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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende gefluoreerde broeikasgassen
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0643),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0370/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In een verslag van de Commissie over 
de toepassing, effecten en adequaatheid 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 
geconcludeerd dat de huidige 

(3) In een verslag van de Commissie over 
de toepassing, effecten en adequaatheid 
van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 
geconcludeerd dat de huidige 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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insluitingsmaatregelen, indien volledig 
toegepast, de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen kunnen verminderen. Die 
maatregelen moeten dan ook worden 
behouden en verduidelijkt op basis van de 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 
ervan. Ook moeten bepaalde maatregelen 
worden uitgebreid tot andere apparatuur 
waarin substantiële hoeveelheden 
gefluoreerde broeikasgassen worden 
gebruikt, zoals koelwagens en 
koelaanhangwagens. De verplichting om 
registraties te verrichten en bij te houden 
van de apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, moet ook voor 
elektrische schakelinrichtingen gelden.

insluitingsmaatregelen, indien volledig 
toegepast, de emissies van gefluoreerde 
broeikasgassen kunnen verminderen. Die 
maatregelen moeten dan ook worden 
behouden en verduidelijkt op basis van de 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 
ervan, en moeten worden aangevuld met 
eisen met betrekking tot 
terugwinningsregelingen. Ook moeten 
bepaalde maatregelen worden uitgebreid 
tot andere apparatuur waarin substantiële 
hoeveelheden gefluoreerde broeikasgassen 
worden gebruikt, zoals koelwagens en 
koelaanhangwagens. De verplichting om 
registraties te verrichten en bij te houden 
van de apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, moet ook voor 
elektrische schakelinrichtingen gelden.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling, 
klimaatregeling en brandbeveiliging die 
middels specifieke gefluoreerde 
broeikasgassen werkt, worden ingevoerd 
indien er geschikte alternatieven voor het 
gebruik van die stoffen beschikbaar zijn. In 
het licht van toekomstige technische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid van 
kostenefficiënte alternatieven voor het 
gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, 
moet de Commissie bevoegd zijn om 
andere producten en apparatuur op te 
nemen of, eveneens tijdelijk, bepaalde 
categorieën producten of apparatuur uit te 
sluiten waarvoor alternatieve stoffen die 
onder de vastgestelde limiet voor 

(8) Er moeten extra verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van 
nieuwe apparatuur voor koeling en 
klimaatregeling, schuimen, aërosol en 
brandbeveiliging die middels specifieke 
gefluoreerde broeikasgassen werken, 
worden ingevoerd indien er geschikte 
alternatieven voor het gebruik van die 
stoffen beschikbaar zijn. In het licht van 
toekomstige technische ontwikkelingen en 
de beschikbaarheid van kostenefficiënte 
alternatieven voor het gebruik van 
gefluoreerde broeikasgassen, moet de 
Commissie bevoegd zijn om andere 
producten en apparatuur op te nemen of, 
eveneens tijdelijk, bepaalde categorieën 
producten of apparatuur uit te sluiten 
waarvoor alternatieve stoffen die onder de 
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aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

vastgestelde limiet voor 
aardopwarmingsvermogen vallen om 
technische of economische redenen, 
inclusief onvoldoende aanbod van 
alternatieve stoffen op de markt om aan de 
vraag te voldoen, of ten gevolge van 
geldende veiligheidsnormen die het 
gebruik van relevante alternatieven 
uitsluiten, niet beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Die verbodsbepalingen mogen slechts 
worden ingevoerd indien zij resulteren in 
lagere totale broeikasgasemissies, met 
name van zowel de lekkage van 
gefluoreerde broeikasgassen als van de 
CO2-emissies die resulteren uit het 
energieverbruik ervan. Apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, moet 
aldus worden toegelaten als de totale 
broeikasgasemissies ervan kleiner zijn 
dan die welke zouden resulteren uit 
equivalente apparatuur zonder 
gefluoreerde broeikasgassen die het 
maximaal toegestane energieverbruik 
heeft als aangegeven in desbetreffende 
uitvoeringsmaatregelen welke zijn 
vastgesteld op grond van Richtlijn 
2009/125/EG (ecologisch ontwerp).

(9) Die verbodsbepalingen mogen slechts 
worden ingevoerd indien zij resulteren in 
lagere totale broeikasgasemissies, met 
name van zowel de lekkage van 
gefluoreerde broeikasgassen als van de 
CO2-emissies die resulteren uit het 
energieverbruik ervan.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het geleidelijk verminderen van het 
op de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen blijkt de meest 
effectieve, kostenefficiënte methode te zijn 
om emissies van die stoffen op lange 
termijn te verminderen.

(11) De regelgevende aanpak die wordt 
gevolgd voor de ozonlaag afbrekende 
stoffen overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 2037/2000 en Verordening (EG) nr. 
1005/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 september 2009 
betreffende de ozonlaag afbrekende 
stoffen1, moet ook worden gebruikt voor 
de regulering van fluorkoolwaterstoffen. 
In aanvulling op verbodsbepalingen ten 
aanzien van het op de markt brengen van
apparatuur op basis van
fluorkoolwaterstoffen, 
insluitingsmaatregelen en eisen inzake 
terugwinning, blijkt de geleidelijke 
vermindering van het op de markt 
brengen van fluorkoolwaterstoffen de
meest effectieve, kostenefficiënte methode 
te zijn om emissies van die stoffen op 
lange termijn te verminderen.

________________
1 PB L 286 van 31.10.2009, blz. 1.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om uitvoering te geven aan de 
geleidelijke vermindering van het op de 
markt brengen van fluorkoolwaterstoffen 
moet de Commissie aan individuele 
producenten en invoerders quota voor het 
op de markt brengen ervan toewijzen opdat 

(12) Om uitvoering te geven aan de 
geleidelijke vermindering van het op de 
markt brengen van fluorkoolwaterstoffen 
moet de Commissie aan individuele 
producenten en invoerders quota voor het 
op de markt brengen ervan toewijzen opdat 
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de totale kwantitatieve limiet voor het op 
de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen in de Unie niet wordt 
overschreden.

de totale kwantitatieve limiet voor het op 
de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen in de Unie niet wordt 
overschreden. Met ingang van 1 januari 
2018 moet voor het gebruik van quota een 
vergoeding worden betaald die door de 
Commissie moet worden geïnd en 
herverdeeld, teneinde regionale 
verschillen in de tenuitvoerlegging van de 
verordening binnen de Unie weg te 
werken.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De productie van bepaalde 
gefluoreerde broeikasgassen kan leiden 
tot significante emissies van bijproducten 
of andere gefluoreerde broeikasgassen 
tijdens het fabricageproces. Er moet een 
einde komen aan die emissies van 
bijproducten als voorwaarde voor het op 
de markt brengen van gefluoreerde 
broeikasgassen, om ervoor te zorgen dat 
klimaateffecten tijdens de gehele 
levenscyclus worden aangepakt.

Or. en

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) "technisch aërosol": een aërosol 
dat wordt gebruikt bij het onderhouden, 
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herstellen, reinigen, testen, desinfecteren, 
bouwen, installeren en andere 
toepassingen waarbij een niet-
ontvlambare formulering is vereist. 

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten van apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, treffen 
voorzorgsmaatregelen om de 
onopzettelijke emissie ervan (hierna
"lekkage") te voorkomen.

2. De exploitanten van apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, treffen 
voorzorgsmaatregelen om de 
onopzettelijke emissie ervan (hierna
"lekkage") te voorkomen. Onverminderd 
de verplichting voorzorgsmaatregelen te 
treffen om lekkage te voorkomen, zorgen 
exploitanten ervoor dat de maximale 
lekkagefrequentie niet wordt 
overschreden.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling 
van minimale voorzorgsmaatregelen en 
een maximale lekkagefrequentie zoals 
bedoeld in lid 2, op basis van beste 
praktijken en ervaringen in de lidstaten 
voor elk type apparatuur. Deze regels 
worden uiterlijk op [1 januari 2015] 
vastgesteld.
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stationaire koelapparatuur; (a) stationaire en mobiele koelapparatuur;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) stationaire klimaatregelingsapparatuur; (b) stationaire en mobiele 
klimaatregelingsapparatuur;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) koelwagens en koelaanhangwagens. (e) (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de hoeveelheden toegevoegde 
gefluoreerde broeikasgassen en de redenen 
voor het toevoegen ervan;

(b) de hoeveelheden toegevoegde 
gefluoreerde broeikasgassen en de redenen 
voor het toevoegen ervan; in het geval van 
de service of het onderhoud van 
koelapparatuur overeenkomstig artikel 
11, lid 3, derde alinea, wordt ook 
aangegeven of de stof gerecycleerd of 
geregenereerd is, alsmede de naam en het 
adres van de onderneming die de 
recyclage of regeneratie heeft uitgevoerd;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij de in lid 1 bedoelde registraties in 
een door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten opgezette databank worden
opgenomen, houden de in lid 1 bedoelde 
exploitanten de registraties twee jaar na 
het buiten dienst stellen van de 
apparatuur bij.

2. De in lid 1 bedoelde registraties worden
in een door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten opgezette databank opgenomen. 
De Commissie voorziet de lidstaten van 
operationeel advies en technische bijstand 
inzake de totstandkoming en het 
onderhoud van de databank. De lidstaten 
zorgen ervoor dat het publiek toegang 
heeft tot relevante informatie in de 
databank in overeenstemming met 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 
2003 inzake de toegang van het publiek 
tot milieu-informatie1. 
_____________
1 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij de in lid 1 bedoelde registraties in 
een door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten opgezette databank worden 
opgenomen, houden personen of 
ondernemingen die de in lid 1, onder e), 
bedoelde activiteiten voor exploitanten 
uitvoeren gedurende ten minste vijf jaar 
een kopie van de registraties bij. 

Schrappen

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De registraties worden op verzoek ter 
beschikking gesteld van de bevoegde 
autoriteit of de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie mag het formaat van de 
in lid 1 bedoelde registraties bepalen en in 
een uitvoeringshandeling aangeven hoe 
deze moeten worden verricht en 
bijgehouden. Die uitvoeringshandeling 

3. De Commissie bepaalt het formaat van 
de in lid 1 bedoelde registraties en geeft in 
een uitvoeringshandeling aan hoe deze 
moeten worden verricht en bijgehouden.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
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wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 21 bedoelde onderzoeksprocedure.

overeenkomstig de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 9, lid 1, mogen 
producten en invoerders de in bijlage I en 
II vermelde gefluoreerde broeikasgassen 
niet op de markt brengen, tenzij 
gefluoreerde broeikasgassen die als 
bijproduct zijn geproduceerd tijdens het 
fabricageproces, inclusief tijdens het 
fabricageproces van de grondstoffen en 
technische hulpstoffen ervan, worden 
vernietigd.

Or. en

Motivering

HFK-productie komt veel voor in derde landen waar geen beperkingen gelden voor emissies 
van bijproducten (zoals emissies van HFK-23). Het voorstel van de Commissie kan derhalve 
onbedoeld leiden tot een toename van de wereldwijde hoeveelheid F-gasemissies, tenzij er een 
verbodsbepaling bestaat voor het op de markt brengen van F-gassen waarvan de tijdens het 
fabricageproces geproduceerde emissies van bijproducten niet worden vernietigd. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen vóór januari 
2016 verplichte terugwinningsregelingen 
vast voor gefluoreerde broeikasgassen in 
producten en apparatuur die buiten het 
toepassingsgebied vallen van Richtlijn 
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2012/19/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur1. In het kader van deze 
terugwinningsregelingen wordt een 
financieel deposito voor op de markt 
gebrachte gefluoreerde broeikasgassen 
vereist, die wordt terugbetaald voor de 
hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen 
die bij een goedgekeurde 
vernietigingsinstallatie wordt afgeleverd, 
tenzij er reeds terugwinningsregelingen 
met een vergelijkbaar 
doeltreffendheidsniveau zijn vastgesteld.
_______________
1 PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38.

Or. en

Motivering

Om de verantwoordelijkheid van de producent te bevorderen, moeten in alle lidstaten 
terugwinningsregelingen worden vastgesteld om de recyclage, regeneratie of vernietiging van 
F-gassen te waarborgen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten stellen specifieke 
maatregelen inzake 
producentenverantwoordelijkheid vast 
voor de terugwinning van in schuimen 
opgenomen gefluoreerde broeikasgassen.

Or. en

Motivering

Om de verantwoordelijkheid van de producent te bevorderen, moeten in alle lidstaten 
terugwinningsregelingen worden vastgesteld om de recyclage, regeneratie of vernietiging van 
F-gassen te waarborgen.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van apparatuur in lid 1 teneinde 
ander typen apparatuur op te nemen gezien 
de toenemende relevantie ervan ten 
gevolge van de commerciële of 
technologische ontwikkeling.

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van apparatuur in lid 1 teneinde 
ander typen apparatuur op te nemen gezien 
de toenemende relevantie ervan ten 
gevolge van de commerciële of 
technologische ontwikkeling, en om 
uitvoeringsbepalingen inzake 
terugwinningsregelingen vast te stellen 
zoals bedoeld in lid 1, onder a).

Or. en

Motivering

Om de verantwoordelijkheid van de producent te bevorderen, moeten in alle lidstaten 
terugwinningsregelingen worden vastgesteld om de recyclage, regeneratie of vernietiging van 
F-gassen te waarborgen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



PR\928287NL.doc 17/39 PE506.101v01-00

NL

Or. en

Motivering

Door deze bepaling kan een hiaat ontstaan en kan de marktzekerheid worden ondermijnd, die 
anders door middel van verbodsbepalingen zou kunnen worden geboden. Er bestaan grote 
verschillen in de energie-efficiëntie van apparatuur die HFK's bevat en apparatuur die 
natuurlijke koelmiddelen bevat. De F-gasverordening kan derhalve worden ondermijnd door 
het selecteren van specifieke apparatuur voor de vergelijking tussen de energie-efficiëntie van 
niet-HFK- en HFK-apparatuur.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) met ingang van 1 januari 2017, de 
hoeveelheid broeikasgassen die het product 
of de apparatuur bevat, uitgedrukt in 
gewicht en CO2-equivalent.

(c) met ingang van 1 januari 2017, de 
hoeveelheid broeikasgassen die het product 
of de apparatuur bevat, uitgedrukt in 
gewicht en CO2-equivalent en het GWP.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Op containers voor gefluoreerde 
broeikasgassen met een GWP van 2150 of 
meer die worden gebruikt voor de service 
of het onderhoud van koelapparatuur 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, alinea 3, 
wordt met een etiket aangegeven of de stof 
gerecycleerd dan wel geregenereerd is, 
alsmede de naam en het adres van de 
onderneming die de recyclage of 
regeneratie heeft uitgevoerd.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gebruik van SF6 in secundaire 
middenspanningsschakelinrichtingen is 
met ingang van 1 januari 2020 verboden.
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Or. en

Motivering

SF6 is een broeikasgas met een opwarmingsvermogen dat tot 22 800 keer krachtiger is dan 
dat van koolstofdioxide (CO2) en een atmosferische retentietijd van meer dan 3 000 jaar. 
Europa telt momenteel bijna 3 miljoen middenspanningsinstallaties waar SF6 wordt gebruikt. 
Er zijn nu al concurrerende SF6-vrije alternatieven voor secundaire 
middenspanningsschakelinrichtingen (op het grensvlak met laagspanning) op de markt 
verkrijgbaar, en deze worden door een groot aantal fabrikanten geproduceerd. SF6 -emissies 
moeten derhalve eenvoudigweg als onverantwoord worden beschouwd.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2500 of 
meer voor de service of het onderhoud van 
koelapparatuur met een hoeveelheid 
koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 
CO2 of meer is met ingang van 1 januari
2020 verboden.

3. Het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen, of van mengsels die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
een aardopwarmingsvermogen van 2150 of 
meer voor de service of het onderhoud van 
koelapparatuur die is ontworpen voor een 
bedrijfstemperatuur van -50°C of hoger 
en met een hoeveelheid koelmiddelvulling 
equivalent aan 40 ton CO2 of meer is met 
ingang van 1 januari 2015 verboden.

Or. en

Motivering

Uit recente activiteiten en ervaringen met retrofitten in Europese supermarkten blijkt dat met 
het serviceverbod significante en kosteneffectieve HFK-reducties kunnen worden gehaald, en 
reeds met ingang van 2015. Een eerdere invoering van het serviceverbod levert derhalve 
aanzienlijke milieu- en kostenvoordelen op. De milieuvoordelen worden met slechts maximaal 
8% beperkt wanneer circa 80% van de systemen in de kleine commerciële sector middels een 
verhoging van de drempelwaarde van 5 naar 40 ton CO2-equivalent wordt uitgesloten van 
het serviceverbod. Koelapparatuur met een bedrijfstemperatuur van onder -50°C wordt ook 
uitgesloten.
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Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2017 worden 
gefluoreerde broeikasgassen met een 
GWP van 2150 of meer uitsluitend 
gebruikt voor de service of het onderhoud 
van andere dan in de eerste alinea 
bedoelde koelapparatuur indien zij zijn 
teruggewonnen uit andere apparatuur 
binnen de Unie.

Or. en

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een 
afwijking toe te staan, eventueel voor een 
vastgestelde termijn, van bepaalde 
toepassingen van SF6 waarvoor om 
technische, economische of 
veiligheidsredenen geen alternatieven 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

producenten of invoerders van minder dan
500 ton CO2-equivalent 
fluorkoolwaterstoffen per jaar.

Or. en

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Voor elk jaar met ingang van het jaar 
2015 wijst de Commissie volgens het in 
bijlage VI vastgestelde 
toewijzingsmechanisme aan iedere 
producent en invoerder quota voor het op 
de markt brengen van 
fluorkoolwaterstoffen toe. Met ingang van 
1 januari 2018 betalen producenten en 
invoerders jaarlijks een 
toewijzingsvergoeding van een bedrag van 
30 EUR per ton CO2-equivalent 
fluorkoolwaterstoffen voor elk deel van 
het gebruikte of overgedragen quotum. De 
geïnde inkomsten worden gebruikt om de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
steunen en om regionale verschillen weg 



PE506.101v01-00 22/39 PR\928287NL.doc

NL

te werken met betrekking tot de kosten 
van vervangingstechnologieën vanwege 
klimaatomstandigheden.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie worden HFK-quota kosteloos toegewezen, hetgeen in strijd 
is met het beginsel "de vervuiler betaalt". Er moet derhalve een toewijzingsvergoeding 
worden betaald voor het gebruik van de HFK-quota van een bedrag van 30€/ton CO2-
equivalent. Dit was het verwachte CO2-prijsgemiddelde tijdens fase 3 van de ETS ten tijde 
van goedkeuring van de ETS-richtlijn. Aldus wordt een inkomstenstroom gegenereerd ter 
compensatie van de regionale kostenverschillen vanwege klimaatomstandigheden.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vastlegging 
van het mechanisme om overeenkomstig 
lid 3 de referentiewaarden te herberekenen, 
en tot wijziging of aanvulling van het in 
bijlage VI vastgestelde mechanisme voor 
het toewijzen van quota.

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vastlegging 
van het mechanisme om overeenkomstig 
lid 3 de referentiewaarden te herberekenen, 
en tot wijziging of aanvulling van het in 
bijlage VI vastgestelde mechanisme voor 
het toewijzen van quota, alsmede tot 
bepaling van het mechanisme voor de 
toewijzing van inkomsten overeenkomstig 
lid 5.

Or. en

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het elektronische register worden op 
hun verzoek de volgende personen 

Het elektronische register omvat:
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geregistreerd:

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert iedere 
producent, invoerder en uitvoerder die 
tijdens het voorgaande kalenderjaar meer 
dan een metrisch ton of 1 000 ton CO2-
equivalent gefluoreerde broeikasgassen en 
in bijlage II vermelde gassen heeft 
geproduceerd, ingevoerd of uitgevoerd, aan 
de Commissie de in bijlage VII beschreven 
gegevens over elk van deze stoffen voor 
het betrokken kalenderjaar.

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

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 maart 2014 en 
vervolgens elk jaar rapporteert elke 
onderneming die tijdens het voorgaande 
kalenderjaar meer dan een metrisch ton of
1 000 ton CO2-equivalent gefluoreerde 
broeikasgassen en in bijlage II vermelde 
gassen heeft vernietigd, aan de Commissie 
de in bijlage VII beschreven gegevens over 
elk van deze stoffen voor het betrokken 
kalenderjaar.

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

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe voeren zij, al naargelang het 
geval, een van de volgende systemen in:

Daartoe voeren zij een systeem in waarbij 
op nationaal niveau een databank wordt 
opgezet voor de verzameling van de 
overeenkomstig artikel 5, lid 1, 
geregistreerde gegevens. 

a) een systeem waarbij op nationaal niveau 
een databank wordt opgezet voor de 
verzameling van de overeenkomstig artikel 
5, lid 1, geregistreerde gegevens;
b) een systeem waarbij bij een 
representatieve steekproef van onder het 
bepaalde in artikel 5, lid 1, vallende 
exploitanten enquêtes over emissies 
worden gehouden en uit deze enquêtes 
resultaten worden geëxtrapoleerd. 

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9 bis. Technische aërosolen 1 januari 2020

Or. en

Motivering

Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren significante HFK-emissiereducties op 
(~3.6 Mt/CO2-equivalent/jaar in 2030).

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

10. Huishoudelijke koelkasten en 
diepvriezers die HFK's met een GWP van 
150 of meer bevatten

1 januari 2015
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Amendement

10. Huishoudelijke koelkasten en 
diepvriezers die HFK's bevatten 

1 januari 2015

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10 bis. Koelapparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen met een GWP van 2150 of 
meer bevat 

1 januari 2015

Or. en

Motivering

In artikel 11, lid 3, wordt het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 
2150 of meer voor de service of het onderhoud van koelapparatuur met ingang van het jaar 
2015 verboden. Om overeenstemming te bereiken met dit serviceverbod moet het op de markt 
brengen van nieuwe koelapparatuur die F-gassen bevat met een GWP van 2150 of meer ook 
met ingang van dat jaar worden verboden. 

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement

10 ter. Stationaire koelapparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat

1 januari 2020

Or. en

Motivering

In deze sector wordt op dit moment het hoogste aandeel HFK-emissies waargenomen. 
Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren aanzienlijke HFK-emissiereducties op 
(~15.3 Mt/CO2-equivalent/jaar in 2030). In deze figuren zijn de significante 
broeikasgasemissiereducties uit energiebesparingen niet opgenomen. De
penetratiepercentages van duurzame alternatieven kunnen 100% marktpenetratie bereiken in 
het jaar 2020.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10 quater. Mobiele koelapparatuur met 
uitzondering van vissersvaartuigen die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat 

1 januari 2025

Or. en

Motivering

Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren emissiereducties op (~0,7 Mt/CO2-
equivalent/jaar in 2030). De penetratiepercentages van duurzame alternatieven kunnen 100% 
marktpenetratie bereiken in het jaar 2025, of een percentage dat daar dicht bij in de buurt 
komt.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 11 – deel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

11. Koelkasten en 
diepvriezers voor het 
opslaan, uitstallen of de 
distributie van producten 
in de detailhandel en 
catering ("commercieel 
gebruik") – hermetisch 
afgesloten systemen 

die HFK's met een GWP 
van 2500 of meer bevatten

1 januari 2017

Amendement

11. Koelkasten en 
diepvriezers voor het 
opslaan, uitstallen of de 
distributie van producten 
in de detailhandel en 
catering ("commercieel 
gebruik") – hermetisch 
afgesloten systemen 

die HFK's met een GWP 
van 2150 of meer bevatten

1 januari 2015

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 11 – deel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

11. Koelkasten en 
diepvriezers voor het 
opslaan, uitstallen of de 
distributie van producten 
in de detailhandel en 
catering ("commercieel 
gebruik") – hermetisch 
afgesloten systemen 

die HFK's met een GWP 
van 150 of meer bevatten

1 januari 2020 
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Amendement

11. Koelkasten en 
diepvriezers voor het 
opslaan, uitstallen of de 
distributie van producten 
in de detailhandel en 
catering ("commercieel 
gebruik") – hermetisch 
afgesloten systemen 

die HFK's bevatten 1 januari 2018 

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

12. Verplaatsbare 
klimaatregelingssystemen voor gebouwen 
(hermetisch afgesloten systemen die door 
de eindgebruiker van de ene kamer naar de 
andere kunnen worden verplaatst) die 
HFK's met een GWP van 150 of meer
bevatten

1 januari 2020

Amendement

12. Verplaatsbare 
klimaatregelingssystemen voor gebouwen 
(hermetisch afgesloten systemen die door 
de eindgebruiker van de ene kamer naar de 
andere kunnen worden verplaatst) die 
HFK's bevatten 

1 januari 2020

Or. en
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12 bis. Stationaire 
klimaatregelingsapparatuur met 
uitzondering van centrifugale 
koelmachines die gefluoreerde 
broeikasgassen bevat 

1 januari 2020

Or. en

Motivering

Deze sector heeft een hoog aandeel HFK-emissies en is de snelst groeiende emissiebron. 
Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren significante HFK-emissiereducties op 
(~29 Mt/CO2-equivalent/jaar in 2030). De penetratiepercentages van duurzame alternatieven 
kunnen 100% marktpenetratie bereiken in het jaar 2020, of een percentage dat daar dicht bij 
in de buurt komt.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12 ter. Centrifugale koelmachines die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten

1 januari 2027

Or. en
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Motivering

Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren emissiereducties op (~9 kt/CO2-
equivalent/jaar in 2030). De penetratiepercentages van duurzame alternatieven kunnen 100% 
marktpenetratie bereiken in het jaar 2027.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12 quater. Klimaatregelingsapparatuur 
aan boord van vrachtschepen die 
gefluoreerde broeikasgassen bevat

1 januari 2020

Or. en

Motivering

Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren emissiereducties op (~232 kt/CO2-
equivalent/jaar in 2030). De penetratiepercentages van duurzame alternatieven kunnen 100% 
marktpenetratie bereiken in het jaar 2020.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE III – tabel – rij 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12 quinquies. Schuimen die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten

1 januari 2015
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Or. en

Motivering

Schuimen kunnen een lange levensduur (tot 50 jaar) hebben. Bovendien is het kostbaar om 
schuimvormende agentia terug te winnen uit schuimproducten. Als de overheid nu niet 
optreedt, zullen in de komende decennia dus hogere emissies worden uitgestoten. Duurzame 
alternatieven zijn kosteneffectief en leveren significante HFK-emissiereducties op (~3,9 
Mt/CO2-equivalent/jaar in 2030). De penetratiepercentages van duurzame alternatieven 
kunnen 100% marktpenetratie bereiken in het jaar 2015.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE V – inleidende alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 13, lid 1, bedoelde 
maximumhoeveelheid wordt berekend door 
de volgende percentages toe te passen op 
het jaarlijks gemiddelde van de totale 
hoeveelheid die in de Unie is ingevoerd in 
de periode van 2008 tot en met 2011:

De in artikel 13, lid 1, bedoelde 
maximumhoeveelheid wordt berekend door 
de volgende percentages toe te passen op 
het jaarlijks gemiddelde van de totale 
hoeveelheid die in de Unie is ingevoerd in 
de periode van 2009 tot en met 2012:

Or. en

Motivering

De gegevens voor het jaar 2012 zijn binnenkort beschikbaar. Daarom moeten deze laatste 
gegevens worden gebruikt voor de berekening van het referentiepunt, d.w.z. het gemiddelde 
voor de periode 2009-2012.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE V – tabel – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2016–17 93 %

Amendement

2016–17 83 %
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Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE V – tabel – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

2024–26 31 %

Amendement

2024–26 25 %

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 14 september 2011 verzoekt het EP om "de productie en het verbruik van 
HFK's snel af te bouwen" binnen de EU. Het huidige uitfaseringsschema moet worden 
verscherpt om te zorgen voor een technisch haalbare en kosteneffectieve overgang naar 
duurzame alternatieven, alsmede om overmatige toewijzing van HFK's te voorkomen. De 
Commissie heeft het voorstel voor het uitfaseringsschema ingediend zonder rekening te 
houden met het serviceverbod als bedoeld in artikel 11. Het serviceverbod zal leiden tot 
aanzienlijk minder vraag naar HFK's, en derhalve moeten de uitfaseringsmaatregelen, met 
name vóór 2018 en na 2023, ambitieuzer zijn.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE V – tabel – rij 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

2027–29 24 %

Amendement

2027–29 19 %

Or. en
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Motivering

In zijn resolutie van 14 september 2011 verzoekt het Europees Parlement om "de productie en 
het verbruik van HFK's snel af te bouwen" binnen de EU. Het huidige uitfaseringsschema 
moet worden verscherpt om te zorgen voor een technisch haalbare en kosteneffectieve 
overgang naar duurzame alternatieven, alsmede om overmatige toewijzing van HFK's te 
voorkomen. De Commissie heeft het voorstel voor het uitfaseringsschema ingediend zonder 
rekening te houden met het serviceverbod als bedoeld in artikel 11. Het serviceverbod zal 
leiden tot aanzienlijk minder vraag naar HFK's, en derhalve moeten de 
uitfaseringsmaatregelen, met name vóór 2018 en na 2023, ambitieuzer zijn.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE V – tabel – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

2030 21 %

Amendement

2030 16 %

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 14 september 2011 verzoekt het Europees Parlement om "de productie en 
het verbruik van HFK's snel af te bouwen" binnen de EU. Het huidige uitfaseringsschema 
moet worden verscherpt om te zorgen voor een technisch haalbare en kosteneffectieve 
overgang naar duurzame alternatieven, alsmede om overmatige toewijzing van HFK's te 
voorkomen. De Commissie heeft het voorstel voor het uitfaseringsschema ingediend zonder 
rekening te houden met het serviceverbod als bedoeld in artikel 11. Het serviceverbod zal 
leiden tot aanzienlijk minder vraag naar HFK's, en derhalve moeten de 
uitfaseringsmaatregelen, met name vóór 2018 en na 2023, ambitieuzer zijn.
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TOELICHTING

ACHTERGROND

Bij het Protocol van Montreal, dat wordt beschouwd als de meest succesvolle internationale 
milieuovereenkomst, zijn de meeste ozonlaag afbrekende stoffen, met inbegrip van 
chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's en HCFK's), over de hele wereld geleidelijk afgeschaft en 
uitgefaseerd. Sinds kort wordt gebruikgemaakt van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) als
vervangers van CFK's en HCFK's, maar deze stoffen hebben een groot effect op het klimaat. 
Bovendien hebben andere gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen), met inbegrip van 
perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6), een tot 23 000 keer krachtiger 
aardopwarmingsvermogen (GWP) dan koolstofdioxide en kunnen zij duizenden jaren in de 
atmosfeer blijven hangen. Actie is geboden.

De Europese Unie (EU) heeft ervoor gepleit om de broeikasgasemissies tegen 2050 met 80-
95% te verlagen ten opzichte van de niveaus van 1990. Overeenkomstig de Routekaart naar 
een concurrerende koolstofarme economie van de Europese Commissie, waarmee wordt 
beoogd deze doelstelling te bereiken, moeten tegen 2030 de niet-CO2-emissies (inclusief 
gefluoreerde broeikasgassen) met 72-73% worden verminderd. Maar terwijl de emissies van 
alle andere broeikasgassen zijn verminderd, zijn F-gasemissies in de EU met 60% 
toegenomen sinds 1990. Producten en apparatuur op basis van HFK's kunnen een lange 
levensduur (tot 50 jaar) hebben. Er moet derhalve onmiddellijk aanvullende wetgeving 
worden ontwikkeld om te voorkomen dat in de komende decennia nog een emissiestijging 
plaatsvindt.

Gelukkig zijn er inmiddels duurzame alternatieven -waarvan is bewezen dat ze veilig, 
kosteneffectief en energie-efficiënt zijn- op de markt verkrijgbaar en in gebruik genomen. 
Deze duurzame alternatieven kunnen bijna alle nieuwe apparatuur op basis van HFK's 
vervangen, nu en in de nabije toekomst. Met de geleidelijke afschaffing van het gebruik van 
HFK's wordt duurzame groei bevorderd, innovatie gestimuleerd en worden Europese 
bedrijven beloond die in groene technologieën hebben geïnvesteerd. De Deense ervaring dient 
als goed voorbeeld. Tien jaar geleden werden daar reeds verbodsbepalingen voor F-gas 
ontwikkeld, waardoor investeringen en innovatie werden gestimuleerd en waar vele kleine en 
middelgrote ondernemingen voordeel van ondervonden. Deze ondernemingen zijn nu 
volgroeid en blijven hun reikwijdte tot buiten Denemarken uitbreiden. Met ambitieus 
wereldwijd leiderschap kan Europa haar concurrerende positie op het gebied van innovatieve 
koelmiddelen en koel- en verwarmingstechnologie behouden, met inachtneming van zorg 
voor het milieu.

VOORSTEL RAPPORTEUR

De rapporteur steunt een groot aantal elementen in het voorstel van de Commissie. 
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Kwantitatieve beperkingen voor de hoeveelheid HFK's die op de markt kan worden gebracht 
(de "uitfasering") zijn een stap in de goede richting, evenals de verbodsbepalingen ten aanzien 
van hermetisch afgesloten en voorgevulde apparatuur die nodig zijn ter ondersteuning. 
Opleiding en certificering met betrekking tot duurzame alternatieven is van belang. Het 
verbod op de service en het onderhoud van bestaande koelapparatuur met HFK's en mengsels 
met een groot effect op het klimaat leidt tot emissiereducties en energiebesparing. Daarnaast 
steunt de rapporteur het verbod op het gebruik van HFK's in bepaalde apparatuur, zoals 
huishoudelijke koelkasten en diepvriezers, waarvoor tegenwoordig minder schadelijke 
alternatieven op de markt verkrijgbaar zijn. Over het algemeen genomen kan in het voorstel 
echter meer aandacht worden besteed aan steun voor duurzame alternatieven en de kleinere 
Europese bedrijven die deze alternatieven produceren. De rapporteur is derhalve van mening 
dat het voorstel van de Commissie op diverse punten kan worden verbeterd, zoals hieronder 
uiteengezet.

Verbodsbepalingen inzake het op de markt brengen (OMB) en voor het gebruik

In Europa zijn tegenwoordig duurzame alternatieven verkrijgbaar voor apparatuur die HFK's 
bevat. De rapporteur is van mening dat verbodsbepalingen inzake het op de markt brengen 
(OMB) gepast zijn wanneer deze duurzame alternatieven kunnen voldoen aan de vraag naar 
nieuwe apparatuur in een bepaalde subsector. Met de OMB-verbodsbepalingen wordt ook 
bijgedragen aan het voorkomen van het gebruik van HFK's in sectoren waar natuurlijke 
koelmiddelen beschikbaar zijn, waardoor de kosteneffectiviteit van de uitfasering wordt 
gewaarborgd en de beperkte HFK-quota worden gereserveerd voor sectoren waar ze 
daadwerkelijk nodig zijn. Bovendien wordt met de verbodsbepalingen inzake het op de markt 
brengen en voor het gebruik voorzien in de duidelijke marktsignalen waar kleinere Europese 
bedrijven die duurzame alternatieven produceren om hebben verzocht, alsmede een 
transparant, stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat gewaarborgd. 

De rapporteur voert derhalve verbodsbepalingen inzake het op de markt brengen en voor het 
gebruik in wanneer de penetratiepercentages van duurzame alternatieven 100% 
marktpenetratie1 kunnen bereiken, of een percentage dat daar dicht bij in de buurt komt, met 
name:

 Schuimen: OMB-verbodsbepaling in 2015. Schuimen kunnen een lange levensduur 
(tot 50 jaar) hebben. Bovendien is het kostbaar om schuimvormende agentia terug te 
winnen uit schuimproducten. Als de overheid nu niet optreedt, zullen in de komende 
decennia dus hogere emissies worden uitgestoten. Duurzame alternatieven zijn 
kosteneffectief en leveren significante HFK-emissiereducties op (~3,9 Mt/CO2-
equivalent/jaar in 2030).

                                               
1 Het penetratiepercentage wordt gedefinieerd als het maximale marktpotentieel van reductieopties om nieuwe 
producten of apparatuur die HFK's bevatten in een bepaalde sector te vervangen. Een penetratiepercentage van 
100% in 2015 houdt in dat 100% van de nieuwe in 2015 geïnstalleerde HFK-eenheden kunnen worden 
vervangen door eenheden van alternatieve technologieën.
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 Technische aërosolen: OMB-verbodsbepaling in 2020. Duurzame alternatieven zijn 
kosteneffectief en leveren significante HFK-emissiereducties op (~3.6 Mt/CO2-
equivalent/jaar in 2030). 

 Koelmiddelen: OMB-verbodsbepaling in 2020 voor stationaire koelmiddelen. In deze 
sector wordt op dit moment het hoogste aandeel HFK-emissies waargenomen. 
Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren significante HFK-
emissiereducties op (~15.3 Mt/CO2-equivalent/jaar in 2030). In deze figuren zijn de 
significante broeikasgasemissiereducties uit energiebesparingen niet opgenomen. 
OMB-verbodsbepaling in 2015 voor mobiele koelmiddelen met uitzondering van 
vissersvaartuigen. Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren 
emissiereducties op (~0,7 Mt/CO2-equivalent/jaar in 2030).

 Klimaatregeling: OMB-verbodsbepaling in 2020 voor stationaire 
klimaatregelingsapparatuur aan boord van vrachtschepen. Deze sector heeft een hoog 
aandeel HFK-emissies en is de snelst groeiende emissiebron. Duurzame alternatieven 
zijn kosteneffectief en leveren significante HFK-emissiereducties op (~29 Mt/CO2-
equivalent/jaar in 2030). OMB-verbodsbepaling in 2027 voor centrifugale 
koelmachines. Duurzame alternatieven zijn kosteneffectief en leveren emissiereducties 
op (~9 kt/CO2-equivalent/jaar in 2030).

De rapporteur voert daarnaast in 2020 een verbodsbepaling in voor het gebruik van SF6 als 
isolatie- en schakelmiddel in middenspanningsschakelinrichtingen. SF6 is een broeikasgas 
met een tot 22 800 keer krachtiger opwarmingsvermogen dan koolstofdioxide (CO2) en een 
atmosferische retentietijd van meer dan 3 000 jaar. Er zijn nu al concurrerende SF6-vrije 
alternatieven op de markt verkrijgbaar, en derhalve moeten alle SF6-emissies eenvoudigweg 
als onverantwoord worden beschouwd.

Uitfasering

In de resolutie van het Europees Parlement van 14 september 2011 over een brede aanpak van 
niet-CO2-gerelateerde maar voor het klimaat relevante antropogene emissies wordt erop 
aangedrongen om "de productie en het verbruik van HFK's snel af te bouwen" binnen de 
Europese Unie. Hiermee wordt niet alleen de invoering van alternatieven bevorderd 
voorafgaand aan de verbodsbepalingen inzake het op de markt brengen en voor het gebruik, 
maar tevens de toepassing van striktere systemen aangemoedigd. Ook worden op deze manier 
regeneratie en recyclage beloond.

De rapporteur voert derhalve maatregelen in om een overmatige toewijzing van HFK's te 
voorkomen en een technisch haalbaar en kosteneffectief uitfaseringsschema te waarborgen, 
met name:

 Strikter uitfaseringsschema. Het huidige uitfaseringsschema moet worden verscherpt 
om te zorgen voor een technisch haalbare en kosteneffectieve overgang naar duurzame 
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alternatieven. De Commissie heeft het voorstel voor het uitfaseringsschema ingediend 
zonder rekening te houden met het serviceverbod als bedoeld in artikel 11. Het 
serviceverbod zal leiden tot aanzienlijk minder vraag naar HFK's, en derhalve moeten 
de uitfaseringsmaatregelen, met name vóór 2018 en na 2023, ambitieuzer zijn. 

 Toewijzingsvergoeding. Er moet een toewijzingsvergoeding worden betaald voor het 
gebruik van de HFK-quota van een bedrag van 30€/ton CO2-equivalent. Dit was het 
verwachte CO2-prijsgemiddelde tijdens fase 3 van de ETS ten tijde van goedkeuring 
van de ETS-richtlijn. Aldus wordt een inkomstenstroom gegenereerd ter compensatie 
van de regionale kostenverschillen vanwege klimaatomstandigheden.

 Aangepast referentiepunt. Als referentiepunt voor het uitfaseringsschema zoals 
voorgesteld door de Commissie wordt het jaarlijks gemiddelde gebruikt van de tijdens 
de periode 2008-2011 geproduceerde en in de EU ingevoerde hoeveelheid. Aangezien 
de gegevens voor het jaar 2012 binnenkort beschikbaar zijn, moeten de laatste 
gegevens worden gebruikt voor de berekening van het referentiepunt, d.w.z. het 
gemiddelde voor de periode 2009-2012.

Verbod op emissies van bijproducten

Het voorstel van de Commissie kan onbedoeld leiden tot een toename van de wereldwijde 
hoeveelheid F-gasemissies en de vooruitgang op klimaatgebied op internationaal niveau 
verder compliceren, tenzij emissies van bijproducten op zinvolle wijze worden aangepakt. De 
reden hiervoor is dat HFK-productie veel voorkomt in derde landen waar geen beperkingen 
gelden voor emissies van bijproducten (zoals emissies van HFK-23) of bindende 
verplichtingen om broeikasgassen te verminderen. De rapporteur voert derhalve een 
verbodsbepaling in voor het op de markt brengen van alle in bijlage I en II vermelde F-gassen, 
tenzij tijdens het fabricageproces geproduceerde emissies van bijproducten worden vernietigd. 
Handhaving hoeft geen aanleiding tot bezorgdheid te zijn, gezien de verticale integratie en het 
beperkte aantal producenten in deze sector.

Insluiting en terugwinning

Er is behoefte aan duidelijke verplichtingen inzake insluiting en terugwinning om de 
historisch lage nalevingspercentages en kostenineffectiviteit te overwinnen.

De rapporteur breng derhalve wijzigingen aan met het oog op de beperking van lekkage en de 
bevordering van terugwinning, met name:

 Serviceverbod. Het voorstel om de service en het onderhoud van bestaande 
koelapparatuur met HFK's met een hoog GWP te verbieden, moet worden verbeterd. 
Uit recente activiteiten en ervaringen met retrofitten in Europese supermarkten blijkt 
dat met deze maatregel significante en kosteneffectieve HFK-reducties kunnen worden 
gehaald, en reeds met ingang van 2015. Een eerdere invoering van het serviceverbod 
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levert derhalve aanzienlijke milieu- en kostenvoordelen op. De milieuvoordelen 
worden met slechts maximaal 8% beperkt wanneer circa 80% van de systemen in de 
kleine commerciële sector middels een verhoging van de drempelwaarde van 5 naar 
40 ton CO2-equivalent wordt uitgesloten van het serviceverbod. Koelapparatuur met 
een bedrijfstemperatuur van onder -50°C wordt ook uitgesloten. In deze sectoren 
wordt het gebruik van teruggewonnen HFK's met een hoog GWP nog toegestaan om 
recyclage te bevorderen.

 Terugwinningsregelingen. Teneinde terugwinning te waarborgen en de 
verantwoordelijkheid van de producent te bevorderen, moeten in alle lidstaten 
terugwinningsregelingen worden vastgesteld om de recyclage, regeneratie of 
vernietiging van F-gassen te waarborgen.

 Minimale voorzorgsmaatregelen. Exploitanten moeten worden verplicht minimale 
voorzorgsmaatregelen te treffen om lekkage te voorkomen alvorens deze zich 
voordoet, op basis van beste praktijken in de sector en ervaringen in de lidstaten.

 Maximale lekkagefrequentie. Voor elk type apparatuur moet een maximale 
lekkagefrequentie worden vastgesteld ter verbetering van de naleving en handhaving, 
op basis van beste praktijken in de sector, ervaringen in de lidstaten en internationale 
en Europese normen. 

 Verruimde reikwijdte. Een verruiming van de insluitingsverplichtingen voor alle 
mobiele apparatuur is kosteneffectief en levert significante emissiereducties op (~2.4 
Mt/CO2-equivalent/jaar).


