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Ändringsförslag 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Certifikat enligt de certifieringsprogram 
som föreskrivs i punkt 1 ska utfärdas på 
villkor att den sökande har genomgått ett 
utbildningsprogram som har inrättats enligt 
punkterna 1 och 2.

3. Certifikat enligt de certifieringsprogram 
som föreskrivs i punkt 1 ska utfärdas på 
villkor att den sökande med framgång har 
genomgått en utvärderingsprocess som har 
inrättats enligt punkterna 1 och 2.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen är nödvändig för att stödja de ändringar som gjorts i 
ändringsförslag 4 som hänvisar till stycke 1 i artikel 8 avseende obligatorisk utbildning. 
Kravet ska vara att människor med framgång godkänns i en utvärderingsprocess, vilket vissa 
personer kan klara utan att ha genomgått utbildning mot bakgrund av deras befintliga 
erfarenhet och kunskap. 

Ändringsförslag 184
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Certifikat enligt de 
certifieringsprogram som föreskrivs i 
punkt 1 ska utfärdas på villkor att den 
sökande har genomgått ett 
utbildningsprogram som har inrättats 
enligt punkterna 1 och 2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 185
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Certifikat enligt de certifieringsprogram 
som föreskrivs i punkt 1 ska utfärdas på 
villkor att den sökande har genomgått ett 
utbildningsprogram som har inrättats
enligt punkterna 1 och 2.

3. Certifikat enligt de certifieringsprogram 
som föreskrivs i punkt 1 ska utfärdas på 
villkor att den sökande har bekräftat de 
förvärvade kunskaperna genom att 
avlägga en examen fastställd enligt 
punkterna 1 och 2.

Or. pl

Ändringsförslag 186
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska inrätta 
certifieringsprogram för företag som utför 
de verksamheter som anges i punkt 1 a–d
för andra parter.

4. Medlemsstaterna ska inrätta 
certifieringsprogram för företag som utför 
de verksamheter som anges i punkt 1 a–e
för andra parter.

Or. en

Ändringsförslag 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska inrätta 
certifieringsprogram för företag som utför 
de verksamheter som anges i punkt 1 a–d
för andra parter.

4. Medlemsstaterna ska inrätta 
certifieringsprogram för företag som utför 
de verksamheter som anges i punkt 1 a–c
för andra parter.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget begränsar certifieringens omfattning för företag i de mest relevanta 
sektorerna och anpassar förslaget till den gällande förordningen om fluorerade gaser. 

Ändringsförslag 188
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska vara giltiga i högst 
fem år. Medlemsstaterna får förlänga 
giltighetstiden för de certifikat som anges i 
punkt 1 om den berörda personen 
genomgår obligatorisk regelbunden 
utbildning var femte år för att aktualisera 
sina kunskaper om de ämnen som anges i 
punkt 2.

5. De certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska vara giltiga i högst 
fem år. Medlemsstaterna ska förlänga 
giltighetstiden för de certifikat som anges i 
punkt 1 om den berörda personen 
genomgår obligatorisk regelbunden 
utbildning var femte år för att aktualisera 
sina kunskaper om de ämnen som anges i 
punkt 2.

Or. de

Motivering

Det bör inte vara upp till medlemsstaterna om de vill förlänga certifikaten eller inte.

Ändringsförslag 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska vara giltiga i högst 
fem år. Medlemsstaterna kan förlänga 
giltigheten för de certifikat som föreskrivs 
i punkt 1 när den berörda personen 
genomgår en obligatorisk regelbunden 

5. I de certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1–3 ska åtminstone följande 
anges:
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utbildning vart femte år för att uppdatera 
kunskapen om de ämnen som avses i 
punkt 2.

(a) Namnet på certifieringsorganet, 
innehavarens fullständiga namn, ett 
certifikatsnummer och sista 
giltighetsdatum, om sådant finns.
(b) De verksamheter som innehavaren av 
certifikatet har rätt att utföra.
(c) Datum för utfärdande och utfärdarens 
namnteckning.

Or. en

Motivering

Den befintliga förordningen om fluorerade gaser ger medlemsstaterna utrymme att själva 
välja om de vill tillämpa ett sista giltighetsdatum för certifikaten. Den ändring som 
kommissionen föreslår vad gäller certifikatens giltighet skulle få betydande konsekvenser för 
befintliga, redan utfärdade certifikat. De som fått ett certifikat utfärdat utan ett sista 
giltighetsdatum enligt den befintliga förordningen skulle vara tvungna att på nytt genomgå ett 
granskningsförfarande med en betydande kostnad för personer som redan genomfört 
uppgraderade utbildnings- och certifieringsprogram som uppfyller kommissionens 
minimikrav.

Ändringsförslag 190
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska vara giltiga i högst 
fem år. Medlemsstaterna får förlänga
giltighetstiden för de certifikat som anges i 
punkt 1 om den berörda personen 
genomgår obligatorisk regelbunden 
utbildning var femte år för att aktualisera 
sina kunskaper om de ämnen som anges i 
punkt 2.

5. De certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska vara giltiga i högst 
fem år. Giltighetstiden för de certifikat som 
anges i punkt 1 ska förlängas om den 
berörda personen genomgår obligatorisk 
regelbunden utbildning var femte år för att 
aktualisera sina kunskaper om de ämnen 
som anges i punkt 2.

Or. it
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Ändringsförslag 191
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska vara giltiga i högst 
fem år. Medlemsstaterna kan förlänga 
giltigheten för de certifikat som föreskrivs i 
punkt 1 när den berörda personen 
genomgår en obligatorisk regelbunden 
utbildning vart femte år för att uppdatera 
kunskapen om de ämnen som avses i 
punkt 2.

5. De certifikat som föreskrivs i punkt 1
ska vara giltiga i högst fem år. 
Medlemsstaterna kan förlänga giltigheten 
för de certifikat som föreskrivs i punkt 1 
när den berörda personen genomgår en 
obligatorisk regelbunden utbildning vart 
femte år för att uppdatera kunskapen om de 
ämnen som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 192
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De certifikat som föreskrivs i punkterna 
1 och 3 ska vara giltiga i högst fem år. 
Medlemsstaterna kan förlänga giltigheten 
för de certifikat som föreskrivs i punkt 1 
när den berörda personen genomgår en 
obligatorisk regelbunden utbildning vart 
femte år för att uppdatera kunskapen om 
de ämnen som avses i punkt 2.

5. De nya certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska förnyas vart 
femte år, enligt certifieringsprocessen. De 
sökande ska uppnå certifiering om de 
genomfört processen på ett framgångsrikt 
sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 193
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska vara giltiga i högst 
fem år. Medlemsstaterna kan förlänga 
giltigheten för de certifikat som föreskrivs 
i punkt 1 när den berörda personen 
genomgår en obligatorisk regelbunden 
utbildning vart femte år för att uppdatera 
kunskapen om de ämnen som avses i 
punkt 2.

5. Befintliga certifikat, utfärdade enligt 
förordning (EU) nr 842/2006, ska förbli 
giltiga, i enlighet med de villkor som de 
ursprungligen utfärdades under.

Or. en

Ändringsförslag 194
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De certifikat som föreskrivs i 
punkterna 1 och 3 ska vara giltiga i högst 
fem år. Medlemsstaterna får förlänga 
giltighetstiden för de certifikat som anges 
i punkt 1 om den berörda personen 
genomgår obligatorisk regelbunden 
utbildning var femte år för att aktualisera 
sina kunskaper om de ämnen som anges i 
punkt 2.

5. De certifikat som utfärdats på grundval 
av förordning (EG) nr 842/2006 förblir 
giltiga.

Or. fi

Ändringsförslag 195
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Certifikat utfärdade på grundval av 
förordning (EG) nr 842/2006 är giltiga 
om certifikatsinnehavaren före den 
1 januari 2020 avlägger examen i enlighet 
med den ordning som fastställts genom 
den nya förordningen.

Or. pl

Ändringsförslag 196
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Befintliga certifikat, utfärdade enligt 
förordning (EG) nr 842/2006, ska förbli 
giltiga, i enlighet med de villkor som de 
ursprungligen utfärdades under.

Or. en

Ändringsförslag 197
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast den 1 januari 2020 ska alla 
personer som innehar certifikat som avses 
i punkt 5 ha genomgått en 
utvärderingsprocess i förhållande till 
teknik som avses i punkt 2e.

Or. en
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Ändringsförslag 198
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anmäla sina 
utbildnings- och certifieringsprogram till 
kommissionen senast den 1 januari 2015. 
De ska erkänna certifikat som har utfärdats 
i en annan medlemsstat. De ska inte 
begränsa friheten att tillhandahålla tjänster 
eller etableringsfriheten på grund av ett 
certifikat har utfärdats i en annan 
medlemsstat.

6. Medlemsstaterna ska anmäla sina 
certifieringsprogram till kommissionen 
senast den 1 januari 2015. De ska erkänna 
certifikat som har utfärdats i en annan 
medlemsstat. De ska inte begränsa friheten 
att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsfriheten på grund av ett 
certifikat har utfärdats i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anmäla sina 
utbildnings- och certifieringsprogram till 
kommissionen senast den 1 januari 2015. 
De ska erkänna certifikat som har utfärdats 
i en annan medlemsstat. De ska inte 
begränsa friheten att tillhandahålla tjänster 
eller etableringsfriheten på grund av ett 
certifikat har utfärdats i en annan 
medlemsstat.

6. Medlemsstaterna ska anmäla sina 
certifieringsprogram till kommissionen 
senast den 1 januari 2017. De ska erkänna 
certifikat som har utfärdats i en annan 
medlemsstat. De ska inte begränsa friheten 
att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsfriheten på grund av ett 
certifikat har utfärdats i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Detta är i enlighet med ändringsförslag 4 och de föreslagna ändringarna av stycke 1 i 
artikel 8 avseende utbildning. Ändringsförslaget anpassar förslaget till det som gäller enligt 
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den befintliga förordningen om fluorerade gaser som ställer krav på harmoniserad utbildning 
och obligatorisk certifiering. Det ändrade datumet syftar till att ge medlemsstaterna möjlighet 
att vid behov utveckla och införa nya certifieringskrav för att ta hänsyn till områden där 
certifieringskravens omfattning har utökats till andra sektorer.

Ändringsförslag 200
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anmäla sina 
utbildnings- och certifieringsprogram till 
kommissionen senast den 1 januari 2015. 
De ska erkänna certifikat som utfärdats i en 
annan medlemsstat. De ska inte begränsa 
friheten att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsfriheten på grund av ett 
certifikat har utfärdats i en annan 
medlemsstat.

6. Medlemsstaterna ska anmäla sina 
utbildnings- och certifieringsprogram till 
kommissionen senast den 1 januari 2018. 
De ska erkänna certifikat som utfärdats i en 
annan medlemsstat. De ska inte begränsa 
friheten att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsfriheten på grund av ett 
certifikat har utfärdats i en annan
medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att ange minimikrav på den 
utbildning och certifiering som föreskrivs i 
punkt 1 och ange villkor för ömsesidigt 
erkännande av certifikat.

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att ange minimikrav på den 
certifiering som föreskrivs i punkt 1 och 
ange villkor för ömsesidigt erkännande av 
certifikat.

Or. en
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Ändringsförslag 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att ange minimikrav på den 
utbildning och certifiering som föreskrivs i 
punkt 1 och ange villkor för ömsesidigt 
erkännande av certifikat.

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att ange minimikrav på den 
certifiering som föreskrivs i punkt 1 och 
ange villkor för ömsesidigt erkännande av 
certifikat.

Or. en

Motivering

Detta är i enlighet med ändringsförslag 4 och de föreslagna ändringarna av stycke 1 i 
artikel 8 avseende utbildning. Ändringsförslaget anpassar förslaget till det som gäller enligt 
den befintliga förordningen som ställer krav på att medlemsstaterna ska anmäla certifikat 
som uppfyller minimikraven till kommissionen.

Ändringsförslag 203
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara förbjudet att släppa ut de 
specifika produkter och den specifika 
utrustning som anges i bilaga III på 
marknaden från och med den dag som 
anges i den bilagan och som i 
förekommande fall kan vara olika beroende 
på den berörda fluorerade växthusgasens 
typ eller faktor för global 
uppvärmningspotential.

1. Det ska vara förbjudet att släppa ut de 
specifika produkter och den specifika 
utrustning innehållande eller beroende av 
fluorerade växthusgaser som anges i 
bilaga III på marknaden från och med den 
dag som anges i den bilagan och som i 
förekommande fall kan vara olika beroende 
på den berörda fluorerade växthusgasens 
typ eller faktor för global 
uppvärmningspotential.

Or. pl
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Ändringsförslag 204
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara förbjudet att släppa ut de 
specifika produkter och den specifika 
utrustning som anges i bilaga III på 
marknaden från och med den dag som 
anges i den bilagan och som i 
förekommande fall kan vara olika beroende 
på den berörda fluorerade växthusgasens 
typ eller faktor för global 
uppvärmningspotential.

1. Det ska vara förbjudet att släppa ut på 
marknaden och exportera de specifika 
produkter och den specifika utrustning som 
anges i bilaga III från och med den dag 
som anges i den bilagan och som i 
förekommande fall kan vara olika beroende 
på den berörda fluorerade växthusgasens 
typ eller faktor för global 
uppvärmningspotential.

Or. en

Motivering

För att se till att de produkter och den utrustning som innehåller fluorkolväten, som är 
förbjudna på EU-marknaden, inte ”dumpas” i utvecklingsländer.

Ändringsförslag 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara förbjudet att släppa ut de 
specifika produkter och den specifika 
utrustning som anges i bilaga III på 
marknaden från och med den dag som 
anges i den bilagan och som i 
förekommande fall kan vara olika beroende 
på den berörda fluorerade växthusgasens 
typ eller faktor för global 
uppvärmningspotential.

1. Det ska vara förbjudet att släppa ut de 
specifika produkter och den specifika 
utrustning som anges i bilaga III på 
marknaden från och med den dag som 
anges i den bilagan och som i 
förekommande fall kan vara olika beroende 
på den berörda fluorerade växthusgasens 
typ eller faktor för global 
uppvärmningspotential.

Medlemsstaterna får inte ytterligare 
begränsa att produkter eller utrustning 
som inte anges i bilaga III släpps ut på 
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marknaden eller tas i bruk.

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.

Ändringsförslag 206
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte begränsa att 
produkter eller utrustning som inte anges 
i bilaga III släpps ut på marknaden eller 
tas i bruk.

Or. en

Ändringsförslag 207
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det förbud som anges i punkt 1 ska inte 
gälla för utrustning för vilken det har 
konstaterats i de ekodesignkrav som har 
antagits enligt direktiv 2009/125/EG att 
användning av fluorkolväten i den 
utrustningen skulle leda till lägre 
koldioxidutsläpp under livscykeln tack 

utgår
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vare högre energieffektivitet under driften 
om koldioxidutsläppen under hela 
livscykeln skulle vara lägre än från 
likvärdig utrustning som uppfyller 
gällande ekodesignkrav och inte 
innehåller fluorkolväten.

Or. en

Ändringsförslag 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det förbud som anges i punkt 1 ska inte 
gälla för utrustning för vilken det har 
konstaterats i de ekodesignkrav som har 
antagits enligt direktiv 2009/125/EG att 
användning av fluorkolväten i den 
utrustningen skulle leda till lägre 
koldioxidutsläpp under livscykeln tack 
vare högre energieffektivitet under driften 
om koldioxidutsläppen under hela 
livscykeln skulle vara lägre än från 
likvärdig utrustning som uppfyller gällande 
ekodesignkrav och inte innehåller 
fluorkolväten.

2. Det förbud som anges i punkt 1 ska inte 
gälla för nedkylningsskåp och 
nedfrysningsskåp samt för utrustning för 
vilken det har konstaterats i de 
ekodesignkrav som har antagits enligt 
direktiv 2009/125/EG att användning av 
fluorkolväten i den utrustningen skulle leda 
till lägre koldioxidutsläpp under livscykeln 
tack vare högre energieffektivitet under 
driften om koldioxidutsläppen under hela 
livscykeln skulle vara lägre än från 
likvärdig utrustning som uppfyller gällande 
ekodesignkrav och inte innehåller 
fluorkolväten.

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 
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.
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Ändringsförslag 209
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
20 om ändring av den förteckning som
anges i bilaga III för att föra in andra 
produkter och annan utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential 
på minst 150 eller som är beroende av 
sådana gaser för att fungera, om det har 
konstaterats att det finns tillgängliga 
alternativ till att använda fluorerade 
växthusgaser eller att använda specifika 
typer av fluorerade växthusgaser, och deras 
användning skulle leda till lägre 
växthusgasutsläpp sammanlagt och att, där 
så är lämpligt för en förutfastställd 
tidsperiod, utesluta vissa produkttyper eller 
utrustningstyper för vilka alternativa 
ämnen som ligger under den angivna 
gränsen för global uppvärmningspotential 
inte finns att tillgå av tekniska, ekonomiska 
eller säkerhetsrelaterade skäl.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om ändring av den förteckning 
som anges i bilaga III för att föra in andra 
produkter och annan utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser eller 
som är beroende av sådana gaser för att 
fungera, om det har konstaterats att det 
finns tillgängliga alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser eller att använda 
specifika typer av fluorerade växthusgaser, 
och deras användning skulle leda till lägre 
växthusgasutsläpp sammanlagt och att, där 
så är lämpligt för en förutfastställd 
tidsperiod, utesluta vissa produkttyper eller 
utrustningstyper för vilka alternativa 
ämnen som ligger under den angivna 
gränsen för global uppvärmningspotential 
inte finns att tillgå av tekniska, ekonomiska 
eller säkerhetsrelaterade skäl.

Or. de

Ändringsförslag 210
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
20 om ändring av den förteckning som 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
20 om ändring av den förteckning som 
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anges i bilaga III för att föra in andra 
produkter och annan utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser med 
en faktor för global 
uppvärmningspotential på minst 150 eller 
som är beroende av sådana gaser för att 
fungera, om det har konstaterats att det 
finns tillgängliga alternativ till att 
använda fluorerade växthusgaser eller att
använda specifika typer av fluorerade 
växthusgaser, och deras användning 
skulle leda till lägre växthusgasutsläpp 
sammanlagt och att, där så är lämpligt för 
en förutfastställd tidsperiod, utesluta vissa 
produkttyper eller utrustningstyper för 
vilka alternativa ämnen som ligger under 
den angivna gränsen för global 
uppvärmningspotential inte finns att tillgå 
av tekniska, ekonomiska eller 
säkerhetsrelaterade skäl.

anges i bilaga III och att, där så är lämpligt 
för en förutfastställd tidsperiod, utesluta 
vissa produkttyper eller utrustningstyper 
för vilka alternativa ämnen som ligger 
under den angivna gränsen för global 
uppvärmningspotential för tillfället inte 
finns att tillgå av tekniska, ekonomiska 
eller säkerhetsrelaterade skäl.

Or. en

Motivering

Bilaga III har en direkt påverkan på förordningens omfattning. Därför ska ytterligare punkter 
endast läggas till i bilagan i enlighet med medbeslutandeförfarandet, som gör det möjligt för 
Europaparlamentet att fullt ut utöva sitt lagstiftningsansvar. Utelämnande av vissa punkter 
från bilaga III får endast ske tillfälligt mot bakgrund av ekonomiska, tekniska och 
säkerhetsrelaterade orsaker.

Ändringsförslag 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om ändring av den förteckning 
som anges i bilaga III för att föra in 
andra produkter och annan utrustning 
som innehåller fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 

3. Kommissionen kan, på begäran av en 
behörig myndighet i en medlemsstat, 
genom genomförandeakter godkänna 
tidsbegränsade undantag om att 
exkludera vissa kategorier av produkter 
eller utrustning som anges i bilaga III då 
alternativa ämnen inte är tillgängliga 
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uppvärmningspotential på minst 150 eller 
som är beroende av sådana gaser för att 
fungera, om det har konstaterats att det 
finns tillgängliga alternativ till att 
använda fluorerade växthusgaser eller att 
använda specifika typer av fluorerade 
växthusgaser, och deras användning 
skulle leda till lägre växthusgasutsläpp 
sammanlagt och att, där så är lämpligt för 
en förutfastställd tidsperiod, utesluta vissa 
produkttyper eller utrustningstyper för 
vilka alternativa ämnen som ligger under 
den angivna gränsen för global 
uppvärmningspotential inte finns att tillgå 
av tekniska, ekonomiska eller 
säkerhetsrelaterade skäl.

eller inte kan användas av tekniska, 
ekonomiska eller säkerhetsrelaterade 
skäl. Sådana genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 21.

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. 

Ändringsförslag 212
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om ändring av den förteckning 
som anges i bilaga III för att föra in andra 
produkter och annan utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential på 
minst 150 eller som är beroende av sådana 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om ändring av den förteckning 
som anges i bilaga III för att föra in andra 
produkter och annan utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential på 
minst 150 eller som är beroende av sådana 
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gaser för att fungera, om det har 
konstaterats att det finns tillgängliga 
alternativ till att använda fluorerade 
växthusgaser eller att använda specifika 
typer av fluorerade växthusgaser, och deras 
användning skulle leda till lägre 
växthusgasutsläpp sammanlagt och att, där 
så är lämpligt för en förutfastställd 
tidsperiod, utesluta vissa produkttyper eller 
utrustningstyper för vilka alternativa 
ämnen som ligger under den angivna 
gränsen för global uppvärmningspotential 
inte finns att tillgå av tekniska, 
ekonomiska eller säkerhetsrelaterade 
skäl.

gaser för att fungera, om det har 
konstaterats att det finns tillgängliga 
alternativ till att använda fluorerade 
växthusgaser eller att använda specifika 
typer av fluorerade växthusgaser, och deras 
användning skulle leda till lägre 
växthusgasutsläpp sammanlagt. 
Kommissionen bör även ges befogenhet
att, där så är lämpligt för en förutfastställd 
tidsperiod, utesluta vissa produkttyper eller 
utrustningstyper för vilka alternativa 
ämnen som ligger under den angivna 
gränsen för global uppvärmningspotential 
inte längre finns att tillgå, eller på grund 
av att nya vetenskapliga eller tekniska rön 
om alternativens säkerhet utesluter deras 
användning av försiktighetsskäl.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att garantera rättslig förutsebarhet och att inte skapa en situation med alltför 
frekventa förändringar. Utrustning och produkter bör endast omfattas av förordningen om det 
finns alternativ på marknaden. Utrustning och produkter bör endast uteslutas om det finns 
problem med försörjningen eller om nya vetenskapliga rön visar att det finns 
säkerhetsproblem.

Ändringsförslag 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om ändring av den förteckning 
som anges i bilaga III för att föra in andra 
produkter och annan utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential på 
minst 150 eller som är beroende av sådana 
gaser för att fungera, om det har 
konstaterats att det finns tillgängliga 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om ändring av den förteckning 
som anges i bilaga III för att föra in andra 
produkter och annan utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential på 
minst 150 eller som är beroende av sådana 
gaser för att fungera, om det har 
konstaterats att det finns tillgängliga 
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alternativ till att använda fluorerade 
växthusgaser eller att använda specifika 
typer av fluorerade växthusgaser, och deras 
användning skulle leda till lägre 
växthusgasutsläpp sammanlagt och att, där 
så är lämpligt för en förutfastställd 
tidsperiod, utesluta vissa produkttyper eller 
utrustningstyper för vilka alternativa 
ämnen som ligger under den angivna 
gränsen för global uppvärmningspotential 
inte finns att tillgå av tekniska, ekonomiska 
eller säkerhetsrelaterade skäl.

alternativ till att använda fluorerade 
växthusgaser eller att använda specifika 
typer av fluorerade växthusgaser, och deras 
användning skulle leda till lägre 
växthusgasutsläpp sammanlagt och att, där 
så är lämpligt för en förutfastställd 
tidsperiod, utesluta vissa produkttyper eller 
utrustningstyper för vilka alternativa 
ämnen som ligger under den angivna 
gränsen för global uppvärmningspotential 
inte finns att tillgå av tekniska, ekonomiska 
eller säkerhetsrelaterade skäl eller mot 
bakgrund av energieffektivitet under 
driften om växthusgasutsläppen under 
hela livscykeln, inklusive 
biproduktsutsläpp under 
tillverkningsprocessen av de fluorerade 
växthusgaserna och eventuella råmaterial 
och agenser, skulle vara lägre än från 
likvärdig utrustning.

Or. en

Ändringsförslag 214
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Fluorerade växthusgaser får endast 
säljas till och köpas av företag som har 
certifikat, med undantag av fall där köpet 
av fluorerade växthusgaser ingår i en 
transaktion av installation, underhåll eller 
service av utrustning med sådana gaser 
som utförs av säljaren.

Or. 

Ändringsförslag 215
Erik Bánki
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Förbudet i punkt 1 ska dock inte gälla 
följande användningssektorer:
– Tillämpningar inom hälso- och 
sjukvårdssektorn (särskilt medicinska och 
farmaceutiska tillämpningar).
– Luftfartstillämpningar (särskilt 
brandbekämpningssystem och 
brandsläckare i flygplan).
– Tillämpningar inom generering och 
överföring av elkraft.
– Kryotekniska tillämpningar.
– Produktion av industrigaser.

Or. en

Ändringsförslag 216
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att utöva den verksamhet som 
avses i artikel 8.1 a till d får fluorerade 
växthusgaser endast säljas till och köpas 
av företag och personer som innehar 
relevanta certifikat i enlighet med 
artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att utöva den verksamhet som 
avses i artikel 8.1 a till d får fluorerade 
växthusgaser endast säljas till och köpas 
av företag och personer som innehar 
relevanta certifikat i enlighet med 
artikel 8.4 och personer som innehar 
relevanta certifikat i enlighet med 
artikel 8.1.
Denna punkt får inte förhindra personer 
som inte är certifierade, på grund av att 
de inte utför någon av de verksamheter 
som anges i artikel 8.1 a till d, från att 
inhämta, transportera eller leverera 
fluorerade växthusgaser.

Or. en

Motivering

Detta begränsar försäljning och köp av fluorerade växthusgaser till företag och personer som 
innehar de relevanta certifikaten och förhindrar på så sätt att icke-certifierade personer och 
företag utför verksamhet på utrustning som innehåller eller är utformad för att innehålla 
fluorerade växthusgaser.

Ändringsförslag 218
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje medlemsstat ska senast den 
[1 januari 2016] publicera och anmäla till 
kommissionen en rapport om koder, 
standarder eller lagstiftning som tillämpas 
på lokal, regional eller nationell nivå och 
som begränsar införandet av 
ersättningsteknik som använder 
brandfarliga kylmedel, inklusive kolväten, 
i produkter, utrustning och skum för 
kylning och luftkonditionering. I 
rapporten ska åtgärder föreslås för dessa 
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begränsningar som gör att de förbud som 
anges i bilaga III kan träda i kraft eller, 
där så är lämpligt, beskriva 
tillämpningsområden där enskilda 
undantag kan krävas på skälig 
säkerhetsgrund.
Kommissionen ska publicera en 
sammanfattande rapport senast den 
[1 januari 2017], som görs tillgänglig för 
allmänheten, i elektronisk form, och som 
ska spridas på ett aktivt och systematiskt 
sätt i enlighet med förordning (EG) 
nr 1367/2006.

Or. en

Ändringsförslag 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Mot bakgrund av den strategiska 
naturen hos vissa verksamheter och de 
lokala klimatförhållandena har behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna rätt att 
bevilja tillfälliga undantag från de förbud 
som anges i bilaga III under maximalt 
12 månader. För varje undantag ska den 
behöriga myndigheten informera 
kommissionen om de skäl som motiverar 
beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 220
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kravet på märkning gäller när fluorerade 
växthusgaser ska användas som råvara i 
en kemisk process, destrueras, exporteras 
eller packas om.

Or. pl

Ändringsförslag 221
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) förblandningar med polyol till skum 
samt lösningsmedel.

Or. pl

Ändringsförslag 222
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Skum som innehåller fluorerade 
växthusgaser får endast släppas ut på 
marknaden om de fluorerade 
växthusgaserna identifieras med en 
märkning som använder vedertagen 
beteckning eller den kemiska 
beteckningen om det inte finns någon 
sådan beteckning. Av märkningen ska det 
tydligt framgå att skummet innehåller 
fluorerade växthusgaser.

4. Skum som innehåller fluorerade 
växthusgaser får endast släppas ut på 
marknaden om de bär en märkning som 
tydligt anger att skummet innehåller 
fluorerade växthusgaser i enlighet med 
den gällande EU-lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den information som avses i 
punkterna 2 och 3 ska införas i 
instruktionsböckerna för sådana produkter 
och sådan utrustning. När det gäller 
produkter och utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 150
ska informationen också ingå i 
produktbeskrivningar som används för 
reklam.

5. Den information som avses i 
punkterna 2 och 3 ska införas i 
instruktionsböckerna för sådana produkter 
och sådan utrustning. När det gäller 
produkter och utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
150.

Or. en

Ändringsförslag 224
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Användning av svavelhexafluorid vid 
pressgjutning av magnesium och vid 
återvinning av legeringar för pressgjutning 
av magnesium ska vara förbjuden. För 
anläggningar som använder mindre än 
850 kg svavelhexafluorid per år ska 
förbudet börja gälla den 1 januari 2015.

1. Användning av svavelhexafluorid vid 
pressgjutning av magnesium och vid 
återvinning av legeringar för pressgjutning 
av magnesium ska vara förbjuden. För 
anläggningar som använder mindre än 
850 kg svavelhexafluorid per år ska 
förbudet börja gälla [...]1.

__________________
1 För in datum 3 år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. it
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Ändringsförslag 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska före den 
1 januari 2018 utvärdera om det finns 
ett effektivt och säkert alternativ som kan
ersätta användningen av 
svavelhexafluorid till en rimlig kostnad i 
ny sekundär kopplingsutrustning med 
mellanspänning samt om det är lämpligt 
att därefter förbjuda användning av 
svavelhexafluorid i ny utrustning.

Or. fr

Motivering

Eftersom det för närvarande inte finns något lika säkert och effektivt alternativ som 
svavelhexafluorid vore det farligt och ekonomiskt olämpligt att förbjuda det. Kommissionen 
bör därför utreda alternativens för- och nackdelar innan ett förbud mot svavelhexafluorid i ny 
utrustning införs.

Ändringsförslag 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 40 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020. Denna bestämmelse ska 
inte gälla utrustning avsedd för 
tillämpningar < -50°C eller utrustning 
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som är konverterad för att använda 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på mer än 
2 500 som syftar till att uppfylla 
åtaganden enligt förordningarna om 
ozonnedbrytande ämnen.

Vid tillämpningen av denna bestämmelse 
ska faktorn för den globala 
uppvärmningspotentialen för blandningar 
som innehåller fluorerade växthusgaser 
beräknas enligt bilaga IV.

Före 1 januari 2025 ska denna 
bestämmelse inte omfatta regenererade 
fluorerade växthusgaser med en global 
uppvärmningspotential på mer än 2 500 
som används för underhåll eller service 
av befintlig kylutrustning, förutsatt att de 
har märkts i enlighet med artikel 10.5.

Före 1 januari 2025 ska denna 
bestämmelse inte omfatta återvunna 
fluorerade växthusgaser med en global 
uppvärmningspotential på mer än 2 500 
som används för underhåll eller service 
av befintlig kylutrustning, förutsatt att de 
har återvunnits från sådan utrustning. 
Sådana återvunna gaser får endast 
användas av det företag som utförde 
återvinningen som ett led i underhåll eller 
service eller det företag för vilket 
återvinningen utfördes som ett led i 
underhåll eller service.

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.

Ändringsförslag 227
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Förbudet i punkt 1 ska dock inte gälla 
följande användningssektorer:
– Tillämpningar inom hälso- och 
sjukvårdssektorn (särskilt medicinska och 
farmaceutiska tillämpningar).
– Luftfartstillämpningar (särskilt 
brandbekämpningssystem och 
brandsläckare i flygplan).
– Tillämpningar inom generering och 
överföring av elkraft.
– Kryotekniska tillämpningar.
– Produktion av industrigaser. 

Or. en

Ändringsförslag 228
Martin Callanan

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen kan, på begäran av en 
behörig myndighet i en medlemsstat, 
genom genomförandeakter godkänna 
tidsbegränsade undantag om att 
exkludera vissa kategorier av produkter 
eller utrustning från listan i bilaga III då 
alternativa ämnen inte är tillgängliga 
eller inte kan användas i dessa produkter 
eller denna utrustning av tekniska, 
ekonomiska eller säkerhetsrelaterade 
skäl. Sådana genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 21.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslag 11 som inför undantag från de förbud som 
anges i bilaga III för en förutfastställd tidsperiod. Detta är en konsekvensändring som ger 
utrymme för fortsatt service och underhåll på utrustning med fluorerade växthusgaser med en 
faktor för global uppvärmningspotential på mer än 2 500 för utrustning som undantas enligt 
stycke 3 i artikel 9 för en förutfastställd tidsperiod.

Ändringsförslag 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Mot bakgrund av den strategiska 
naturen hos vissa verksamheter och de 
lokala förhållandena har behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna rätt att 
bevilja tillfällig användning av fluorerade 
växthusgaser eller av blandningar som 
innehåller fluorerade växthusgaser med 
en faktor för global 
uppvärmningspotential på minst 2 500 
som anges i punkt 3 under maximalt 
12 månader. Behöriga myndigheter ska 
informera kommissionen om de skäl som 
motiverar beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade 
växthusgaser eller av blandningar som 
innehåller fluorerade växthusgaser med 
en faktor för global 

utgår
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uppvärmningspotential på minst 2 500 vid 
service eller underhåll av kylutrustning 
med en fyllningsstorlek motsvarande 5 ton 
koldioxidekvivalenter ska vara förbjuden 
från och med den 1 januari 2020.

Or. en

Ändringsförslag 231
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning avsedd att ha en 
arbetstemperatur på -50 ºC eller mer och 
med en fyllningsstorlek motsvarande 
40 ton koldioxidekvivalenter ska vara 
förbjuden från och med den
1 januari 2025.

Or. pl

Ändringsförslag 232
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
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motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2020.

motsvarande 50 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2030.

Or. de

Motivering

Erfarenheterna av CFC-utfasningen för några år sedan visade att en omställning tar längre 
tid än sex år. Kylanläggningar är komplexa system där man inte utan vidare kan byta ut 
kylmedlet utan att få räkna med avsevärda nackdelar i fråga om energieffektivitet och 
säkerhet (brännbarhet) som motverkar syftet med att minska växthusgaserna. När det gäller 
mindre anläggningar under 50 ton koldioxidekvivalenter är kostnaderna för en omställning 
oproportionerligt höga.

Ändringsförslag 233
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2015.

Or. de

Ändringsförslag 234
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 3. Användning av fluorerade växthusgaser 
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eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 50 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

Or. fr

Motivering

Förbudet mot service och underhåll av utrustning med en fyllningsstorlek motsvarande 5 ton 
riskerar att leda till alltför höga kostnader för transportsektorn, främst för små och 
medelstora företag som är tvungna att byta ut eller modifiera befintlig utrustning beroende på 
vilken gas de använder som ersättning. Även energiprestandan riskerar att påverkas av bytet 
av kylgas. Gränsvärdet 50 ton är i analogi med de kategorier som avses i artikel 3.2.

Ändringsförslag 235
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 50 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

Service och underhåll kan utföras på 
befintlig utrustning som drivs med 
fluorerade växthusgaser med en global 
uppvärmningspotential på minst 2 500 
med hjälp av regenererade fluorerade 
växthusgaser, förutsatt att de har 
återvunnits från sådan utrustning.

Or. en
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Ändringsförslag 236
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
stationär kylutrustning utformad för en 
driftstemperatur på -50 °C eller mer och
med en fyllningsstorlek motsvarande 
50 ton koldioxidekvivalenter ska vara 
förbjuden från och med den 1 januari 2020.

Or. en

Ändringsförslag 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med [...]1. Den 
aktuella bestämmelsen tillämpas inte på 
användningen av återvunna eller 
återanvända fluorerade växthusgaser och 
på utrustning som är avsedd för 
användning vid under -50 °C.
__________________
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1 För in datum 8 år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. it

Ändringsförslag 238
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 150 vid service eller underhåll av 
kylutrustning avsedd för en 
driftstemperatur på -50 C eller mer och
med en fyllningsstorlek motsvarande 
40 ton koldioxidekvivalenter ska vara 
förbjuden från och med den 
1 januari 2015.

Or. en

Ändringsförslag 239
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 11 kg ska vara förbjuden från 
och med den 1 januari 2020.
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Or. en

Motivering

För att undvika en oproportionerlig börda på operatörer av mindre utrustning, som är en 
funktion av storlek och inte koldioxidekvivalenter, ska tröskelvärdet för serviceförbudet 
uttryckas i kilogram.

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning avsedd för en 
driftstemperatur på –50 C eller mer och
med en fyllningsstorlek motsvarande minst 
40 ton koldioxidekvivalenter och med 
undantag av användning av fluorerade 
växthusgaser som återvunnits ska vara 
förbjuden från och med 
den 1 januari 2025.

Or. fr

Motivering

Den tidsfrist som föreslås i den ursprungliga texten är inte rimlig och riskerar att slå särskilt 
hårt mot små och medelstora företag. Man måste därför anpassa övergångstiden och undanta 
mindre tillämpningar från förbudet samt tillåta användning av återvunnet kylmedel.

Ändringsförslag 241
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 40 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2025. Denna bestämmelse ska 
inte tillämpas på återanvända eller 
regenererade fluorerade växthusgaser 
innan den 1 januari 2025.

Or. de

Motivering

Anläggningarnas operatörer har som en följd av förbudet mot att använda freoner investerat 
i en omställning till F-gaser. Ett tillräckligt skydd måste därför garanteras med hänsyn till 
mindre anläggningar.

Ändringsförslag 242
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 50 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den 
1 januari 2025. Denna bestämmelse ska 
inte tillämpas på:
– utrustning avsedd för tillämpningar som 
drivs under -50°C
– regenererade fluorerade växthusgaser 
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med en global uppvärmningspotential på 
mer än 2 500 som används för underhåll 
eller service av befintlig kylutrustning
– återvunna fluorerade växthusgaser med 
en global uppvärmningspotential på mer 
än 2 500 som används för underhåll eller 
service av befintlig kylutrustning eller
– utrustning för vilken det har 
konstaterats i de ekodesignkrav som har 
antagits enligt direktiv 2009/125/EG om 
att fastställa krav på ekodesign för 
energirelaterade produkter, skulle leda till 
lägre koldioxidutsläpp under livscykeln 
tack vare högre energieffektivitet under 
driften än från likvärdig utrustning som 
uppfyller gällande ekodesignkrav och inte 
innehåller fluorkolväten.

Or. en

Ändringsförslag 243
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 50 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2030.

Denna bestämmelse ska inte omfatta 
återvunna eller regenererade fluorerade 
växthusgaser med en global 
uppvärmningspotential på mer än 2 500 
som används för underhåll eller service 
av befintlig kylutrustning, förutsatt att de 
har återvunnits från sådan utrustning.
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Or. en

Motivering

Användare av kylutrustning som nyligen har gjort investeringar för att ersätta kylmedlet R22 
med alternativ skulle ha tvingats genomföra eftermontering eller byta ut utrustning som 
eventuellt inte befinner sig i livscykelns slut. Det verkar därför bättre att invänta ett förbud 
för ny utrustning och en övergångsperiod för underhåll av befintlig utrustning.

Ändringsförslag 244
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2020.

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 150 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 40 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med den
1 januari 2018. Denna bestämmelse ska 
inte gälla utrustning avsedd för 
tillämpningar som är utformade för att 
kyla produkter till temperaturer under -
50°C eller utrustning som är konverterad 
för att använda fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential på mer än 2 150 
som syftar till att uppfylla åtaganden 
enligt förordningarna om 
ozonnedbrytande ämnen 
(förordning (EG) nr 1005/2009).

Or. en

Motivering

Oberoende experter och rådgivare till industrin pekar på att ett serviceförbud för fluorerade 
växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 2 150 är möjligt. För 
att klara det måste dock åtgärder vidtas för att fluorkolvätesystem konverteras i enlighet med 
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ozonförordningarna. Åtgärder vidtas också för att exkludera mindre utrustning som påverkas 
oproportionerligt av förbudet.

Ändringsförslag 245
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Service eller underhåll av kylutrustning 
med fluorerade växthusgaser som har 
regenererats och återvunnits undantas 
från förbudet fram till den 1 januari 2030.

Or. pl

Ändringsförslag 246
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till 1 januari 2027 ska denna 
bestämmelse inte omfatta återvunna 
fluorerade växthusgaser med en global
uppvärmningspotential på mer än 2 500 
som används för underhåll eller service 
av befintlig kylutrustning, förutsatt att de 
har återvunnits från sådan utrustning.
Fram till 1 januari 2027 ska denna 
bestämmelse inte omfatta regenererade 
fluorerade växthusgaser med en global 
uppvärmningspotential på mer än 2 500 
som används för underhåll eller service 
av befintlig kylutrustning, förutsatt att de 
har märkts i enlighet med artikel 10.5.

Or. en
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Ändringsförslag 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna bestämmelse 
ska faktorn för den globala 
uppvärmningspotentialen för blandningar 
som innehåller fluorerade växthusgaser 
beräknas enligt bilaga IV.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 248
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2017 ska 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst 
2 150 endast användas vid service eller 
underhåll av kylutrustning utöver den 
som avses i det första stycket om de har 
återvunnits från annan utrustning inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning ska inte tillämpas 
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på medicinska tillämpningar som är av 
avgörande betydelse, då det inte finns 
något annat lämpligt alternativ eller då 
sådana alternativ inte kan användas på 
grund av tekniska, ekonomiska eller
säkerhetsrelaterade skäl.

Or. en

Motivering

Man måste behålla de nödvändiga medicinska tillämpningar som innehåller fluorerade 
växthusgaser då det inte finns några lämpliga alternativ, så att en säker och effektiv 
nödvändig hälsovård kan upprätthållas.

Ändringsförslag 250
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Redan påfylld utrustning

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska kyl-, 
luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning inte vara påfylld 
med fluorkolväten innan den släpps ut på 
marknaden eller innan den ställs till 
slutanvändarens förfogande för första 
installation.
Utrustningen ska fyllas på där den är 
avsedd att användas av personer som är 
certifierade enligt artikel 8.
2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
hermetiskt sluten utrustning eller på 
utrustning som innehåller en mängd 
fluorkolväten som motsvarar mindre än 
2 procent av utrustningens förväntade 
maximala kapacitet.
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Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag att förbjuda redan påfylld utrustning skulle inverka negativt såväl ur 
ekonomisk synpunkt som ur miljösynpunkt, i synnerhet genom den skyldighet som då skulle 
införas att tömma och fylla på anordningen varje gång den hanteras, vilket skulle kunna 
medföra felaktigheter som till exempel läckage eller en potentiell överfyllning av 
anordningen.

Ändringsförslag 251
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Redan påfylld utrustning

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska kyl-, 
luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning inte vara påfylld 
med fluorkolväten innan den släpps ut på 
marknaden eller innan den ställs till 
slutanvändarens förfogande för första 
installation.
Utrustningen ska fyllas på där den är 
avsedd att användas av personer som är 
certifierade enligt artikel 8.
2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
hermetiskt sluten utrustning eller på 
utrustning som innehåller en mängd 
fluorkolväten som motsvarar mindre än 2 
% av utrustningens förväntade maximala 
kapacitet.

Or. de

Motivering

Ett förbud mot redan påfylld utrustning är inte särskilt effektivt för att undvika utsläpp av 
fluorerade växthusgaser. Inför transporter skulle producenterna då behöva tömma redan fylld 
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utrustning för provning. På användningsplatsen skulle utrustningen åter fyllas på vilket skulle 
medföra ytterligare risk för oavsiktliga utsläpp.

Ändringsförslag 252
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska 
kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning inte vara påfylld 
med fluorkolväten innan den släpps ut på 
marknaden eller innan den ställs till 
slutanvändarens förfogande för första 
installation.

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum två år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska 
kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning inte vara påfylld 
med fluorkolväten innan den släpps ut på 
marknaden eller innan den ställs till 
slutanvändarens förfogande för första 
installation.

Or. fr

Ändringsförslag 253
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska 
kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning inte vara påfylld
med fluorkolväten innan den släpps ut på 
marknaden eller innan den ställs till 
slutanvändarens förfogande för första 
installation.

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska produkter och 
utrustning som är fyllda med 
fluorkolväten inte släppas ut på marknaden
såvida inte producenten eller importören 
tidigare är registrerad i databasen i 
enlighet med artikel 15.

Or. de
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Motivering

Förbudet mot redan påfylld utrustning är inte förenligt med förordningens mål att begränsa 
användningen av F-gaser och minimera läckage.

Ändringsförslag 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska
kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning inte vara påfylld
med fluorkolväten innan den släpps ut på 
marknaden eller innan den ställs till 
slutanvändarens förfogande för första 
installation.

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska utrustning och 
produkter påfyllda med fluorkolväten vars 
användning kräver fluorkolväten inte
importeras till EU om inte importören har 
införts i kvotregistret i enlighet med 
artikel 15.

Or. it

Ändringsförslag 255
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska 
kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning inte vara påfylld 
med fluorkolväten innan den släpps ut på
marknaden eller innan den ställs till 
slutanvändarens förfogande för första 
installation.

1. Från och med den [dd/mm/åååå] [inför 
datum ett år efter denna förordnings 
ikraftträdande] ska produkter och 
utrustning som släppts ut på 
unionsmarknaden inte vara påfyllda med 
fluorkolväten såvida inte fluorkolvätena 
har släppts ut på unionsmarknaden före 
den [dd/mm/åå] [inför startdatum för 
kvotsystemet] eller ingår i den 
fluorkolvätekvot som anges i artikel 14.
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Or. en

Motivering

Man måste följa den kylmedelsmängd som ingår i importerad utrustning utan att det leder till 
en onödig administrativ börda för att se till att tillverkare av utrustningen både i och utanför 
EU behandlas lika. De som tillverkar produkter/utrustning kommer att behöva bevisa att de 
endast använder fluorkolväten som ingår i EU-kvoten (eller som redan hade släppts ut på 
EU-marknaden innan kvoteringen hade inletts) via en försäkran om överensstämmelse. De 
måste ha de nödvändiga dokumenten tillgängliga för inspektion (till exempel ”fakturorna” 
från fluorkolväteleverantören). Detaljerna måste regleras i en genomförandeakt.

Ändringsförslag 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utrustningen ska fyllas på där den är 
avsedd att användas av personer som är 
certifierade enligt artikel 8.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 257
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utrustningen ska fyllas på där den är 
avsedd att användas av personer som är 
certifierade enligt artikel 8.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 258
Gilles Pargneaux
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utrustningen ska fyllas på där den är 
avsedd att användas av personer som är 
certifierade enligt artikel 8.

Med undantag av sådan utrustning som 
avses i artikel 3.1 e ska utrustningen fyllas 
på där den är avsedd att användas av 
personer som är certifierade enligt 
artikel 8.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel enligt kommissionens förslag är inte lämpliga för fordon och 
behållare med kylaggregat.

Ändringsförslag 259
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den utrustning som avses i artikel 3.1 e 
ska fyllas på i den medlemsstat där 
fordonet är registrerat och ställs till 
operatörens förfogande, av personer som 
är certifierade enligt artikel 8.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att beakta särdragen för redan påfylld utrustning för transportsektorn.

Ändringsförslag 260
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på hermetiskt 
sluten utrustning eller på utrustning som 
innehåller en mängd fluorkolväten som 
motsvarar mindre än 2 procent av 
utrustningens förväntade maximala 
kapacitet.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på utrustning 
som innehåller en mängd fluorkolväten 
som motsvarar mindre än 2 procent av 
utrustningens förväntade maximala 
kapacitet.

Or. de

Motivering

Förbudet mot redan påfylld utrustning är inte förenligt med förordningens mål att begränsa 
användningen av F-gaser och minimera läckage.

Ändringsförslag 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på hermetiskt 
sluten utrustning eller på utrustning som 
innehåller en mängd fluorkolväten som 
motsvarar mindre än 2 procent av 
utrustningens förväntade maximala 
kapacitet.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på utrustning 
som innehåller en mängd fluorkolväten 
som motsvarar mindre än 2 procent av 
utrustningens förväntade maximala 
kapacitet.

Or. it

Ändringsförslag 262
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på hermetiskt 
sluten utrustning eller på utrustning som 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på utrustning 
som innehåller en mängd fluorkolväten 
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innehåller en mängd fluorkolväten som 
motsvarar mindre än 2 procent av 
utrustningens förväntade maximala 
kapacitet.

som motsvarar mindre än 2 procent av 
utrustningens förväntade maximala 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 263
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se till att den mängd 
fluorkolväten som producenter och 
importörer tillåts släppa ut på marknaden i 
EU varje år inte överskrider den högsta 
tillåtna mängd som beräknats för det 
berörda året i enlighet med bilaga V. Varje 
producent och importör ska se till att den 
mängd fluorkolväten som beräknas i 
enlighet med bilaga V och som den släpper 
ut på marknaden inte överskrider den kvot 
som producenten eller importören har 
tilldelats enligt artikel 14.5 eller överförts 
till denne i enlighet med artikel 16.

1. Kommissionen ska se till att den mängd 
fluorkolväten som producenter och 
importörer tillåts släppa ut på marknaden i 
EU varje år inte överskrider den högsta 
tillåtna mängd som beräknats för det 
berörda året i enlighet med bilaga V. Varje 
producent och importör av fluorkolväten 
samt varje producent och importör av 
produkter som innehåller fluorkolväten
ska se till att den mängd fluorkolväten som 
beräknas i enlighet med bilaga V och som 
den direkt eller indirekt släpper ut på 
marknaden inte överskrider den kvot som 
producenten eller importören har tilldelats 
enligt artikel 14.5 eller överförts till denne 
i enlighet med artikel 16.

Or. de

Motivering

Utfasningsmekanismen bör utökas till de producenter och importörer av produkter som är 
fyllda med F-gaser.

Ändringsförslag 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se till att den mängd 
fluorkolväten som producenter och 
importörer tillåts släppa ut på marknaden i 
EU varje år inte överskrider den högsta 
tillåtna mängd som beräknats för det 
berörda året i enlighet med bilaga V. Varje 
producent och importör ska se till att den 
mängd fluorkolväten som beräknas i 
enlighet med bilaga V och som den släpper 
ut på marknaden inte överskrider den kvot 
som producenten eller importören har 
tilldelats enligt artikel 14.5 eller överförts 
till denne i enlighet med artikel 16,

1. Kommissionen ska se till att den mängd 
fluorkolväten som anges i bilagorna I och 
II som producenter och importörer av 
fluorkolväten och produkter som 
innehåller fluorkolväten tillåts släppa ut 
på marknaden i EU varje år inte 
överskrider den högsta tillåtna mängd som 
beräknats för det berörda året i enlighet 
med bilaga V. Varje producent och 
importör av fluorkolväten och produkter 
som innehåller fluorkolväten ska se till att 
den mängd fluorkolväten som beräknas i 
enlighet med bilaga V och som den släpper 
ut på marknaden inte överskrider den kvot 
som producenten eller importören har 
tilldelats enligt artikel 14.5 eller överförts 
till denne i enlighet med artikel 16,

Or. it

Motivering

För att skydda konkurrenskraften för företag som har sitt säte i Europa är det mycket viktigt 
att importörer av utrustning som innehåller fluorkolväten omfattas av mekanismen för 
utfasning och tilldelning av kvoter.

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se till att den mängd 
fluorkolväten som producenter och 
importörer tillåts släppa ut på marknaden i 
EU varje år inte överskrider den högsta 
tillåtna mängd som beräknats för det 
berörda året i enlighet med bilaga V. Varje 
producent och importör ska se till att den 
mängd fluorkolväten som beräknas i 
enlighet med bilaga V och som den släpper 

1. I den mån säkra samt tekniskt och 
ekonomiskt hållbara alternativ som tar 
hänsyn till olika klimatförhållanden i 
unionens medlemsstater finns på 
marknaden, ska kommissionen se till att 
den mängd fluorkolväten som producenter 
och importörer tillåts släppa ut på 
marknaden i EU varje år inte överskrider 
den högsta tillåtna mängd som beräknats 
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ut på marknaden inte överskrider den kvot 
som producenten eller importören har 
tilldelats enligt artikel 14.5 eller överförts 
till denne i enlighet med artikel 16,

för det berörda året i enlighet med bilaga 
V. Varje producent och importör ska se till 
att den mängd fluorkolväten som beräknas 
i enlighet med bilaga V och som den 
släpper ut på marknaden inte överskrider 
den kvot som producenten eller importören 
har tilldelats enligt artikel 14.5 eller 
överförts till denne i enlighet med artikel 
16.

Or. fr

Motivering

Vi måste återspegla verkligheten på marknaden. Etapperna måste vara realistiska och kunna 
uppnås ur hälso- och säkerhetssynpunkt samt när det gäller energieffektivitet och ekonomiska 
perspektiv.

Ändringsförslag 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna artikel ska inte tillämpas på 
fluorkolväten som importeras till EU för 
destruktion.

2. Denna artikel ska inte tillämpas på 
följande:

Den ska inte tillämpas på producenter 
eller importörer av mindre än 1 000 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorkolväten per 
år.

(a) Fluorkolväten som importeras till EU 
för destruktion.

(b) Fluorkolväten som levereras för 
direktexport utanför EU.
(c) Fluorkolväten som ska användas i 
råvarutillämpningar.
(d) Fluorkolväten som ska ompaketeras 
och därefter exporteras utanför EU.
(e) Fluorkolväten som produceras i eller 
importeras till EU för medicinska 
tillämpningar.

Or. en
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Motivering

Ett tydligt undantag för medicinska tillämpningar garanterar att det finns tillgängligt när det 
är nödvändigt. Man bör inte räkna in användning av fluorkolväten som importeras för 
destruktion och fluorkolväten i råvarutillämpningar har samma effekt som vid destruktion 
eftersom ämnet omvandlas till andra ämnen. Fluorkolväten som tillhandahålls för 
efterföljande export släpps aldrig ut på EU-marknaden och bör därför inte tas med.

Ändringsförslag 267
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna artikel ska inte tillämpas på 
fluorkolväten som importeras till EU för 
destruktion.

2. Denna artikel ska inte tillämpas på

(a) fluorkolväten som importeras till EU 
för destruktion,
(b) fluorkolväten som släpps ut på 
EU-marknaden för följande 
användningsområden:
Tillämpningar inom hälso- och 
sjukvården (särskilt vid medicinsk och 
farmaceutisk tillämpning).
Tillämpningar inom luftfarten (särskilt 
för brandbekämpningssystem och 
brandsläckare ombord på flygplan).
Tillämpningar vid produktion och 
överföring av elkraft.
Kryogenisk tillämpning.
Produktion av industrigaser.

Or. en

Ändringsförslag 268
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska inte tillämpas på producenter 
eller importörer av mindre än 1 000 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorkolväten per 
år.

utgår

Or. en

Motivering

Det nuvarande undantaget skulle eventuellt kunna bli ett stort kryphål för importer av 
fluorkolväten som inte har tilldelats någon kvot och därmed kan den miljömässiga 
integriteten i utfasningen undergrävas. Man bör inte tillåta några importer utan 
fluorkolvätekvot.

Ändringsförslag 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska inte tillämpas på producenter eller 
importörer av mindre än 1 000 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorkolväten per 
år.

Den ska inte tillämpas på producenter eller 
importörer av mindre än 10 ton
koldioxidekvivalenter av fluorkolväten per 
år.

Or. en

Ändringsförslag 270
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen lägger senast den 
31 december 2014 fram en rapport för 
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Europaparlamentet och rådet om hur 
långt den tekniska utvecklingen för 
tillhandahållande av säkra och tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara, 
marknadsmässiga alternativ till 
existerande fluorkolväten har kommit.

Or. de

Motivering

Vid fastställandet av de varje år tillåtna högsta mängderna fluorkolväten måste 
kommissionen ta hänsyn till om det redan finns säkra och tekniskt och ekonomiskt 
genomförbara alternativ med en lägre uppvärmningspotential (GWP) på marknaden.

Ändringsförslag 271
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för att ändra de högsta tillåtna mängder 
som fastställs i bilaga V mot bakgrund av 
utvecklingen på marknaden för 
fluorkolväten och tillhörande utsläpp, och

(a) för att ändra de högsta tillåtna mängder 
som fastställs i bilaga V mot bakgrund av 
utvecklingen på marknaden för 
fluorkolväten och tillhörande utsläpp, om 
och i den mån det finns säkra och tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
på marknaden, och

Or. de

Motivering

Vid en eventuell ändring av den varje år tillåtna högsta mängden fluorkolväten måste 
kommissionen ta hänsyn till om det redan finns alternativ med en lägre 
uppvärmningspotential (GWP) på marknaden.

Ändringsförslag 272
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för att ändra de högsta tillåtna mängder 
som fastställs i bilaga V mot bakgrund av 
utvecklingen på marknaden för 
fluorkolväten och tillhörande utsläpp, och

(a) för att minska de högsta tillåtna 
mängder som fastställs i bilaga V mot 
bakgrund av utvecklingen på marknaden 
för fluorkolväten och tillhörande utsläpp, 
och

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för att minska de högsta tillåtna 
mängder som fastställs i bilaga V mot 
bakgrund av utvecklingen på marknaden 
för fluorkolväten och tillhörande utsläpp, 
och

(a) för att minska de högsta tillåtna 
mängder som fastställs i bilaga V mot 
bakgrund av utvecklingen på marknaden 
för fluorkolväten och tillhörande utsläpp, 
när ett genomförbart, säkert samt tekniskt 
och ekonomiskt hållbart alternativ som 
tar hänsyn till olika klimatförhållanden i 
unionens medlemsstater finns på 
marknaden, och

Or. fr

Motivering

Av uppenbara skäl måste vi se till att säkra och hållbara alternativ finns på marknaden innan 
användning av de fluorkolväten som anges i texten förbjuds.

Ändringsförslag 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenheter att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20

4. Kommissionen får, vid en förfrågan 
från en behörig myndighet i en 
medlemsstat, genom genomförandeakter 
godkänna ett tidsbegränsat undantag från 
det krav på kvoter som fastställs i artikel 1 
för de särskilda kategorier av produkter 
eller utrustning som anges i bilaga III när 
det är nödvändigt att använda 
fluorkolväten av hälso- eller säkerhetsskäl 
och det annars inte skulle gå att garantera 
en tillräcklig försörjning. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

(a) för att ändra de högsta tillåtna 
mängder som fastställs i bilaga V mot 
bakgrund av utvecklingen på marknaden 
för fluorkolväten och tillhörande utsläpp, 
och 
(b) för att undantag utsläppande på 
marknaden för specifika ändamål från det 
krav på kvoter som fastställs i punkt 1 när 
det är nödvändigt att använda 
fluorkolväten av hälso- eller säkerhetsskäl 
och det annars inte skulle gå att garantera 
en tillräcklig försörjning 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skulle innebära att granskning och ändring av de högsta 
fluorkolvätemängder som släpps ut på marknaden ingår i översynsartikeln (artikel 19) istället 
för att vara föremål för en delegerad akt. Dessutom skulle då alla undantag från kravet på 
kvoter ingå direkt i förordningen och inte presenteras senare genom en delegerad akt. 

Ändringsförslag 275
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Befintliga producenter eller 
importörer som redan släpper ut 
fluorkolväten på EU-marknaden i syfte att 
tillhandahålla dem åt tillverkare som 
använder fluorkolväten som processgas 
när de producerar halvledare ska 
undantas från den utfasning som avses i 
artikel 13.1, så länge fluorkolvätena 
endast släpps ut på marknaden för att 
användas vid produktionen av halvledare 
och att denna användning kan bekräftas 
med styrkande handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 276
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Tilldelningsavgift

Alla producenter och importörer ska, 
innan de erhåller sin tilldelade kvot eller 
del därav, betala en tilldelningsavgift för 
de fluorkolvätemängder som ska släppas 
ut på marknaden under det kommande 
året.
2. Kommissionen ska beräkna 
tilldelningsavgiften varje år som en fast 
avgift per ton koldioxidekvivalenter av 
fluorkolväten. För detta ändamål ska 
producenter och importörer som väljer att 
utnyttja sin tilldelade kvot eller del därav 
lämna in en deklaration till kommissionen 
med uppgifter om den mängd 
fluorkolväten som kommer att erhållas
under det kommande året.
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3. Kommissionen ska fastställa hur 
intäkterna från tilldelningsavgifterna ska 
användas. När man har räknat av de 
administrativa kostnaderna ska dessa 
intäkter användas för ett eller flera av 
följande ändamål:
(a) Minst 60 % av intäkterna ska gå till 
ytterligare finansiering av LIFE. Detta 
kan inkludera projekt för uttjänta 
gastillämpningar, utbildning, 
marknadskontroll eller lättnader vid 
införande av alternativ teknik, särskilt vid 
hög omgivningstemperatur.
(b) Främjande och införande av ett 
internationellt avtal om fluorkolväten.
4. Kommissionen ska avlägga en rapport 
om hur intäkterna har använts den 
[1 januari 2017]. Den sammanfattande 
rapporten ska göras tillgänglig för 
allmänheten, i elektronisk form, så att den 
sprids aktivt och systematiskt i enlighet 
med förordning (EG) nr 1367/2006.
5. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa föreskrifter 
för insamling och fördelning av de 
intäkter som avses i punkt 3 och för hur 
den information som avses i punkt 4 ska 
utformas. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 277
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 oktober 2014 genom 

1. Kommissionen ska senast den 
31 oktober 2014 genom 
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genomförandebeslut fastställa ett 
referensvärde för varje producent eller 
importör som har rapporterat uppgifter 
enligt artikel 6 i förordning (EG) 
nr 842/2006 baserat på det årliga 
genomsnittet av de mängder fluorkolväten 
som producenten eller importören har 
rapporterat att denne har producerat eller 
importerat 2008–2011. När referensvärdet 
fastställs ska mängder som rapporteras 
utöver kvoten inte beaktas. 
Referensvärdena ska beräknas i enlighet 
med bilaga V till den här förordningen.

genomförandebeslut fastställa ett 
referensvärde för varje producent eller 
importör som har rapporterat uppgifter 
enligt artikel 6 i förordning (EG) 
nr 842/2006 baserat på det årliga 
genomsnittet av de mängder fluorkolväten 
som producenten eller importören har 
rapporterat att denne har släppt ut på 
EU-marknaden 2008–2011. När 
referensvärdet fastställs ska mängder som 
rapporteras utöver kvoten inte beaktas. 
Referensvärdena ska beräknas i enlighet 
med bilaga V till den här förordningen.

Or. en

Motivering

Produktion och import fastställer inte den mängd som släpps ut på marknaden eftersom 
exporter inte ingår.

Ändringsförslag 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Producenter och importörer som inte har 
rapporterat någon produktion eller import 
enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 
842/2006 för den referensperiod som avses 
i punkt 1 får deklarera sin avsikt att 
producera eller importera fluorkolväten 
under påföljande år.

2. Producenter och importörer som inte har 
rapporterat någon produktion eller import 
enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 
842/2006 för den referensperiod som avses 
i punkt 1 samt importörer av utrustning 
som innehåller fluorkolväten deklarerar
sin avsikt att producera eller importera 
fluorkolväten eller att importera produkter 
som innehåller fluorkolväten under 
påföljande år.

Or. it
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Motivering

För att skydda konkurrenskraften för företag som har sitt säte i Europa är det mycket viktigt 
att importörer av utrustning som innehåller fluorkolväten omfattas av mekanismen för 
utfasning och tilldelning av kvoter.

Ändringsförslag 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exportörer av utrustning som innehåller 
fluorkolväten deklarerar sin avsikt att 
ansöka om krediter för kvoterna mot 
bakgrund av de kvantiteter som 
exporterades under föregående år.

Or. it

Ändringsförslag 280
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska tilldela kvoter för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten till varje producent och 
importör för varje år med början år 2015 i 
enlighet med den fördelningsmekanism 
som anges i bilaga VI.

5. Kommissionen ska tilldela kvoter för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten till varje producent och 
importör för varje år med början år 2015 i 
enlighet med den fördelningsmekanism 
som anges i bilaga VI. Från och med den 
1 januari 2018 ska producenter och 
importörer betala en tilldelningsavgift 
varje år på ett belopp som motsvarar 
10 euro per ton koldioxidekvivalenter av 
fluorkolväten för alla delar av den kvot 
som de har tilldelats. De intäkter som man 
får in ska användas för att stödja 
genomförandet av denna förordning och 
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till att ta itu med regionala skillnader 
särskilt inriktade på länder med höga 
temperaturer, i relation till hur stor 
mängd fluorerade gaser som används per 
capita, kostnaden för ersättningsteknik på 
grund av klimatförhållanden, skapandet 
av incitament för en korrekt återvinning 
av fluorerade växthusgaser och 
marknadskontroller för att motverka 
illegal handel.

Or. en

Ändringsförslag 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska tilldela kvoter för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten till varje producent och 
importör för varje år med början år 2015 i 
enlighet med den fördelningsmekanism 
som anges i bilaga VI.

5. Kommissionen ska tilldela kvoter för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten till varje producent och 
importör samt till varje importör av 
produkter som innehåller fluorkolväten 
för varje år med början år 2015 i enlighet 
med den fördelningsmekanism som anges i 
bilaga VI.

Or. it

Motivering

För att skydda konkurrenskraften för företag som har sitt säte i Europa är det mycket viktigt 
att importörer av utrustning som innehåller fluorkolväten omfattas av mekanismen för 
utfasning och tilldelning av kvoter.

Ändringsförslag 282
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska senast den 
31 augusti 2014 presentera ett förslag till 
förfarande för insamling och fördelning 
av de intäkter som avses i punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 283
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Denna artikel ska inte tillämpas på 
fluorkolväten som släpps ut på 
EU-marknaden för följande 
användningsområden:
Tillämpningar inom hälso- och 
sjukvårdssektorn (särskilt vid medicinska 
och farmaceutiska tillämpningar).
Tillämpningar inom luftfarten (särskilt 
för brandbekämpningssystem och 
brandsläckare ombord på flygplan).
Tillämpningar vid produktion och 
överföring av elkraft.
Kryogenisk tillämpning.
Produktion av industrigaser.

Or. en

Ändringsförslag 284
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska på begäran föras in i det 
elektroniska registret:

Följande ska föras in i det elektroniska 
registret:

Or. de

Ändringsförslag 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska på begäran föras in i det 
elektroniska registret:

Det elektroniska registret ska innehålla 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) importörer av produkter eller 
utrustning vilka innehåller fluorkolväten 
som deklarerar att de valt mekanismen för 
tilldelning av kvoter och som lämnar in en 
deklaration i enlighet med artikel 14.2.

Or. it

Ändringsförslag 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 – led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) exportörer av produkter eller 
utrustning vilka innehåller fluorkolväten 
som deklarerar att de valt mekanismen för 
tilldelning av kvoter och som lämnar in en 
deklaration i enlighet med artikel 14.2.

Or. it

Ändringsförslag 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det elektroniska registret ska göras 
tillgängligt för allmänheten, i elektronisk 
form, i enlighet med förordning (EG) nr 
1367/2006.

Or. en

Ändringsförslag 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje exportör av produkter som 
innehåller fluorerade växthusgaser som 
är införd i registret enligt artikel 15.1 får 
överföra de kvantiteter av den tilldelade 
andelen som han eller hon har exporterat 
från EU under föregående år till ett annat 
företag inom EU förutsatt att det också är 
infört i registret.

Or. it
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Ändringsförslag 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska kontrollera den 
genomförda transaktionen i enlighet med 
punkt 1a och ska offentliggöra en 
årsrapport om hur systemet för 
överföringar fungerar och lämna den till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. it

Ändringsförslag 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje producent, importör 
och exportör som producerat, importerat 
eller exporterat mer än ett ton eller
1 000 ton koldioxidekvivalenter av 
fluorerade växthusgaser och gaser som 
förtecknas i bilaga II under föregående 
kalenderår rapportera de uppgifter som 
anges i bilaga VII för vart och ett av de 
ämnena för det kalenderåret till 
kommissionen.

1. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje företag som producerat, 
importerat eller exporterat mer än 
1 000 ton koldioxidekvivalenter av 
fluorerade växthusgaser under föregående 
kalenderår rapportera de uppgifter som 
anges i bilaga VII för vart och ett av de 
ämnena för det kalenderåret till 
kommissionen.

Or. it

Motivering

För att kontrollera att utfasningsmekanismen fungerar som den ska samt vilka konsekvenser 
den kan få för företag som har säte i EU bör man i meddelandet särskilja mellan produkter 
och utrustning som tillverkas i EU samt produkter som importeras och exporteras.
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Ändringsförslag 292
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje producent, importör och 
exportör som producerat, importerat eller 
exporterat mer än ett ton eller 1 000 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorerade 
växthusgaser och gaser som förtecknas i 
bilaga II under föregående kalenderår 
rapportera de uppgifter som anges i bilaga 
VII för vart och ett av de ämnena för det 
kalenderåret till kommissionen.

1. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje producent, importör och 
exportör som producerat, importerat eller 
exporterat fluorerade växthusgaser och 
gaser som förtecknas i bilaga II under 
föregående kalenderår rapportera de 
uppgifter som anges i bilaga VII för vart 
och ett av de ämnena för det kalenderåret 
till kommissionen.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för rapportering bör utvidgas så att det omfattar alla producenter, 
importörer och exportörer.

Ändringsförslag 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje producent, importör och 
exportör som producerat, importerat eller 
exporterat mer än ett ton eller 1 000 ton
koldioxidekvivalenter av fluorerade 
växthusgaser och gaser som förtecknas i 
bilaga II under föregående kalenderår 
rapportera de uppgifter som anges i bilaga 
VII för vart och ett av de ämnena för det 
kalenderåret till kommissionen.

1. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje producent, importör och 
exportör som producerat, importerat eller 
exporterat mer än tio ton
koldioxidekvivalenter av fluorerade 
växthusgaser och gaser som förtecknas i 
bilaga II under föregående kalenderår 
rapportera de uppgifter som anges i bilaga 
VII för vart och ett av de ämnena för det 
kalenderåret till kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 294
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje företag som destruerat 
mer än ett ton eller 1 000 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorerade 
växthusgaser och gaser som förtecknas i 
bilaga II under föregående kalenderår 
rapportera de uppgifter som anges i bilaga 
VII för vart och ett av de ämnena för det 
kalenderåret till kommissionen.

2. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje företag som destruerat 
fluorerade växthusgaser och gaser som 
förtecknas i bilaga II under föregående 
kalenderår rapportera de uppgifter som 
anges i bilaga VII för vart och ett av de 
ämnena för det kalenderåret till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för rapportering bör utvidgas så att det omfattar alla producenter, 
importörer och exportörer.

Ändringsförslag 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje företag som släppt ut
mer än 10 000 ton koldioxidekvivalenter 
av fluorerade växthusgaser och gaser som 
förtecknas i bilaga II och som ingår i 
produkter eller utrustning på marknaden 
under föregående kalenderår rapportera de 
uppgifter som anges i bilaga VII för vart 
och ett av de ämnena för det kalenderåret 

3. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje företag som producerat, 
importerat eller exporterat mer än
1 000 ton koldioxidekvivalenter av 
fluorerade växthusgaser som ingår i 
produkter eller utrustning under föregående 
kalenderår rapportera de uppgifter som 
anges i bilaga VII för vart och ett av de 
ämnena för det kalenderåret till 
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till kommissionen. kommissionen.

Or. it

Motivering

För att kontrollera att utfasningsmekanismen fungerar som den ska samt vilka konsekvenser 
den kan få för företag som har säte i EU bör man i meddelandet särskilja mellan produkter 
och utrustning som tillverkas i EU samt produkter som importeras och exporteras. Ett 
meddelande som grundar sig på vilka produkter som släpps på marknaden är inte tillräckligt 
detaljerat.

Ändringsförslag 296
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Insamling av utsläppsuppgifter 

1. Medlemsstaterna ska samla in 
uppgifter om utsläpp av fluorerade 
växthusgaser. 
För detta ändamål ska de införa något av 
följande system, beroende på vilket som är 
lämpligt:
a) Ett system där en databas drivs på 
nationell nivå för insamling av de 
uppgifter som registrerats i enlighet med 
artikel 5.1.
b) Ett system där det utförs 
undersökningar av utsläpp utifrån ett 
representativt urval av operatörer som 
omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 
och resultaten extrapoleras från dessa 
undersökningar.
2. De uppgifter som samlas in enligt 
punkt 1 ska på begäran göras tillgängliga 
för kommissionen. Kommissionen får 
sprida dessa uppgifter till de andra 
medlemsstaterna. 
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3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att fastställa krav på de 
system för insamlingen av uppgifter som 
avses i denna artikel punkt 1 andra 
stycket och avgöra huruvida ett system 
ska inrättas enligt denna artikel punkt 1 
andra stycket led a eller b för specifika 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Insamling av utsläppsuppgifter 
1. Medlemsstaterna ska samla in 
uppgifter om utsläpp av fluorerade 
växthusgaser. 
För detta ändamål ska de införa något av 
följande system, beroende på vilket som är 
lämpligt:
a) Ett system där en databas drivs på 
nationell nivå för insamling av de 
uppgifter som registrerats i enlighet med 
artikel 5.1.
b) Ett system där det utförs 
undersökningar av utsläpp utifrån ett 
representativt urval av operatörer som 
omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 
och resultaten extrapoleras från dessa 
undersökningar.
2. De uppgifter som samlas in enligt 
punkt 1 ska på begäran göras tillgängliga 
för kommissionen. Kommissionen får 
sprida dessa uppgifter till de andra 
medlemsstaterna.
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3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att fastställa krav på de 
system för insamlingen av uppgifter som 
avses i denna artikel punkt 1 andra 
stycket och avgöra huruvida ett system 
ska inrättas enligt denna artikel punkt 1 
andra stycket led a eller b för specifika.

Or. en

Motivering

Det skulle innebära parallella rapporteringssystem som skulle skapa en onödig administrativ 
belastning. Det krävs en konsekvensändring i artikel 19.3 för att ta bort hänvisningen till 
artikel 18.2.

Ändringsförslag 298
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Insamling av utsläppsuppgifter 

1. Medlemsstaterna ska samla in 
uppgifter om utsläpp av fluorerade 
växthusgaser.
För detta ändamål ska de införa något av 
följande system, beroende på vilket som är 
lämpligt:
a) Ett system där en databas drivs på 
nationell nivå för insamling av de 
uppgifter som registrerats i enlighet med 
artikel 5.1.
b) Ett system där det utförs 
undersökningar av utsläpp utifrån ett 
representativt urval av operatörer som 
omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 
och resultaten extrapoleras från dessa 
undersökningar.
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Or. en

Ändringsförslag 299
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Insamling av utsläppsuppgifter

Europeiska miljöbyrån ska samla in 
uppgifter för att kunna uppskatta 
mängden fluorerade växthusgaser i 
atomsfären och dessa uppgifter ska göras 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 300
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som samlas in enligt 
punkt 1 ska på begäran göras tillgängliga 
för kommissionen. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 301
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att fastställa krav på de 
system för insamlingen av uppgifter som 
avses i denna artikel punkt 1 andra 
stycket och avgöra huruvida ett system 
ska inrättas enligt denna artikel punkt 1 
andra stycket led a eller b för specifika 
sektorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 302
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Insamling av utsläppsuppgifter 

Medlemsstaterna ska införa ett system, 
eller använda ett befintligt system om ett 
sådant finns, som kan kontrollera 
användningen och de faktiska utsläppen 
av fluorerade växthusgaser inom de 
sektorer som denna förordning gäller. Ett 
sådant system kan omfatta insamling och 
analys av de uppgifter som registrerats av 
de operatörer av utrustning som avses i 
artikel 5.1.

Or. en

Ändringsförslag 303
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2020 offentliggöra en rapport 
om tillgången till fluorkolväten på 
unionsmarknaden, särskilt för medicinska 
tillämpningar.

Kommissionen ska senast sex år efter det 
att denna förordning har trätt i kraft
offentliggöra en rapport om 
genomförandet av denna förordning och 
om tillgången till fluorkolväten på 
unionsmarknaden för de olika berörda 
sektorerna. Rapporten ska omfatta 
de fem första åren av genomförandet och 
innehålla en utvärdering av de mängder 
fluorkolväten som avses i bilaga V för 
perioden 2021–2030.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 304
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2020 offentliggöra en rapport 
om tillgången till fluorkolväten på 
unionsmarknaden, särskilt för medicinska 
tillämpningar.

Kommissionen ska senast den 
31 december 2020 offentliggöra en rapport 
om tillgången till fluorkolväten på 
unionsmarknaden, särskilt för medicinska 
tillämpningar, och om möjligheten att
genomföra en utfasningsplan för skum 
som innehåller fluorerade växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska övervaka 
tillämpningen och effekterna av den här 
förordningen på grundval av information 
om utsläppande på marknaden som 
rapporterats enligt artikel 17 och om 
utsläpp av fluorerade växthusgaser som 
gjorts tillgänglig enligt artikel 18.2. 

3. Kommissionen ska övervaka 
tillämpningen och effekterna av den här 
förordningen på grundval av information 
om utsläppande på marknaden som 
rapporterats enligt artikel 17.

Or. en

Motivering

Det här hänger ihop med mitt ändringsförslag om att ta bort artikel 18 och är därför en 
konsekvensändring.

Ändringsförslag 306
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2024 offentliggöra en 
omfattande rapport om effekterna av den 
här förordningen, inbegripet en prognos 
över den fortsatta efterfrågan på 
fluorkolväten efter 2030.

Kommissionen ska senast elva år efter det 
att denna förordning har trätt i kraft
offentliggöra en uttömmande omfattande 
rapport om effekterna av den här 
förordningen under de tio första åren av 
genomförandet, inbegripet en prognos 
över den fortsatta efterfrågan på 
fluorkolväten efter 2030.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa regelbundna rapporter vart femte år om 
genomförandet av förordningen.
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Ändringsförslag 307
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2024 offentliggöra en 
omfattande rapport om effekterna av den 
här förordningen, inbegripet en prognos 
över den fortsatta efterfrågan på 
fluorkolväten efter 2030.

Kommissionen ska senast den 
31 december 2022 offentliggöra en 
omfattande rapport om effekterna av den 
här förordningen, inbegripet:

Or. en

Ändringsförslag 308
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en prognos över den fortsatta 
efterfrågan på fluorkolväten 2024, 2027, 
2030 och efter 2030

Or. en

Ändringsförslag 309
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en bedömning av en eventuell 
utfasning av fluorkolväten till 2030 eller 
strax därefter, som omfattar de undantag 
och andra åtgärder som krävs till stöd för 
ett sådant förslag
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Or. en

Ändringsförslag 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en översikt över de europeiska och 
internationella standarder, den nationella 
säkerhetslagstiftning och de 
byggbestämmelser i medlemsstaterna som 
förhindrar en övergång till brandfarliga 
kylmedel, såsom kolväten,

Or. en

Ändringsförslag 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) en granskning över de tekniskt 
möjliga och kostnadseffektiva alternativ 
som finns till produkter och utrustning 
som innehåller fluorerade växthusgaser 
för produkter och utrustning som inte 
ingår i bilaga III, med hänsyn tagen till 
energieffektiviteten.

Or. en

Ändringsförslag 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)



PE508.081v01-00 76/80 AM\931885SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2020 offentliggöra en 
rapport om tillgången till fluorkolväten på 
unionsmarknaden och ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att ändra de högsta tillåtna 
mängder som fastställs i bilaga V, mot 
bakgrund av utvecklingen på marknaden 
för fluorkolväten och tillhörande utsläpp.

Or. en

Motivering

Detta skulle innebära att granskning och ändring av de högsta fluorkolvätemängder som 
släpps ut på marknaden ingår i översynsartikeln istället för att vara föremål för en delegerad 
akt i artikel 13.

Ändringsförslag 313
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2020 offentliggöra en 
rapport där man uppskattar de 
administrativa och ekonomiska 
kostnaderna av den här förordningen för 
företag, där förslag på hur denna kostnad 
kan minskas ingår.

Or. en

Ändringsförslag 314
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.4, 7.2, 8.7, 9.3,
10.7, 13.5, 14.6, 17.5, 18.3, 19.1 och 19.2 
ska ges till kommissionen tills vidare från 
och med den [dd/mm/åååå] [infoga den dag 
då den här förordningen träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.4, 7.2, 8.7, 9.3, 
10.7, 13.4, 14.6, 17.5, 18.3, 19.1 och 19.2 
ska ges till kommissionen för en period av 
fem år från och med den [dd/mm/åååå] 
[infoga den dag då den här förordningen 
träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
femårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. fr

Motivering

I artikel 13 nämns delegering av befogenhet i punkt 4 och inte i punkt 5. Det är också 
önskvärt att delegeringen av befogenhet är tidsbegränsad och att en rapport om delegeringen 
av befogenhet utarbetas.

Ändringsförslag 315
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.4, 7.2, 8.7, 9.3, 10.7, 13.5, 
14.6, 17.5, 18.3, 19.1 och 19.2 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare, i beslutet angivet 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.4, 7.2, 8.7, 9.3, 10.7, 13.4, 
14.6, 17.5, 18.3, 19.1 och 19.2 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare, i beslutet angivet 
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datum. Det påverkar inte giltigheten av de 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

datum. Det påverkar inte giltigheten av de 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Or. fr

Motivering

I artikel 13 nämns delegering av befogenhet i punkt 4 och inte i punkt 5.

Ändringsförslag 316
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 3.4, 7.2, 8.7, 9.3, 10.7, 13.5, 
14.6, 17.5, 18.3, 19.1 och 19.2 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar inom en 
period på två månader från den dag då 
akten delgavs Europaparlamentet och 
rådet, eller om både Europaparlamentet 
och rådet, före utgången av den perioden 
har underrättat kommissionen om att de 
inte kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 3.4, 7.2, 8.7, 9.3, 10.7, 13.4, 
14.6, 17.5, 18.3, 19.1 och 19.2 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar inom en 
period på två månader från den dag då 
akten delgavs Europaparlamentet och 
rådet, eller om både Europaparlamentet 
och rådet, före utgången av den perioden 
har underrättat kommissionen om att de 
inte kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. fr

Motivering

I artikel 13 nämns delegering av befogenhet i punkt 4 och inte i punkt 5.

Ändringsförslag 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens förordningar 1497/2007, 
1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 
306/2008, 307/2008 och 3084/2008 ska 
dock fortsätta att vara i kraft och 
fortsätter att gälla såvida de inte och till 
dess att de upphävs av kommissionens 
[delegerade akter eller] 
genomförandeakter som antas i enlighet 
med denna förordning.

Or. en

Motivering

En ändring för att behålla kommissionens befintliga genomförandeförordningar som gäller 
utbildning och certifiering såvida inte och till dess att kommissionen upphäver dem vid ett 
senare datum.

Ändringsförslag 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hänvisningar till den upphävda 
förordningen ska anses som hänvisningar 
till denna förordning och ska läsas i 
enlighet med jämförelsetabellen i bilaga 
VIII.

Hänvisningar till den upphävda 
förordningen (EG) nr 842/2006 ska anses 
som hänvisningar till denna förordning och 
ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen 
i bilaga VIII. 

Or. en

Motivering

En ändring för att behålla kommissionens befintliga genomförandeförordningar som gäller 
utbildning och certifiering såvida inte och till dess att kommissionen upphäver dem vid ett 
senare datum.

Ändringsförslag 319
Giancarlo Scottà
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Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med 
den 1 januari 2014.

Den ska tillämpas från och med [...]1.

__________________
1 För in datum: den 1 januari året efter 
att denna förordning har trätt i kraft.

Or. it


