zorg voor dat de 
in bijlage I en II vermelde hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen die producenten en 
invoerders van fluorkoolwaterstoffen en 
producten die fluorkoolwaterstoffen 
bevatten elk jaar in de Unie op de markt 
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kwestie niet overschrijdt. Iedere producent 
en invoerder ziet erop toe dat de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die hij 
op de markt brengt, het quotum niet 
overschrijdt dat hem overeenkomstig 
artikel 14, lid 5, is toegewezen of dat 
overeenkomstig artikel 16 aan hem is 
overgedragen.

mogen brengen, de overeenkomstig 
bijlage V berekende maximumhoeveelheid 
voor het jaar in kwestie niet overschrijdt.
Iedere producent en invoerder van 
fluorkoolwaterstoffen en producten die 
fluorkoolwaterstoffen bevatten ziet erop 
toe dat de overeenkomstig bijlage V 
berekende hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen die hij op de markt 
brengt, het quotum niet overschrijdt dat 
hem overeenkomstig artikel 14, lid 5, is 
toegewezen of dat overeenkomstig 
artikel 16 aan hem is overgedragen.

Or. it

Motivering

Om het concurrentievermogen van de in Europa gevestigde bedrijven te beschermen, is het 
van groot belang om invoerders van apparatuur die HFK's bevat, op te nemen in het 
uitfaserings- en toewijzingsmechanisme.

Amendement 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt er zorg voor dat de 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die 
producenten en invoerders elk jaar in de 
Unie op de markt mogen brengen, de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
maximumhoeveelheid voor het jaar in 
kwestie niet overschrijdt. Iedere producent 
en invoerder ziet erop toe dat de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die hij 
op de markt brengt, het quotum niet 
overschrijdt dat hem overeenkomstig 
artikel 14, lid 5, is toegewezen of dat 
overeenkomstig artikel 16 aan hem is 
overgedragen.

1. De Commissie draagt er zorg voor dat de 
hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die 
producenten en invoerders elk jaar in de 
Unie op de markt mogen brengen, de 
overeenkomstig bijlage V berekende 
maximumhoeveelheid voor het jaar in 
kwestie niet overschrijdt, voor zover er 
veilige, technisch en economisch haalbare 
alternatieven op de markt zijn die 
aangepast zijn aan de verschillende 
weersomstandigheden in de lidstaten van 
de Unie. Iedere producent en invoerder ziet 
erop toe dat de overeenkomstig bijlage V 
berekende hoeveelheid 
fluorkoolwaterstoffen die hij op de markt 
brengt, het quotum niet overschrijdt dat 
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hem overeenkomstig artikel 14, lid 5, is 
toegewezen of dat overeenkomstig artikel 
16 aan hem is overgedragen.

Or. fr

Motivering

We moeten rekening houden met de situatie op de markt. De stappen moeten realistisch en 
haalbaar zijn, zowel op het vlak van gezondheid, veiligheid en energie-efficiëntie als uit 
economisch oogpunt.

Amendement 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit artikel is niet van toepassing op 
fluorkoolwaterstoffen die in de Unie 
worden ingevoerd met de bedoeling deze te 
vernietigen.

2. Dit artikel is niet van toepassing op:

Het is evenmin van toepassing op 
producenten of invoerders van minder 
dan 1 000 ton CO2-equivalent 
fluorkoolwaterstoffen per jaar.

(a) fluorkoolwaterstoffen die in de Unie
worden ingevoerd ter vernietiging;
(b) fluorkoolwaterstoffen die worden 
geleverd met het oog op rechtstreekse 
uitvoer uit de Unie;
(c) fluorkoolwaterstoffen die worden 
geleverd voor gebruik als grondstof;
(d) fluorkoolwaterstoffen die worden 
geleverd voor herverpakking en 
daaropvolgende uitvoer;
(e) fluorkoolwaterstoffen die in de Unie 
worden ingevoerd voor medisch gebruik.

Or. en
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Motivering

Door een duidelijke vrijstelling voor medisch gebruik wordt gewaarborgd dat HFK's voor 
deze cruciale toepassingen beschikbaar blijven. HFK's die ter vernietiging worden ingevoerd, 
dienen niet te worden meegerekend, terwijl het gebruik van HFK's als grondstof hetzelfde 
effect heeft als vernietiging aangezien de stoffen daarbij in andere stoffen worden omgezet.
HFK's die met het oog op latere uitvoer worden geleverd, worden in de EU niet op de markt 
gebracht en moeten daarom niet worden meegerekend.

Amendement 267
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit artikel is niet van toepassing op 
fluorkoolwaterstoffen die in de Unie 
worden ingevoerd met de bedoeling deze te 
vernietigen.

2. Dit artikel is niet van toepassing op:

(a) fluorkoolwaterstoffen die in de Unie 
worden ingevoerd met de bedoeling deze te 
vernietigen;
(b) fluorkoolwaterstoffen die voor de 
volgende sectoren of toepassingen in de 
Unie op de markt worden gebracht:
– toepassingen in de gezondheidssector 
(met inbegrip van met name medische en 
farmaceutische toepassingen);
– luchtvaarttoepassingen (met inbegrip 
van met name brandblussystemen en 
brandblussers in vliegtuigen);
– toepassingen op het gebied van de 
opwekking en transmissie van 
elektriciteit;
– cryogene toepassingen;
– de productie van industriële gassen.

Or. en

Amendement 268
Bas Eickhout
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is evenmin van toepassing op 
producenten of invoerders van minder 
dan 1 000 ton CO2-equivalent 
fluorkoolwaterstoffen per jaar.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bestaande uitzondering zou tot achterpoortjes in de wetgeving kunnen leiden waardoor 
HFK's buiten de quota om zouden worden geïmporteerd. Hierdoor zou de milieu-integriteit 
van de uitfasering worden ondermijnd. Er dient geen invoer van HFK's buiten de quota om te 
worden toegestaan.

Amendement 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is evenmin van toepassing op 
producenten of invoerders van minder dan 
1 000 ton CO2-equivalent 
fluorkoolwaterstoffen per jaar.

Het is evenmin van toepassing op 
producenten of invoerders van minder dan 
10 ton CO2-equivalent 
fluorkoolwaterstoffen per jaar.

Or. en

Amendement 270
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie presenteert het 
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Europees Parlement en de Raad uiterlijk 
31 december 2014 een verslag over de 
stand van de technische ontwikkeling bij 
de beschikbaarstelling van veilige, 
technisch en economisch realiseerbare en 
voor de markt geschikte alternatieven 
voor bestaande fluorkoolwaterstoffen.

Or. de

Motivering

Bij de vastlegging van de jaarlijkse maximumhoeveelheden fluorkoolwaterstoffen moet de 
Commissie er rekening mee houden in hoeverre er reeds veilige en technisch en economisch 
realiseerbare alternatieven met een lager broeikasgaseffect (GWP) op de markt beschikbaar 
zijn.

Amendement 271
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in bijlage V vastgestelde 
maximumhoeveelheden te wijzigen in het 
licht van de ontwikkelingen op de markt 
voor fluorkoolwaterstoffen en daarmee 
samenhangende emissies; en

(a) de in bijlage V vastgestelde 
maximumhoeveelheden te wijzigen in het 
licht van de ontwikkelingen op de markt 
voor fluorkoolwaterstoffen en daarmee 
samenhangende emissies, voor zover 
veilige en technisch en economisch 
realiseerbare alternatieven op de markt 
beschikbaar zijn; en

Or. de

Motivering

Bij een eventuele wijziging van de jaarlijkse maximumhoeveelheden fluorkoolwaterstoffen 
moet de Commissie er rekening mee houden in hoeverre er reeds alternatieven met een lager 
broeikasgaseffect (GWP) op de markt beschikbaar zijn.

Amendement 272
Matthias Groote
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in bijlage V vastgestelde 
maximumhoeveelheden te wijzigen in het 
licht van de ontwikkelingen op de markt 
voor fluorkoolwaterstoffen en daarmee 
samenhangende emissies; en

(a) de in bijlage V vastgestelde 
maximumhoeveelheden te beperken in het 
licht van de ontwikkelingen op de markt 
voor fluorkoolwaterstoffen en daarmee 
samenhangende emissies; en

Or. de

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de in bijlage V vastgestelde 
maximumhoeveelheden te wijzigen in het 
licht van de ontwikkelingen op de markt 
voor fluorkoolwaterstoffen en daarmee 
samenhangende emissies; en

a) de in bijlage V vastgestelde 
maximumhoeveelheden te wijzigen in het 
licht van de ontwikkelingen op de markt 
voor fluorkoolwaterstoffen en daarmee 
samenhangende emissies, voor zover er 
een uitvoerbaar, veilig, technisch en 
economisch haalbaar alternatief op de 
markt is dat is aangepast aan de 
verschillende weersomstandigheden in de 
lidstaten van de Unie; en

Or. fr

Motivering

Om voor de hand liggende redenen moet worden nagegaan of er veilige en haalbare 
alternatieven op de markt zijn voordat het gebruik van gefluoreerde koolwaterstoffen, zoals 
vermeld in deze tekst, wordt verboden.

Amendement 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om:

4. De Commissie kan op verzoek van een 
bevoegde autoriteit van een lidstaat voor 
bepaalde categorieën producten of 
apparaten vermeld in bijlage III door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
tijdelijke vrijstelling van het in artikel 1 
vastgestelde quotavereiste verlenen 
wanneer het gebruik van 
fluorkoolwaterstoffen om gezondheids- of 
veiligheidsredenen noodzakelijk is en een 
toereikende voorziening anders niet zou 
zijn gewaarborgd. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

(a) de in bijlage V vastgestelde 
maximumhoeveelheden te wijzigen in het 
licht van de ontwikkelingen op de markt 
voor fluorkoolwaterstoffen en daarmee
samenhangende emissies;
(b) het op de markt brengen voor 
specifieke toepassingen vrij te stellen van 
het quotavereiste van lid 1 indien het 
gebruik van fluorkoolwaterstoffen om 
gezondheids- en veiligheidsredenen 
noodzakelijk is en indien een voldoende 
aanbod anders niet zou zijn verzekerd.

Or. en

Motivering

Door dit amendement wordt de herziening en wijziging van de maximale hoeveelheden HFK's 
die op de markt kunnen worden gebracht, geregeld door artikel 19 inzake evaluatie in plaats 
van door een gedelegeerde handeling. Tevens zouden vrijstellingen van het quotavereiste 
direct in de verordening worden opgenomen in plaats van achteraf via een gedelegeerde 
handeling.

Amendement 275
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bestaande producenten en 
invoerders die reeds fluorkoolwaterstoffen 
op de markt brengen in de Unie voor de 
voorziening van fabrikanten die HFK's 
als procesgas gebruiken bij de productie 
van halfgeleiders, worden vrijgesteld van 
de in artikel 13, lid 1, bedoelde 
uitfasering, mits de HFK's uitsluitend op 
de markt worden gebracht voor gebruik 
bij de productie van halfgeleiders en dit 
gebruik door bewijsstukken wordt 
gestaafd.

Or. en

Amendement 276
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Toewijzingsvergoeding.

Alvorens van zijn toegewezen quotum of 
zijn gedeelte daarvan gebruik te maken, 
betaalt elke producent of invoerder een 
toewijzingsvergoeding voor de 
hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen die 
door hem gedurende het komende jaar op 
de markt worden gebracht.
2. De Commissie berekent de 
toewijzingsvergoeding op jaarlijkse basis 
aan de hand van een vast tarief per ton 
CO2-equivalent fluorkoolwaterstoffen.
Producenten en invoerders die van de aan 
hen toegewezen quota gebruik willen 
maken, dienen daartoe een tot de 
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Commissie gerichte verklaring in waarin 
de hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen 
wordt vermeld die gedurende het komende 
jaar zal worden geproduceerd of 
ingevoerd.
3. De Commissie bepaalt voor welke 
doeleinden de inkomsten uit de 
toewijzingsvergoedingen worden gebruikt.
Na aftrek van de administratieve kosten 
worden die inkomsten voor een of meer 
van de volgende doeleinden gebruikt:
(a) aanvulling van de financiële 
steunverlening in het kader van LIFE met 
ten minste 60% van die inkomsten, ter 
financiering van projecten inzake de 
verwijdering na gebruik, opleidingen, 
markttoezicht of bevordering van de 
invoering van alternatieve nieuwe 
technologieën, met name bij hoge 
omgevingstemperaturen;
(b) de bevordering en tenuitvoerlegging 
van een internationale overeenkomst 
betreffende fluorkoolwaterstoffen.
4. De Commissie brengt op [1 januari 
2017] verslag uit over het gebruik van de 
inkomsten. Het syntheseverslag wordt met 
het oog op de actieve en systematische 
verspreiding ervan in overeenstemming 
met Verordening (EG) nr. 1367/2006 in 
elektronische vorm ter beschikking 
gesteld van het publiek.
5. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen de modaliteiten 
voor de inning en verdeling van de in lid 3 
bedoelde middelen en het model van de in 
lid 4 bedoelde kennisgeving vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 277
Erik Bánki
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 oktober 2014 stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringsbesluiten voor iedere producent 
of invoerder die overeenkomstig artikel 6 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 
gegevens heeft gerapporteerd, een 
referentiewaarde vast die is gebaseerd op 
het jaargemiddelde van de hoeveelheden 
fluorkoolwaterstoffen die de betrokken 
producent of invoerder volgens de door 
hem gerapporteerde gegevens van 2008 tot 
en met 2011 heeft geproduceerd of 
ingevoerd. Bij de vaststelling van de 
referentiewaarde wordt geen rekening 
gehouden met de gerapporteerde 
hoeveelheden boven het quotum. De 
referentiewaarden worden berekend 
overeenkomstig bijlage V bij deze 
verordening.

1. Uiterlijk op 31 oktober 2014 stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringsbesluiten voor iedere producent 
of invoerder die overeenkomstig artikel 6 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 
gegevens heeft gerapporteerd, een 
referentiewaarde vast die is gebaseerd op 
het jaargemiddelde van de hoeveelheden 
fluorkoolwaterstoffen die de betrokken 
producent of invoerder volgens de door 
hem gerapporteerde gegevens van 2008 tot 
en met 2011 in de EU op de markt heeft
gebracht. Bij de vaststelling van de 
referentiewaarde wordt geen rekening 
gehouden met de gerapporteerde 
hoeveelheden boven het quotum. De 
referentiewaarden worden berekend 
overeenkomstig bijlage V bij deze 
verordening.

Or. en

Motivering

De hoeveelheid die op de markt wordt gebracht wordt niet bepaald door de productie en de 
invoer, aangezien hierbij geen rekening is gehouden met de uitvoer.

Amendement 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Producenten en invoerders die geen 
productie of invoer voor de in lid 1 
bedoelde referentieperiode hebben 
gerapporteerd overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 842/2006, kunnen

2. Producenten en invoerders die geen 
productie of invoer voor de in lid 1 
bedoelde referentieperiode hebben 
gerapporteerd overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 842/2006, en 
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verklaren voornemens te zijn het volgende 
jaar fluorkoolwaterstoffen te produceren of 
in te voeren.

invoerders van apparatuur die 
fluorkoolwaterstoffen bevat, verklaren 
voornemens te zijn het volgende jaar 
fluorkoolwaterstoffen te produceren of in 
te voeren, of producten die 
fluorkoolwaterstoffen bevatten in te 
voeren.

Or. it

Motivering

Om het concurrentievermogen van de in Europa gevestigde bedrijven te beschermen, is het 
van groot belang om invoerders van apparatuur die HFK's bevat, op te nemen in het 
uitfaserings- en toewijzingsmechanisme.

Amendement 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerders van apparatuur die 
fluorkoolwaterstoffen bevat, verklaren 
voornemens te zijn quotakredieten aan te 
vragen op basis van de in het voorgaande 
jaar uitgevoerde hoeveelheden.

Or. it

Amendement 280
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor elk jaar met ingang van het jaar 
2015 wijst de Commissie volgens het in 
bijlage VI vastgestelde 
toewijzingsmechanisme aan iedere 

5. Voor elk jaar met ingang van het jaar 
2015 wijst de Commissie volgens het in 
bijlage VI vastgestelde 
toewijzingsmechanisme aan iedere 



PE508.081v01-00 62/83 AM\931885NL.doc

NL

producent en invoerder quota voor het op 
de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen toe.

producent en invoerder quota voor het op 
de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen toe. Met ingang van 
1 januari 2018 betalen producenten en 
invoerders jaarlijks een 
toewijzingsvergoeding van een bedrag van 
10 EUR per ton CO2-equivalent 
fluorkoolwaterstoffen voor elk deel van 
het toegewezen quotum. De inkomsten 
worden gebruikt om de tenuitvoerlegging 
van deze verordening te steunen en om, 
met name in landen met hoge 
temperaturen, regionale verschillen weg 
te werken met betrekking tot de gebruikte 
hoeveelheid gefluoreerde gassen per 
hoofd van de bevolking, de kosten van 
vervangende technologieën als gevolg van 
klimaatomstandigheden, het scheppen 
van prikkels voor een behoorlijke 
terugwinning van gefluoreerde 
broeikasgassen en markttoezicht ter 
bestrijding van illegale handel.

Or. en

Amendement 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor elk jaar met ingang van het jaar 
2015 wijst de Commissie volgens het in 
bijlage VI vastgestelde 
toewijzingsmechanisme aan iedere 
producent en invoerder quota voor het op 
de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen toe.

5. Voor elk jaar met ingang van het jaar 
2015 wijst de Commissie volgens het in 
bijlage VI vastgestelde 
toewijzingsmechanisme aan iedere 
producent en invoerder, en aan iedere 
invoerder van producten die 
fluorkoolwaterstoffen bevatten, quota voor 
het op de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen toe.

Or. it
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Motivering

Om het concurrentievermogen van de in Europa gevestigde bedrijven te beschermen, is het 
van groot belang om invoerders van apparatuur die HFK's bevat, op te nemen in het 
uitfaserings- en toewijzingsmechanisme.

Amendement 282
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Uiterlijk op 31 augustus 2014 dient 
de Commissie een voorstel in over een 
gedetailleerd mechanisme voor de inning 
en toewijzing van de in lid 5 bedoelde 
middelen.

Or. en

Amendement 283
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 
fluorkoolwaterstoffen die voor de 
volgende toepassingsgebieden op de markt 
worden gebracht:
– toepassingen in de gezondheidssector 
(met inbegrip van met name medische en 
farmaceutische toepassingen);
– luchtvaarttoepassingen (met inbegrip 
van met name brandblussystemen en 
brandblussers in vliegtuigen);
– toepassingen voor de opwekking en 
transmissie van elektriciteit;
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– cryogene toepassingen;
– de productie van industriële gassen.

Or. en

Amendement 284
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het elektronische register worden op 
hun verzoek de volgende personen 
geregistreerd:

In het elektronische register worden de 
volgende personen geregistreerd:

Or. de

Amendement 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het elektronische register worden op 
hun verzoek de volgende personen 
geregistreerd:

Het elektronische register bevat de 
volgende informatie:

Or. en

Amendement 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) invoerders van producten of 
apparaten die fluorkoolwaterstoffen 
bevatten die verklaren zich aan te sluiten 
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bij het toewijzingsmechanisme en een 
verklaring af te geven overeenkomstig 
artikel 14, lid 2;

Or. it

Amendement 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) uitvoerders van producten of 
apparaten die fluorkoolwaterstoffen 
bevatten die verklaren zich aan te sluiten 
bij het toewijzingsmechanisme en een 
verklaring af te geven overeenkomstig 
artikel 14, lid 2;

Or. it

Amendement 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het elektronische register wordt in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 1367/2006 in elektronische vorm ter 
beschikking gesteld van het publiek.

Or. en

Amendement 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere uitvoerder van producten die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, die 
geregistreerd is in het in artikel 15, lid 1 
bedoelde register, kan de hoeveelheden 
die hij in het voorgaande jaar uit de Unie 
heeft uitgevoerd in de vorm van een 
krediet overnemen uit het contingent dat 
toegewezen is aan een andere EU-
onderneming, mits die geregistreerd is.

Or. it

Amendement 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie controleert de 
overeenkomstig lid 1 bis verrichte 
transactie en brengt jaarlijks verslag uit 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over de werking van de 
overdrachtsregeling.

Or. it

Amendement 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert iedere 

1. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert iedere 



AM\931885NL.doc 67/83 PE508.081v01-00

NL

producent, invoerder en uitvoerder die 
tijdens het voorgaande kalenderjaar meer 
dan een metrisch ton of 1 000 ton 
CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen en in bijlage II vermelde 
gassen heeft geproduceerd, ingevoerd of 
uitgevoerd, aan de Commissie de in 
bijlage VII beschreven gegevens over elk 
van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

onderneming die tijdens het voorgaande 
kalenderjaar meer dan 1 000 ton 
CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen heeft geproduceerd, 
ingevoerd of uitgevoerd, aan de Commissie 
de in bijlage VII beschreven gegevens over 
elk van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

Or. it

Motivering

Om toezicht te houden op de juiste werking van het uitfaseringsmechanisme en op de 
potentiële impact ervan op de in de EU gevestigde ondernemingen, moet in de rapportage een 
onderscheid worden gemaakt tussen in de EU geproduceerde, ingevoerde en uitgevoerde 
producten en apparaten.

Amendement 292
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert iedere 
producent, invoerder en uitvoerder die 
tijdens het voorgaande kalenderjaar meer 
dan een metrisch ton of 500 ton
CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen en in bijlage II vermelde 
gassen heeft geproduceerd, ingevoerd of 
uitgevoerd, aan de Commissie de in 
bijlage VII beschreven gegevens over elk 
van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

1. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert iedere 
producent, invoerder en uitvoerder die 
tijdens het voorgaande kalenderjaar 
gefluoreerde broeikasgassen en in bijlage II 
vermelde gassen heeft geproduceerd, 
ingevoerd of uitgevoerd, aan de Commissie 
de in bijlage VII beschreven gegevens over 
elk van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

Or. en

Motivering

De rapportageverplichting moet worden uitgebreid tot alle producenten, invoerders en 
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uitvoerders.

Amendement 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert iedere 
producent, invoerder en uitvoerder die 
tijdens het voorgaande kalenderjaar meer 
dan een metrisch ton of 500 ton
CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen en in bijlage II vermelde 
gassen heeft geproduceerd, ingevoerd of 
uitgevoerd, aan de Commissie de in 
bijlage VII beschreven gegevens over elk 
van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

1. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert iedere 
producent, invoerder en uitvoerder die 
tijdens het voorgaande kalenderjaar meer 
dan 10 ton CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen en in bijlage II vermelde 
gassen heeft geproduceerd, ingevoerd of 
uitgevoerd, aan de Commissie de in 
bijlage VII beschreven gegevens over elk 
van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

Or. en

Amendement 294
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert elke 
onderneming die tijdens het voorgaande 
kalenderjaar meer dan een metrisch ton of 
500 ton CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen en in bijlage II vermelde 
gassen heeft vernietigd, aan de Commissie 
de in bijlage VII beschreven gegevens over 
elk van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

2. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert elke 
onderneming die tijdens het voorgaande 
kalenderjaar gefluoreerde broeikasgassen 
en in bijlage II vermelde gassen heeft 
vernietigd, aan de Commissie de in 
bijlage VII beschreven gegevens over elk 
van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.
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Or. en

Motivering

De rapportageverplichting moet worden uitgebreid tot alle producenten, invoerders en 
uitvoerders.

Amendement 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert elke 
onderneming die tijdens het voorgaande 
kalenderjaar meer dan 10 000 ton
CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen en in bijlage II vermelde
gassen in producten of apparatuur op de 
markt heeft gebracht, aan de Commissie 
de in bijlage VII beschreven gegevens over 
elk van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

3. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert elke 
onderneming die tijdens het voorgaande 
kalenderjaar meer dan 1 000 ton 
CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen in producten of apparatuur 
heeft geproduceerd, ingevoerd of 
uitgevoerd, aan de Commissie de in 
bijlage VII beschreven gegevens over elk 
van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

Or. it

Motivering

Om toezicht te houden op de juiste werking van het uitfaseringsmechanisme en op de 
potentiële impact ervan op de in de EU gevestigde ondernemingen, moet in de rapportage een 
onderscheid worden gemaakt tussen in de EU geproduceerde, ingevoerde en uitgevoerde 
producten en apparaten. Een rapportage die uitgaat van het op de markt brengen, is niet 
gedetailleerd genoeg.

Amendement 296
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Verzameling van emissiegegevens

1. De lidstaten verzamelen gegevens over 
emissies van gefluoreerde broeikasgassen.
Daartoe voeren zij, al naargelang het 
geval, een van de volgende systemen in:
a) een systeem waarbij op nationaal 
niveau een databank wordt opgezet voor 
de verzameling van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, geregistreerde gegevens;
b) een systeem waarbij bij een 
representatieve steekproef van onder het 
bepaalde in artikel 5, lid 1, vallende 
exploitanten enquêtes over emissies 
worden gehouden en uit deze enquêtes 
resultaten worden geëxtrapoleerd.
2. De overeenkomstig lid 1 verzamelde 
gegevens worden op verzoek ter 
beschikking van de Commissie gesteld. De 
Commissie kan deze gegevens mededelen 
aan de overige lidstaten.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vastlegging 
van de vereisten voor de in lid 1, tweede 
alinea, van dit artikel bedoelde systemen 
voor gegevensverzameling en tot bepaling 
of voor specifieke sectoren een systeem als 
bedoeld in lid 1, tweede alinea, onder a) of 
b), van dit artikel moet worden opgezet.

Or. en

Amendement 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Verzameling van emissiegegevens
1. De lidstaten verzamelen gegevens over 
emissies van gefluoreerde broeikasgassen.
Daartoe voeren zij, al naargelang het 
geval, een van de volgende systemen in:
a) een systeem waarbij op nationaal
niveau een databank wordt opgezet voor 
de verzameling van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, geregistreerde gegevens;
b) een systeem waarbij bij een 
representatieve steekproef van onder het 
bepaalde in artikel 5, lid 1, vallende 
exploitanten enquêtes over emissies 
worden gehouden en uit deze enquêtes 
resultaten worden geëxtrapoleerd.
2. De overeenkomstig lid 1 verzamelde 
gegevens worden op verzoek ter 
beschikking van de Commissie gesteld. De 
Commissie kan deze gegevens mededelen 
aan de overige lidstaten.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vastlegging 
van de vereisten voor de in lid 1, tweede 
alinea, van dit artikel bedoelde systemen 
voor gegevensverzameling en tot bepaling 
of voor specifieke sectoren een systeem als 
bedoeld in lid 1, tweede alinea, onder a) of 
b), van dit artikel moet worden opgezet.

Or. en

Motivering

Door dit artikel zouden naast elkaar bestaande rapportagesystemen worden ingevoerd die 
onnodige administratieve lasten met zich zouden brengen. Er is nog een amendement op 
artikel 19, lid 3, nodig om de verwijzing naar artikel 18, lid 2, te schrappen.
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Amendement 298
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Verzameling van emissiegegevens

1. De lidstaten verzamelen gegevens over 
emissies van gefluoreerde broeikasgassen.
Daartoe voeren zij, al naargelang het 
geval, een van de volgende systemen in:
a) een systeem waarbij op nationaal 
niveau een databank wordt opgezet voor 
de verzameling van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, geregistreerde gegevens;
b) een systeem waarbij bij een 
representatieve steekproef van onder het 
bepaalde in artikel 5, lid 1, vallende 
exploitanten enquêtes over emissies 
worden gehouden en uit deze enquêtes 
resultaten worden geëxtrapoleerd.

Or. en

Amendement 299
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Verzameling van emissiegegevens

Het Europees Milieuagentschap verzamelt 
gegevens ter bepaling van de hoeveelheid 
gefluoreerde broeikasgassen in de 
atmosfeer en maakt deze gegevens 
bekend.
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Or. en

Amendement 300
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overeenkomstig lid 1 verzamelde 
gegevens worden op verzoek ter 
beschikking van de Commissie gesteld. De 
Commissie kan deze gegevens mededelen 
aan de overige lidstaten.

Schrappen

Or. en

Amendement 301
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vastlegging 
van de vereisten voor de in lid 1, tweede 
alinea, van dit artikel bedoelde systemen 
voor gegevensverzameling en tot bepaling 
of voor specifieke sectoren een systeem als 
bedoeld in lid 1, tweede alinea, onder a) of 
b), van dit artikel moet worden opgezet.

Schrappen

Or. en

Amendement 302
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Verzameling van emissiegegevens

De lidstaten voeren een systeem in of 
maken, indien beschikbaar, gebruik van 
een bestaand systeem voor toezicht op het 
gebruik en de daadwerkelijke emissies van 
F-gassen in de sectoren waarop deze 
verordening van toepassing is. Een 
dergelijk systeem kan zich ook uitstrekken 
tot de verzameling en analyse van 
gegevens die zijn geregistreerd door de in 
artikel 5, lid 1, bedoelde exploitanten van 
apparatuur.

Or. en

Amendement 303
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2020 publiceert 
de Commissie een verslag over de 
beschikbaarheid van fluorkoolwaterstoffen 
op de markt van de Unie, met name voor 
medische toepassingen.

Uiterlijk zes jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening publiceert de Commissie 
een verslag over de tenuitvoerlegging 
ervan en over de beschikbaarheid van 
fluorkoolwaterstoffen op de markt van de 
Unie voor de verschillende betrokken 
sectoren. Het verslag bestrijkt de eerste 
vijf jaren van de tenuitvoerlegging en 
bevat een evaluatie van de hoeveelheden 
fluorkoolwaterstoffen als bedoeld in 
bijlage V in de periode 2021-2030.

Or. fr
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Motivering

Om een optimale tenuitvoerlegging van de verordening te waarborgen en voor de juiste 
aanpassingen te kunnen zorgen moet elke vijf jaar een uitgebreide evaluatie worden 
uitgevoerd.

Amendement 304
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2020 publiceert 
de Commissie een verslag over de 
beschikbaarheid van fluorkoolwaterstoffen 
op de markt van de Unie, met name voor 
medische toepassingen.

Uiterlijk op 31 december 2020 publiceert 
de Commissie een verslag over de
beschikbaarheid van fluorkoolwaterstoffen 
op de markt van de Unie, met name voor 
medische toepassingen, en over de 
haalbaarheid van een uitfaseringsplan 
betreffende schuim dat gefluoreerde 
broeikasgassen bevat.

Or. en

Amendement 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de overeenkomstig artikel 
17 gerapporteerde informatie over het op 
de markt brengen en de overeenkomstig 
artikel 18, lid 2, beschikbaar gestelde 
informatie over emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen monitort de Commissie de 
toepassing en gevolgen van deze 
verordening.

3. Op basis van de overeenkomstig artikel 
17 gerapporteerde informatie over het op 
de markt brengen, monitort de Commissie 
de toepassing en gevolgen van deze 
verordening.

Or. en
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Motivering

Dit amendement vloeit voort uit mijn amendement met het voorstel om artikel 18 te 
schrappen.

Amendement 306
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2024 publiceert 
zij een uitgebreid verslag over de gevolgen 
van deze verordening, dat onder meer een 
prognose betreffende de blijvende vraag 
naar fluorkoolwaterstoffen na 2030 bevat.

Uiterlijk elf jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening publiceert zij een 
volledig verslag over de gevolgen van deze 
verordening tijdens de eerste tien jaar van 
de tenuitvoerlegging, dat onder meer een 
prognose betreffende de blijvende vraag 
naar fluorkoolwaterstoffen na 2030 bevat.

Or. fr

Motivering

Het amendement beoogt een vijfjaarlijkse verslaglegging over de tenuitvoerlegging van de 
verordening.

Amendement 307
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2024 publiceert 
zij een uitgebreid verslag over de gevolgen 
van deze verordening, dat onder meer een 
prognose betreffende de blijvende vraag 
naar fluorkoolwaterstoffen na 2030 bevat.

Uiterlijk op 31 december 2022 publiceert 
zij een uitgebreid verslag over de gevolgen 
van deze verordening, dat onder meer het 
volgende bevat:

Or. en
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Amendement 308
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een prognose betreffende de blijvende 
vraag naar fluorkoolwaterstoffen in 2024, 
2027 en 2030 en na 2030;

Or. en

Amendement 309
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een evaluatie van de mogelijke 
uitfasering van fluorkoolwaterstoffen 
tegen 2030 of kort daarna, met inbegrip 
van vrijstellingen en andere maatregelen 
die nodig zijn ter flankering van een 
dergelijk voorstel;

Or. en

Amendement 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een overzicht van Europese en 
internationale normen, nationale 
veiligheidswetgeving en in de lidstaten 
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geldende bouwnormen die de overstap 
naar ontvlambare koelmiddelen zoals 
koolwaterstoffen in de weg staan;

Or. en

Amendement 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3 – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een evaluatie van de beschikbaarheid 
van technisch haalbare en 
kosteneffectieve alternatieven voor 
producten en apparaten die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten voor producten 
en apparaten die niet in bijlage III 
worden genoemd, rekening houdend met 
hun energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2020 publiceert 
de Commissie een verslag over de 
beschikbaarheid van 
fluorkoolwaterstoffen op de markt van de 
Unie en wordt de Commissie gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 20 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot wijziging van de in bijlage V vermelde 
maximumhoeveelheden in het licht van de 
ontwikkelingen op de markt voor 
fluorkoolwaterstoffen en de daaraan 
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gerelateerde emissies.

Or. en

Motivering

Door dit amendement wordt de herziening en wijziging van de maximale hoeveelheden HFK's 
die op de markt kunnen worden gebracht, een onderdeel van de evaluatie geregeld in plaats 
van deze te regelen door een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 13.

Amendement 313
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2020 publiceert 
de Commissie een verslag ter beoordeling 
van de administratieve en economische 
kosten van deze verordening voor het 
bedrijfsleven, met inbegrip van voorstellen 
ter vermindering van deze kosten.

Or. en

Amendement 314
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 4, artikel 7, lid 2, 
artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 7, artikel 13, lid 5, artikel 14, lid 6, 
artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 3, en artikel 
19, leden 1 en 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 
van de datum van inwerkingtreding van 

2. De in artikel 3, lid 4, artikel 7, lid 2, 
artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 7, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 6, 
artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 3, en artikel 
19, leden 1 en 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar met ingang van [dd/mm/jjjj] 
[invullen van de datum van 
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deze verordening]. inwerkingtreding van deze verordening].
De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de termijn 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De delegatie van 
bevoegdheden wordt stilzwijgend met 
termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn tegen deze 
verlenging verzet.

Or. fr

Motivering

In artikel 13, lid 4, wordt gesproken over bevoegdheidsdelegatie, niet in lid 5. Bovendien is 
het gewenst om de delegatie van bevoegdheden tijdelijk te verlenen en dat over de betreffende 
periode een verslag wordt uitgebracht.

Amendement 315
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 
8, lid 7, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 7, 
artikel 13, lid 5, artikel 14, lid 6, artikel 17, 
lid 5, artikel 18, lid 3, en artikel 19, leden 1 
en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 
8, lid 7, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 7, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 6, artikel 17, 
lid 5, artikel 18, lid 3, en artikel 19, leden 1 
en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. fr
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Motivering

In artikel 13, lid 4, wordt gesproken over bevoegdheidsdelegatie, niet in lid 5.

Amendement 316
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, 
artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 
3, artikel 10, lid 7, artikel 13, lid 5, artikel 
14, lid 6, artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 3, 
en artikel 19, leden 1 en 2, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, 
artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 
3, artikel 10, lid 7, artikel 13, lid 4, artikel 
14, lid 6, artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 3, 
en artikel 19, leden 1 en 2, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd.

Or. fr

Motivering

In artikel 13, lid 4, wordt gesproken over bevoegdheidsdelegatie, niet in lid 5.

Amendement 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Verordeningen van de Commissie 
nrs. 1497/2007, 1516/2007, 303/2008, 
304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 
en 308/2008 blijven echter van kracht en 
van toepassing tot het tijdstip waarop zij 
eventueel worden ingetrokken bij 
krachtens de onderhavige verordening 
vastgestelde [gedelegeerde of] 
uitvoeringshandelingen van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe de bestaande uitvoeringsverordeningen van de Commissie 
betreffende opleiding en certificatie te handhaven tot het tijdstip waarop zij eventueel door de 
Commissie worden ingetrokken.

Amendement 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening gelden als verwijzingen naar 
de onderhavige verordening en worden 
gelezen volgens de concordantietabel in 
bijlage VIII.

Verwijzingen naar de ingetrokken 
Verordening (EG) nr. 842/2006 gelden als 
verwijzingen naar de onderhavige 
verordening en worden gelezen volgens de 
concordantietabel in bijlage VIII.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe de bestaande uitvoeringsverordeningen van de Commissie 
betreffende opleiding en certificatie te handhaven tot het tijdstip waarop zij eventueel door de 
Commissie worden ingetrokken.

Amendement 319
Giancarlo Scottà
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 
1 januari 2014.

Zij is van toepassing met ingang van […]1.

__________________
1 Gelieve datum in te voegen, 1 januari 
van het jaar volgend op de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. it


