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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0643),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0370/2012),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af...1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) nr. 
842/2006, blev det konkluderet, at de 

3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) nr. 
842/2006, blev det konkluderet, at de 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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aktuelle begrænsende foranstaltninger, hvis 
de gennemføres fuldt ud, har potentiale til 
at nedbringe udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser. Disse foranstaltninger bør 
derfor opretholdes og præciseres på 
grundlag af de erfaringer, der er gjort med 
deres gennemførelse. Visse 
foranstaltninger bør også udvides til at 
omfatte andre apparater, hvor der anvendes 
betydelige mængder af fluorholdige 
drivhusgasser, f.eks. kølelastbiler og 
kølepåhængskøretøjer dertil. Forpligtelsen 
til at etablere og opretholde registreringer 
af udstyr, der indeholder sådanne gasser 
bør også omfatte elektriske afbrydere.

aktuelle begrænsende foranstaltninger, hvis 
de gennemføres fuldt ud, har potentiale til 
at nedbringe udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser. Disse foranstaltninger bør 
derfor opretholdes og præciseres på 
grundlag af de erfaringer, der er gjort med 
deres gennemførelse og bør suppleres med 
krav vedrørende genvindingsordninger. 
Visse foranstaltninger bør også udvides til 
at omfatte andre apparater, hvor der 
anvendes betydelige mængder af 
fluorholdige drivhusgasser, f.eks. 
kølelastbiler og kølepåhængskøretøjer 
dertil. Forpligtelsen til at etablere og 
opretholde registreringer af udstyr, der 
indeholder sådanne gasser bør også omfatte 
elektriske afbrydere.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Yderligere forbud mod markedsføring af 
nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings- og 
brandsikring, der anvender specifikke 
fluorholdige drivhusgasser, bør indføres, 
hvor der findes egnede alternativer til 
anvendelsen af disse stoffer. I lyset af den 
fremtidige tekniske udvikling og adgangen 
til omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
udbud af alternative stoffer på markedet til 

8) Yderligere forbud mod markedsføring af 
nyt udstyr til køle-, luftkonditionerings- og 
brandsikring samt skum og spraydåser, der 
anvender specifikke fluorholdige 
drivhusgasser, bør indføres, hvor der findes 
egnede alternativer til anvendelsen af disse 
stoffer. I lyset af den fremtidige tekniske 
udvikling og adgangen til 
omkostningseffektive alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
bør Kommissionen have beføjelser til at 
omfatte andre produkter og udstyr, eller til
(midlertidigt) at undtage visse produkt-
eller udstyrskategorier, for hvilke 
alternative stoffer, som ligger under 
grænseværdien for det angivne globale 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske eller økonomiske 
årsager, herunder også utilstrækkeligt 
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at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

udbud af alternative stoffer på markedet til 
at kunne dække efterspørgslen, eller fordi 
de gældende sikkerhedsstandarder 
udelukker brugen af relevante alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Sådanne forbud bør kun indføres, hvis 
de medfører lavere samlede 
drivhusgasudledninger, navnlig fra både 
lækage af fluorholdige drivhusgasser og 
CO2-udledningerne i forbindelse med 
energiforbruget. Udstyr, som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, bør derfor 
tillades, hvis de samlede 
drivhusgasudledninger er lavere end 
udledningerne fra ækvivalent udstyr uden 
fluorholdige drivhusgasser, for hvilke det 
maksimalt tilladte energiforbrug er fastsat 
i de relevante 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til direktiv 
2009/125/EF (miljøvenligt design).

9) Sådanne forbud bør kun indføres, hvis 
de medfører lavere samlede 
drivhusgasudledninger, navnlig fra både 
lækage af fluorholdige drivhusgasser og 
CO2-udledningerne i forbindelse med 
energiforbruget.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) En gradvis nedtrapning af 
markedsføringen af hydrofluorcarboner er
udpeget som den mest effektive og 
omkostningseffektive måde at nedbringe 

11) Reguleringstilgangen for 
ozonnedbrydende stoffer i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2037/2000 og (EF) 
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udledningen af disse stoffer på langt sigt. nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om 
stoffer, der nedbryder ozonlaget (EØS-
relevant tekst)1, bør også anvendes til at 
regulere hydrofluorcarboner. Foruden 
forbud mod markedsføring af udstyr, der 
anvender hydrofluorcarboner, 
indeslutningsforanstaltninger og 
genvindingskrav er den gradvise
nedtrapning af markedsføringen af 
hydrofluorcarboner udpeget som den mest 
effektive og omkostningseffektive måde at 
nedbringe udledningen af disse stoffer på 
langt sigt.

________________
1EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Med sigte på at gennemføre en gradvis 
nedtrapning af markedsføringen af 
hydrofluorcarboner bør Kommissionen 
tildele markedsføringskvoter til 
individuelle producenter og importører på 
en sådan måde, at det samlede kvantitative 
loft for markedsføringen af 
hydrofluorcarboner på EU-markedet ikke 
overskrides.

12) Med sigte på at gennemføre en gradvis 
nedtrapning af markedsføringen af 
hydrofluorcarboner bør Kommissionen 
tildele markedsføringskvoter til 
individuelle producenter og importører på 
en sådan måde, at det samlede kvantitative 
loft for markedsføringen af 
hydrofluorcarboner på EU-markedet ikke 
overskrides. Fra den 1. januar 2018 bør 
anvendelsen af kvoter være underlagt en 
afgift, som bør opkræves af 
Kommissionen og viderefordeles med 
henblik på at korrigere de regionale 
forskelle i forbindelse med gennemførelse 
af forordningen inden for Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Produktionen af visse fluorholdige 
drivhusgasser kan medføre betydelige 
biproduktemissioner af andre 
fluorholdige drivhusgasser under 
fremstillingsprocessen. Fjernelse af disse 
biproduktemissioner bør være en 
forudsætning for, at fluorholdige 
drivhusgasser kan markedsføres, således 
at den fulde livscyklusindvirkning på 
klimaet adresseres. 

Or. en

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) "teknisk spraydåse": en spraydåse, 
der anvendes til vedligeholdelse, 
reparation, rengøring, prøvning, 
insektbekæmpelse, fremstilling, 
installering samt andre formål, hvor der 
kræves et ikkebrændbart produkt.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, skal træffe de 

2. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser, skal træffe de 
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nødvendige forholdsregler for at forhindre 
deres uforsætlige udledning (i det følgende 
benævnt "lækage").

nødvendige forebyggende foranstaltninger
for at forhindre deres uforsætlige udledning
(i det følgende benævnt "lækage"). Uden at 
det berører forpligtelsen til at træffe 
foranstaltninger til forebyggelse af 
lækager, skal operatørerne sikre, at de 
maksimale lækagerater ikke overskrides.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I overensstemmelse med artikel 20 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, der 
præciserer de i stk. 2 omhandlede 
forebyggende minimumsforanstaltninger 
og maksimale lækagerater på grundlag af 
medlemsstaternes bedste praksis og 
erfaring i forbindelse med hver type 
udstyr. Disse regler vedtages senest den 
[1. januar 2015]. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stationære køleanlæg a) stationære og mobile køleanlæg

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) stationære luftkonditioneringsanlæg b) stationære og mobile
luftkonditioneringsanlæg

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kølelastbiler og kølepåhængskøretøjer 
dertil.

e) kølelastbiler, kølepåhængskøretøjer 
dertil og kølevogne.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fluorholdige drivhusgasser, 
der er tilføjet, og grundene til at tilføje dem

b) mængden af fluorholdige drivhusgasser, 
der er tilføjet, og grundene til at tilføje 
dem. I forbindelse med servicering eller 
vedligeholdelse af køleanlæg i henhold til 
artikel 11, stk. 3, tredje afsnit, bør det 
endvidere angives, om stoffet er blevet 
genanvendt eller regenereret, samt navn 
og adresse på den virksomhed, der har 
foretaget genanvendelsen eller 
regenereringen

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre de registreringer, der er 
nævnt i stk. 1, lagres i en database, der 
oprettes af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, skal de i stk. 1 
omhandlede operatører opbevare 
registreringerne i mindst to år efter 
demontering af udstyret.

2. De registreringer, der er nævnt i stk. 1, 
lagres i en database, der oprettes af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Kommissionen yder 
operationel vejledning og teknisk 
assistance til medlemsstaterne i 
forbindelse med etablering og 
vedligeholdelse af databasen. 
Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 
har adgang til relevante oplysninger i 
databasen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger og 
om ophævelse af Rådets direktiv 
90/313/EØF1. 
_____________
1EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre de registreringer, der er 
nævnt i stk. 1, lagres i en database, der 
oprettes af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, skal personer eller 
virksomheder, der udøver de i stk. 1, litra 
e), omhandlede aktiviteter for operatører, 
opbevare kopier af deres registreringer i 
mindst fem år. 

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De registrerede oplysninger stilles på 
anmodning til rådighed for den 
kompetente myndighed eller 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for de registreringer, der er omhandlet i stk. 
1, og præcisere, hvordan de bør etableres 
og opretholdes i en gennemførelsesretsakt. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21.

3. Kommissionen fastlægger formatet for 
de registreringer, der er omhandlet i stk. 1, 
og præcisere, hvordan de bør etableres og 
opretholdes i en gennemførelsesretsakt. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Med forbehold af artikel 9, stk. 1, er 
det forbudt producenter og importører at 
markedsføre de i bilag I og II anførte 
fluorholdige drivhusgasser, medmindre 
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eventuelle fluorholdige drivhusgasser, der 
opstår som biprodukter under 
fremstillingsprocessen, herunder 
processen for fremstilling af deres 
råstoffer og proceshjælpestoffer, 
destrueres.

Or. en

Begrundelse

I tredjelande er der ofte ingen restriktioner for emissioner af biprodukter (f.eks. emissioner af 
HFC-23) i forbindelse med HFC-produktion. Kommissionens forslag vil derfor utilsigtet 
kunne medføre øgede globale emissioner af F-gasser, medmindre der indføres et forbud mod 
at markedsføre F-gasser, hvis biprodukter, der er opstået i forbindelse med 
fremstillingsprocessen, ikke destrueres. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne indfører 
obligatoriske genvindingsordninger for 
fluorholdige drivhusgasser i produkter og 
udstyr, der falder uden for 
anvendelsesområdet for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 
EØS-relevant tekst1, inden 1. januar 2016. 
Under disse genvindingsordninger skal 
der kræves et finansielt indskud for 
markedsførte fluorholdige drivhusgasser, 
der refunderes for den mængde 
fluorholdige drivhusgasser, som 
indleveres til et godkendt anlæg med 
henblik på destruktion, medmindre der 
allerede er etableret 
genvindingsordninger med lignende 
effektivitet. 
_______________
1EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38
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Or. en

Begrundelse

For at fremme producentansvaret bør der indføres genvindingsordninger i alle 
medlemsstaterne med henblik på at sikre genanvendelse, genvinding og destruktion af F-
gasser.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer særlige 
foranstaltninger om producentansvar 
vedrørende genvinding af fluorholdige 
drivhusgasser, som er indeholdt i skum.

Or. en

Begrundelse

For at fremme producentansvaret bør der indføres genvindingsordninger i alle 
medlemsstaterne med henblik på at sikre genanvendelse, genvinding og destruktion af F-
gasser.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen 
over udstyr i stk. 1 til at omfatte andre 
typer udstyr i lyset af deres voksende 
betydning på grund af den kommercielle 
eller teknologiske udvikling.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen 
over udstyr i stk. 1 til at omfatte andre 
typer udstyr i lyset af deres voksende 
betydning på grund af den kommercielle 
eller teknologiske udvikling samt til at 
vedtage detaljerede bestemmelser om de i 
stk. 1a omhandlede 
genvindingsordninger.

Or. en
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Begrundelse

For at fremme producentansvaret bør der indføres genvindingsordninger i alle 
medlemsstaterne med henblik på at sikre genanvendelse, genvinding og destruktion af F-
gasser.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse kan skabe et smuthul og undergrave den markedssikkerhed, som ellers 
ville kunne skabes ved hjælp af forbud. Der er store forskelle i energieffektiviteten af udstyr, 
der anvender HFC, såvel som udstyr, der anvender naturlige kølemidler. Derfor kan 
forordningen om F-gasser potentielt undergraves ved udvælgelse af specifikt udstyr til 
sammenligningen af energieffektiviteten af udstyr, der ikke anvender HFC, og udstyr, der 
anvender HFC.  

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til at omfatte andre produkter og 

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

udstyr, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser, eller som er afhængige af 
disse gasser for at kunne fungere, hvis det 
er påvist, at der findes alternativer til 
anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser 
eller til anvendelsen af særlige typer 
fluorholdige drivhusgasser, og at 
anvendelsen af disse alternativer ville give 
lavere samlede drivhusgasemissioner, samt 
til i givet fald for en vis periode at undtage 
visse produkt- eller udstyrskategorier, for 
hvilke alternative stoffer, som ligger under 
den angivne grænse for globalt 
opvarmningspotentiale, ikke er 
tilgængelige af tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fra den 1. januar 2017 mængden af 
drivhusgasser indeholdt i produktet eller 
udstyret, udtrykt i vægt og i CO2-
ækvivalent.

c) fra den 1. januar 2017 mængden af 
drivhusgasser indeholdt i produktet eller 
udstyret, udtrykt i vægt og i CO2-
ækvivalent og GWP.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Beholdere til fluorholdige 
drivhusgasser med GWP på 2 150 eller 
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derover, der anvendes til servicering eller 
vedligeholdelse af køleanlæg i henhold til 
artikel 11, stk. 3, mærkes med en 
angivelse af, hvorvidt stoffet er blevet 
genanvendt eller regenereret, samt navn 
og adresse på den virksomhed, der har 
foretaget genanvendelsen eller 
regenereringen. 

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende SF6 i sekundære 
mellemspændingsfordelingsanlæg.

Or. en

Begrundelse

SF6 er en drivhusgas med et opvarmningspotentiale, der er op til 22 800 gange større end 
kuldioxid (CO2), og som har en atmosfærisk levetid på mere end 3 000 år. I Europa er der på 
nuværende tidspunkt mindst 3 mio. mellemspændingsfordelingsanlæg indeholdende SF6 i 
drift. Konkurrencedygtige SF6-frie alternativer til sekundære 
mellemspændingsfordelingsanlæg (ved grænsefladen til lavspænding) er allerede tilgængelige 
på markedet og fremstilles af en lang række producenter. Derfor bør enhver SF6-emission 
anses som uansvarlig.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

De seneste aktiviteter og erfaringer i forbindelse med "retrofilling" i europæiske 
supermarkeder viser, at der kan opnås betydelige og omkostningseffektive HFC-reduktioner 
gennem serviceforbuddet så tidligt som i 2015. Et tidligere serviceforbud skaber store 
miljømæssige og omkostningsmæssige fordele. At udelukke ca. 80 % af systemerne i mindre 
handelsvirksomheder fra serviceforbuddet ved at forhøje tærsklen fra 5 til 40 tons CO2-
ækvivalent vil kun reducere miljøfordelene med 8 % eller derunder. Køleanlæg, der er 
bestemt til brug ved en driftstemperatur på under -50 °C, udelukkes ligeledes. 

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fra den 1. januar 2017 må 
fluorholdige drivhusgasser med GWP på 
2 150 eller derover kun anvendes til at 
servicere eller vedligeholde andre 
køleanlæg end dem, der er omhandlet i 
første afsnit, hvis de er blevet genvundet 
fra andet udstyr inden for Unionen. 

Or. en

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 20 med 
henblik på en tidsbegrænset undtagelse 
for visse former for anvendelse af SF6 i 
relevante tilfælde, hvor der af tekniske, 
økonomiske og sikkerhedsmæssige 
årsager ikke findes andre alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den finder ikke anvendelse på producenter 
eller importører af mindre end 500 tons
CO2-ækvivalent af hydrofluorcarboner pr. 
år.

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen tildeler kvoter for 
markedsføring af hydrofluorcarboner til 
hver producent og importør for hvert år fra 
og med år 2015 under anvendelse af den 
kvotetildelingsordning, der er fastsat i bilag 
VI. Fra den 1. januar 2018 skal 
producenter og importører betale en årlig 
tildelingsafgift svarende til 30 EUR pr. 
ton CO2-ækvivalent af 
hydrofluorcarboner for enhver 
kvoteandel, der anvendes eller overføres. 
De opkrævede afgifter anvendes til at 
støtte gennemførelsen af denne 
forordning og korrigere regionale 
forskelle med hensyn til udgifter til 
erstatningsteknologier som følge af 
klimaforholdene.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag tildeles HFC-kvoterne gratis, hvilket krænker princippet om, at 
forureneren betaler. Der indføres derfor en tildelingsafgift for anvendelse af HFC-kvoterne 
på 30 EUR pr. ton CO2-ækvivalent, som var den forventede gennemsnitlige CO2-pris i tredje 
fase af ETS på tidspunktet for vedtagelsen af ETS-direktivet. Dette sikrer en indtægtskilde, der 
kan kompensere for de regionale forskelle med hensyn til udgifter som følge af 
klimaforholdene.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende mekanismen til 
genberegning af referenceværdierne i 

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende mekanismen til 
genberegning af referenceværdierne i 
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henhold til stk. 3 og vedrørende ændring 
eller udbygning af 
kvotetildelingsordningen i bilag VI.

henhold til stk. 3 og vedrørende ændring 
eller udbygning af 
kvotetildelingsordningen i bilag VI samt 
vedrørende præcisering af mekanismen til 
allokering af indtægter i 
overensstemmelse med stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det elektroniske register registreres efter 
anmodning

Det elektroniske register skal omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver producent, 
importør og eksportør, som i det 
foregående kalenderår har produceret, 
importeret eller eksporteret mere end et ton 
fluorholdige drivhusgasser eller 500 tons
CO2-ækvivalent af fluorholdige 
drivhusgasser og gasser, der er opført i 
bilag II, de oplysninger til Kommissionen, 
der er anført i bilag VII, for hvert af disse 
stoffer for det pågældende kalenderår.

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Inden den 31. marts 2014 og hvert år 
derefter indberetter hver virksomhed, som i 
det foregående kalenderår har destrueret 
mere end et ton fluorholdige drivhusgasser 
eller 500 tons CO2-ækvivalent af 
fluorholdige drivhusgasser og gasser, der 
er opført i bilag II, de oplysninger til 
Kommissionen, der er anført i bilag VII, 
for hvert af disse stoffer for det 
pågældende kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dette formål indfører de et af følgende 
systemer:

Til dette formål indfører de et system, hvor 
der findes en national database til 
indsamling af data, der registreres i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1

a) et system, hvor en der findes en national 
database til indsamling af data, der 
registreres i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 1

b) et system, hvor der indhentes 
oplysninger om udledninger via 
rundspørger blandt et repræsentativt 
udsnit af operatører, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, og 
resultaterne ekstrapoleres fra disse 
rundspørger.

Or. en
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 7, 
artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 7, 
artikel 13, stk. 5, artikel 14, stk. 6, 
artikel 17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og 
artikel 19, stk. 1, og stk. 2, tillægges 
Kommissionen i en periode på fem år fra
…1. Kommissionen udarbejder en rapport 
om delegationen af beføjelser senest 
ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen forlænges 
stiltiende med perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode. 
_______________________
1 Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9a. Tekniske spraydåser 1. januar 2020



PR\928287DA.doc 25/38 PE506.101v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og medfører betydelige reduktioner i HFC-
emissionerne (~3,6 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030). 

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 10

Kommissionens forslag

10. Husholdningskøleskabe og -frysere, der 
indeholder HFC med GWP på 150 eller 
derover

1. januar 2015

Ændringsforslag

10. Husholdningskøleskabe og -frysere, der 
indeholder HFC

1. januar 2015

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10a. Køleanlæg, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med GWP på 
2 150 eller derover.

1. januar 2015

Or. en
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Begrundelse

Artikel 11, stk. 3, forbyder anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser med GWP på 2 150 
eller derover til at servicere eller vedligeholde køleanlæg fra 2015. For at være konsekvent 
med dette serviceforbud bør markedsføring af nye køleanlæg, der indeholder F-gasser med 
GWP på 2 150 eller derover, ligeledes forbydes fra samme år.  

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10b. Stationære køleanlæg, der 
indeholder fluorholdige drivhusgasser

1. januar 2020

Or. en

Begrundelse

Denne sektor er på nuværende tidspunkt ansvarlig for størstedelen af HFC-emissionerne. 
Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og medfører betydelige reduktioner i HFC-
emissionerne (~15,3 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030). Disse tal omfatter ikke de betydelige 
reduktioner i drivhusgasemissionerne, der er opnået som følge af energibesparelser. 
Bæredygtige alternativer kan opnå en markedsudbredelse på 100 % i 2020.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 10 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10c. Mobile køleanlæg, med undtagelse af 
fiskerfartøjer, der indeholder fluorholdige 

1. januar 2025
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drivhusgasser 

Or. en

Begrundelse

Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og medfører emissionsreduktioner 
(~0,7 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030).  Bæredygtige alternativer kan opnå en 
markedsudbredelse på 100 % eller deromkring i 2025.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 11 – første del

Kommissionens forslag

11. Køleskabe og frysere 
til lagring, udstilling eller 
distribution af produkter i 
detailhandlen eller 
madservering 
("kommerciel brug") -
hermetisk lukkede 
systemer 

som indeholder HFC med 
GWP på 2 500 eller 
derover

1. januar 2017

Ændringsforslag

11. Køleskabe og frysere 
til lagring, udstilling eller 
distribution af produkter i 
detailhandlen eller 
madservering 
("kommerciel brug") -
hermetisk lukkede 
systemer 

som indeholder HFC med 
GWP på 2 150 eller 
derover

1. januar 2015

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 11 – anden del

Kommissionens forslag

11. Køleskabe og frysere 
til lagring, udstilling eller 
distribution af produkter i 
detailhandlen eller 
madservering 
("kommerciel brug") -
hermetisk lukkede 
systemer 

som indeholder HFC med 
GWP på 150 eller derover

1. januar 2020 

Ændringsforslag

11. Køleskabe og frysere 
til lagring, udstilling eller 
distribution af produkter i 
detailhandlen eller 
madservering 
("kommerciel brug") -
hermetisk lukkede 
systemer 

som indeholder HFC 1. januar 2018 

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 12

Kommissionens forslag

12. Mobile lokale klimaanlæg (hermetisk 
lukkede systemer, som kan flyttes fra et 
rum til et andet af brugeren), der 
indeholder HFC med GWP på 150 eller 
derover

1. januar 2020
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Ændringsforslag

12. Mobile lokale klimaanlæg (hermetisk 
lukkede systemer, som kan flyttes fra et 
rum til et andet af brugeren), der 
indeholder HFC 

1. januar 2020

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12a. Stationære 
luftkonditioneringsanlæg, med undtagelse 
af centrifugalkøleanlæg, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser 

1. januar 2020

Or. en

Begrundelse

Denne sektor er ansvarlig for en stor del af HFC-emissionerne og er den hurtigst voksende 
kilde til emissioner. Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og medfører betydelige 
reduktioner i HFC-emissionerne (~29 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030). Bæredygtige 
alternativer kan opnå en markedsudbredelse på 100 % eller deromkring i 2020.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 12 b (ny)

Kommissionens forslag
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Ændringsforslag

12b. Centrifugalkøleanlæg, som 
indeholder fluorholdige drivhusgasser

1. januar 2027

Or. en

Begrundelse

Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og vil medføre emissionsreduktioner (~9 
kt/CO2-ækvivalent/år i 2030). Bæredygtige alternativer kan opnå en markedsudbredelse på 
100 % i 2027.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12c. Luftkonditioneringsanlæg i 
fragtskibe, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser

1. januar 2020

Or. en

Begrundelse

Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og vil medføre emissionsreduktioner (~232
kt/CO2-ækvivalent/år i 2030). Bæredygtige alternativer kan opnå en markedsudbredelse på 
100 % i 2020.
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
BILAG III – tabel – linje 12 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12d. Skum, som indeholder fluorholdige 
drivhusgasser

1. januar 2015

Or. en

Begrundelse

Skum kan have en lang levetid på op til 50 år. Det er endvidere dyrt at genvinde 
opblæsningsgasser fra skumprodukter. Manglende offentlig intervention på nuværende 
tidspunkt vil således medføre højere emissioner i de kommende årtier. Bæredygtige 
alternativer er omkostningseffektive og medfører betydelige reduktioner i HFC-emissionerne 
(~3,9 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030). Bæredygtige alternativer kan opnå en 
markedsudbredelse på 100 % i 2015.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
BILAG V – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale mængde, der er nævnt i 
artikel 13, stk. 1, beregnes ved at anvende 
følgende procentsatser på det årlige 
gennemsnit af den samlede mængde 
produceret og importeret til Unionen i 
perioden fra 2008 til 2011:

Den maksimale mængde, der er nævnt i 
artikel 13, stk. 1, beregnes ved at anvende 
følgende procentsatser på det årlige 
gennemsnit af den samlede mængde 
produceret og importeret til Unionen i 
perioden fra 2009 til 2012:

Or. en

Begrundelse

Dataene for 2012 vil snart blive tilgængelige, og de seneste data bør følgelig anvendes til at 
beregne referencescenariet, dvs. gennemsnittet i perioden 2009-2012.
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
BILAG V – tabel – linje 2

Kommissionens forslag

2016–17 93 %

Ændringsforslag

2016–17 83 %

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
BILAG V – tabel – linje 5

Kommissionens forslag

2024–26 31 %

Ændringsforslag

2024–26 25 %

Or. en

Begrundelse

I sin beslutning af 14. september 2011 har Europa-Parlamentet opfordret til "en hurtig 
nedtrapning af produktionen og forbruget af HFC-gasser" inden for EU. Der er behov for, at 
den nuværende nedtrapningsplan bliver strammet op for at sikre en teknisk gennemførlig og 
omkostningseffektiv overgang til bæredygtige alternativer og undgå overtildeling i forbindelse 
med HFC. Kommissionen har fremsat forslaget om nedtrapningsplanen uden at tage højde 
for serviceforbuddet i artikel 11. Serviceforbuddet vil medføre en betydelig lavere HFC-
efterspørgsel, og nedtrapningstiltagene bør derfor være mere ambitiøse, navnlig før 2018 og 
efter 2023.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
BILAG V – tabel – linje 6

Kommissionens forslag

2027–29 24 %

Ændringsforslag

2027–29 19 %

Or. en

Begrundelse

I sin beslutning af 14. september 2011 har Europa-Parlamentet opfordret til "en hurtig 
nedtrapning af produktionen og forbruget af HFC-gasser" inden for EU. Der er behov for, at 
den nuværende nedtrapningsplan bliver strammet op for at sikre en teknisk gennemførlig og 
omkostningseffektiv overgang til bæredygtige alternativer og undgå overtildeling i forbindelse 
med HFC.  Kommissionen har fremsat forslaget om nedtrapningsplanen uden at tage højde 
for serviceforbuddet i artikel 11. Serviceforbuddet vil medføre en betydelig lavere HFC-
efterspørgsel, og nedtrapningstiltagene bør derfor være mere ambitiøse, navnlig før 2018 og 
efter 2023.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
BILAG V – tabel – linje 7

Kommissionens forslag

2030 21 %

Ændringsforslag

2030 16 %

Or. en

Begrundelse

I sin beslutning af 14. september 2011 har Europa-Parlamentet opfordret til "en hurtig 
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nedtrapning af produktionen og forbruget af HFC-gasser" inden for EU. Der er behov for, at 
den nuværende nedtrapningsplan bliver strammet op for at sikre en teknisk gennemførlig og 
omkostningseffektiv overgang til bæredygtige alternativer og undgå overtildeling i forbindelse 
med HFC.  Kommissionen har fremsat forslaget om nedtrapningsplanen uden at tage højde 
for serviceforbuddet i artikel 11. Serviceforbuddet vil medføre en betydelig lavere HFC-
efterspørgsel, og nedtrapningstiltagene bør derfor være mere ambitiøse, navnlig før 2018 og 
efter 2023.
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BEGRUNDELSE

BAGGRUND
Montrealprotokollen, der betragtes som den mest vellykkede internationale miljøaftale, har 
opnået global udfasning og nedtrapning af de fleste ozonnedbrydende stoffer, herunder 
chlorfluorcarboner (CFC) og hydrofluorcarboner (HCFC). Man er for nylig begyndt at 
anvende hydrofluorcarboner (HFC) som erstatning for CFC og HCFC, men de er meget 
klimaaktive. Derudover har andre fluorholdige drivhusgasser (F-gasser), herunder 
perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6), et globalt opvarmningspotentiale (GWP), 
der er op til 23 000 gange større end kuldioxid og kan forblive i atmosfæren i tusinder af år. 
Der er behov for en indsats.

EU har opfordret til at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 80 til 95 % frem til 2050 i 
forhold til 1990-niveauet. Ifølge Kommissionens køreplan frem mod en lavemissionsøkonomi
bør ikke-CO2-emissioner (herunder fluorholdige drivhusgasser) reduceres med 72 til 73 % 
frem til 2030 for at nå dette mål. Men selv om alle andre drivhusgasser er blevet reduceret, er 
udledningen af F-gasser i EU steget med 60 % siden 1990. HFC-baserede produkter og udstyr 
kan have en lang levetid på op til 50 år. Derfor er der på nuværende tidspunkt behov for 
supplerende lovgivning med henblik på at forhindre en stigning i emissionerne i mange årtier 
fremover.

Heldigvis er der allerede en række påvist sikre, omkostningseffektive og energieffektive 
bæredygtige alternativer på markedet og i brug i dag. Disse bæredygtige alternativer kan 
erstatte næsten alt nyt HFC-baseret udstyr nu og i den nærmeste fremtid. Udfasning af brugen 
af HFC-gasser vil stimulere bæredygtig vækst, fremme innovation og belønne europæiske 
virksomheder, som har investeret i grønne teknologier. De danske erfaringer på området er et 
fremragende eksempel. I Danmark gjorde man allerede fremskridt for at forbyde F-gasser for 
ti år siden, hvilket stimulerede investering og innovation og gavnede mange små og 
mellemstore virksomheder, som nu har udviklet sig og fortsætter med at udvide deres 
interesser uden for Danmark. Gennem ambitiøst globalt lederskab kan Europa opretholde sin 
konkurrenceevne inden for innovative køle-, afkølings- og opvarmningsteknologier i 
overensstemmelse med det miljømæssige ansvar.

ORDFØRERENS FORSLAG
Ordføreren støtter mange af elementerne i Kommissionens forslag. Kvantitative grænser for 
de mængder HFC, der må markedsføres (den såkaldte "nedtrapning"), er et skridt i den rigtige 
retning, og det samme er de nødvendige støttende forbud mod hermetisk lukket udstyr og 
udstyr, der er fyldt på forhånd. Uddannelse og certificering i bæredygtige alternativer er 
vigtig. Forbuddet mod at servicere og vedligeholde eksisterende kølanlæg med meget kraftigt 
virkende HFC-gasser og blandinger vil nedbringe emissionerne og medføre energibesparelser. 
Desuden støtter ordføreren forbuddet mod at anvende HFC-gasser i visse former for udstyr, 
som f.eks. husholdningskøleskabe og -frysere, for hvilke der findes mindre miljøskadelige 
alternativer på markedet i dag. Generelt kunne forslaget dog gøre mere for at støtte 
bæredygtige alternativer og mindre europæiske producenter af disse. Ordføreren mener 
derfor, at Kommissionens forslag kan forbedres på flere områder, som det fremgår nedenfor.

Forbud mod markedsføring og anvendelse
I Europa findes der allerede i dag tilgængelige bæredygtige alternativer til udstyr, der 



PE506.101v01-00 36/38 PR\928287DA.doc

DA

indeholder HFC-gasser. Ordføreren mener, at markedsføringsforbud er hensigtsmæssige, hvis 
de bæredygtige alternativer kan opfylde efterspørgslen efter nyt udstyr i en bestemt delsektor. 
Markedsføringsforbud bidrager også til at forhindre brugen af HFC-gasser i sektorer, hvor 
naturlige kølemidler er tilgængelige, og sikrer dermed en omkostningseffektiv nedtrapning og 
en begrænset tildeling af HFC-kvoter, som forbeholdes de sektorer, hvor der er behov for 
dem. Endvidere skaber markedsførings- og anvendelsesforbud de klare markedssignaler, som 
efterspørges af mindre europæiske producenter af bæredygtige alternativer og sikrer et 
gennemsigtigt, stabilt og forudsigeligt investeringsmiljø. 

Ordføreren indfører derfor forbud mod markedsføring og anvendelse, når de bæredygtige 
alternativer kan opnå en markedsudbredelse på 100 % 1 eller deromkring, navnlig:

 Skum: Forbud mod markedsføring i 2015. Skum kan have en lang levetid på op til 50 
år. Det er endvidere dyrt at genvinde opblæsningsgasser fra skumprodukter. 
Manglende offentlig intervention på nuværende tidspunkt vil således medføre højere 
emissioner i de kommende årtier. Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og 
medfører betydelige reduktioner i HFC-emissionerne (~3,9 Mt/CO2-ækvivalent/år i 
2030).

 Tekniske spraydåser: Forbud mod markedsføring i 2020. Bæredygtige alternativer er 
omkostningseffektive og medfører betydelige reduktioner i HFC-emissionerne 
(~3,6 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030).  

 Køleanlæg: Forbud mod markedsføring af stationære køleanlæg i 2020. Denne sektor 
er på nuværende tidspunkt ansvarlig for størstedelen af HFC-emissionerne. 
Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og medfører betydelige reduktioner 
i HFC-emissionerne (~15,3 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030). Disse tal omfatter ikke de 
betydelige reduktioner i drivhusgasemissionerne, der er opnået som følge af 
energibesparelser. Forbud mod markedsføring af mobile køleanlæg, med undtagelse af 
fiskerfartøjer, i 2025. Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og medfører 
emissionsreduktioner (~0,7 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030). 

 Klimaanlæg: Forbud mod markedsføring af stationære luftkonditioneringsanlæg, 
herunder i fragtskibe, i 2020. Denne sektor er ansvarlig for en stor del af HFC-
emissionerne og er den hurtigst voksende kilde til emissioner. Bæredygtige 
alternativer er omkostningseffektive og medfører betydelige reduktioner i HFC-
emissionerne (~29 Mt/CO2-ækvivalent/år i 2030). Forbud mod markedsføring af 
centrifugalkøleanlæg i 2027. Bæredygtige alternativer er omkostningseffektive og vil 
medføre emissionsreduktioner (~9 kt/CO2-ækvivalent/år i 2030).  

Ordføreren indfører desuden et forbud i 2020 mod brug af SF6 som isolations- og 
slukkemedium i mellemspændingsfordelingsanlæg. SF6 er en drivhusgas med et 
opvarmningspotentiale, der er op til 22 800 gange større end kuldioxid (CO2), og som har en 
atmosfærisk levetid på mere end 3 000 år. Konkurrencedygtige SF6-frie alternativer er 
allerede tilgængelige på markedet, og enhver SF6-emission bør derfor anses som uansvarlig. 

Nedtrapning
Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2011 om en samlet tilgang til ikke-CO2-
                                               
1 En markedsudbredelse på 100 % er defineret som det maksimale markedspotentiale for reduktionsalternativerne til 
erstatning af nye produkter eller nyt udstyr, der anvender HFC-gasser, i en bestemt sektor. En markedsudbredelse på 100 % i 
2015 vil betyde at 100 % af de nye HFC-enheder, der installeres i 2015, vil kunne erstattes af alternative teknologienheder.
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klimarelevante menneskeskabte udledninger opfordrede indtrængende til "en hurtig 
nedtrapning af produktionen og forbruget af HFC-gasser" inden for EU. Dette vil ikke blot 
fremme udbredelsen af alternativer forud for forbuddene mod markedsføring og anvendelse, 
men vil også fremme mere effektive systemer og belønne regenerering og genanvendelse.

Ordføreren indfører derfor foranstaltninger, der har til formål at undgå overtildeling i 
forbindelse med HFC og sikre en teknisk gennemførlig og omkostningseffektiv 
nedtrapningsplan, navnlig:

 En strammere nedtrapningsplan. Der er behov for, at den nuværende nedtrapningsplan 
bliver strammet op for at sikre en teknisk gennemførlig og omkostningseffektiv 
overgang til bæredygtige alternativer. Kommissionen har fremsat forslaget om 
nedtrapningsplanen uden at tage højde for serviceforbuddet i artikel 11. 
Serviceforbuddet vil medføre en betydelig lavere HFC-efterspørgsel, og 
nedtrapningstiltagene bør derfor være mere ambitiøse, navnlig før 2018 og efter 2023. 

 Tildelingsafgift. Der indføres en tildelingsafgift for anvendelse af HFC-kvoterne på 
30 EUR pr. ton CO2-ækvivalent, som var den forventede gennemsnitlige CO2-pris i 
tredje fase af ETS på tidspunktet for vedtagelsen af ETS-direktivet. Dette sikrer en 
indtægtskilde, der kan kompensere for de regionale forskelle med hensyn til udgifter i 
forbindelse med klimaforholdene.

 Korrektion af referencescenariet. Referencescenariet for nedtrapningsplanen som 
foreslået af Kommissionen bruger det årlige gennemsnit af den samlede mængde 
produceret og importeret til EU i perioden fra 2008 til 2011. Eftersom dataene for 
2012 snart bliver tilgængelige, bør de seneste data følgelig anvendes til at beregne 
referencescenariet, dvs. gennemsnittet i perioden 2009-2012.

Forbud mod emission af biprodukter
Kommissionens forslag vil utilsigtet kunne medføre øgede globale emissioner af F-gasser og 
yderligere vanskeliggøre internationale fremskridt på klimaområdet, medmindre emissioner af 
biprodukter bliver håndteret på en meningsfuld måde. Begrundelsen herfor er, at der i 
forbindelse med HFC-produktion i tredjelande ofte hverken findes restriktioner for emissioner 
af biprodukter (f.eks. emissioner af HFC-23) eller bindende forpligtelser til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne. Ordføreren indfører derfor et forbud mod at markedsføre enhver af 
de i bilag I og II omhandlede F-gasser, medmindre de biprodukter, der opstår i forbindelse 
med fremstillingsprocessen, destrueres. I betragtning af den vertikale integration og det 
begrænsede antal producenter i denne sektor, bør håndhævelsen ikke give anledning til 
bekymring.

Indeslutning og genvinding
Der er behov for klare forpligtelser i forbindelse med indeslutning og genvinding for at 
overvinde den historisk lave overholdelsesgrad og omkostningseffektivitet.
Ordføreren indfører derfor en række ændringsforslag med det formål at begrænse lækage og 
fremme genvinding, navnlig:

 Serviceforbud. Der er behov for en forbedring af forslaget om at forbyde servicering 
og vedligeholdelse af eksisterende køleanlæg med HFC-gasser med højt GWP. De 
seneste aktiviteter og erfaringer i forbindelse med "retrofilling" i europæiske 
supermarkeder viser, at der kan opnås betydelige og omkostningseffektive HFC-



PE506.101v01-00 38/38 PR\928287DA.doc

DA

reduktioner gennem denne foranstaltning så tidligt som i 2015. Et tidligere 
serviceforbud skaber store miljømæssige og omkostningsmæssige fordele. At 
udelukke ca. 80 % af systemerne i mindre handelsvirksomheder fra serviceforbuddet 
ved at forhøje tærsklen fra 5 til 40 tons CO2-ækvivalent vil kun reducere 
miljøfordelene med 8 % eller derunder. Køleanlæg, der er bestemt til brug ved en 
driftstemperatur på under -50 °C, udelukkes ligeledes. For at fremme genanvendelse 
vil brug af genvundne HFC-gasser med højt GWP stadig være tilladt i disse sektorer.

 Genvindingsordninger. For at sikre genvinding og fremme producentansvaret bør der 
indføres genvindingsordninger i alle medlemsstaterne med henblik på at sikre 
genanvendelse, genvinding og destruktion af F-gasser.

 Forebyggende minimumsforanstaltninger. Operatører bør være forpligtet til at træffe 
minimumsforanstaltninger til forebyggelse af lækager, inden de opstår, på grundlag af 
bedste industripraksis og erfaringer i medlemsstaterne.

 Maksimale lækagerater. Der bør fastsættes maksimale lækagerater for hver type udstyr 
med henblik på at opnå forbedret overholdelse og håndhævelse på grundlag af bedste 
industripraksis, erfaringer i medlemsstaterne og internationale og europæiske 
standarder.

 Udvidet anvendelsesområde. En udvidelse af indeslutningsforpligtelserne til at omfatte 
alt mobilt udstyr er en omkostningseffektiv løsning, der medfører betydelige 
reduktioner i emissionerne (~2,4 Mt/CO2-ækvivalent/år ).


