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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].



PR\928287SV.doc 3/38 PE506.101v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................35



PE506.101v01-00 4/38 PR\928287SV.doc

SV



PR\928287SV.doc 5/38 PE506.101v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0643),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0370/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den …1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens rapport om 
tillämpningen, effekterna och lämpligheten 

(3) I kommissionens rapport om 
tillämpningen, effekterna och lämpligheten 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT ...
2 Ännu ej offentliggjort i EUT ...
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av förordning (EG) nr 842/2006 
konstaterades att de nuvarande 
bestämmelserna om begränsning av utsläpp 
har potential att minska utsläppen av 
fluorerade växthusgaser, om de tillämpas 
fullt ut. Dessa bestämmelser bör alltså 
bibehållas och förtydligas på grundval av 
erfarenheterna av att tillämpa dem. Vissa 
bestämmelser bör också utvidgas till andra 
tillämpningar där det används betydande 
mängder fluorerade växthusgaser, som i 
lastbilar och släpfordon med kylaggregat.
Skyldigheten att upprätta och föra register 
över utrustning som innehåller sådana 
växthusgaser bör också omfatta elektriska 
brytare.

av förordning (EG) nr 842/2006 
konstaterades att de nuvarande 
bestämmelserna om begränsning av utsläpp 
har potential att minska utsläppen av 
fluorerade växthusgaser, om de tillämpas 
fullt ut. Dessa bestämmelser bör alltså 
bibehållas och förtydligas på grundval av 
erfarenheterna av att tillämpa dem, och de 
bör kompletteras med krav vad beträffar 
återvinningssystem. Vissa bestämmelser 
bör också utvidgas till andra tillämpningar 
där det används betydande mängder 
fluorerade växthusgaser, som i lastbilar och 
släpfordon med kylaggregat. Skyldigheten 
att upprätta och föra register över 
utrustning som innehåller sådana 
växthusgaser bör också omfatta elektriska 
brytare.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings-
och brandskyddsutrustning som drivs med 
specifika fluorerade växthusgaser bör 
införas när det finns lämpliga alternativ till 
de ämnena. Med hänsyn till kommande 
teknisk utveckling och tillgång till 
kostnadseffektiva alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser bör kommissionen 
ges befogenhet att ta med andra produkter 
och annan utrustning eller att, även 
tillfälligt, utesluta vissa typer av produkter 
eller utrustning för vilka inga alternativa 
ämnen som underskrider den fastställda 
gränsen för global uppvärmningspotential 
är tillgängliga av tekniska eller ekonomiska 
skäl, inbegripet otillräcklig förekomst av 
alternativa ämnen på marknaden för at 

(8) Ytterligare förbud mot utsläppande på 
marknaden av ny kyl-, luftkonditionerings, 
skum-, aerosol- och brandskyddsutrustning 
som drivs med specifika fluorerade 
växthusgaser bör införas när det finns 
lämpliga alternativ till de ämnena. Med 
hänsyn till kommande teknisk utveckling 
och tillgång till kostnadseffektiva alternativ 
till att använda fluorerade växthusgaser bör 
kommissionen ges befogenhet att ta med 
andra produkter och annan utrustning eller 
att, även tillfälligt, utesluta vissa typer av 
produkter eller utrustning för vilka inga 
alternativa ämnen som underskrider den 
fastställda gränsen för global 
uppvärmningspotential är tillgängliga av 
tekniska eller ekonomiska skäl, inbegripet 
otillräcklig förekomst av alternativa ämnen 
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tillgodose efterfrågan, eller på grund av att 
tillämpliga säkerhetsnormer utesluter 
användningen av relevanta alternativ.

på marknaden för at tillgodose efterfrågan, 
eller på grund av att tillämpliga 
säkerhetsnormer utesluter användningen av 
relevanta alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana förbud bör endast införas om de 
leder till lägre växthusgasutsläpp totalt sett, 
särskilt från både läckage av fluorerade 
växthusgaser och de koldioxidutsläpp som 
uppstår vid deras energiförbrukning.
Utrustning som innehåller fluorerade 
växthusgaser bör därför tillåtas om deras 
sammanlagda växthusgasutsläpp är lägre 
än vad som skulle vara fallet med 
likvärdig utrustning utan fluorerade 
växthusgaser med högsta tillåtna 
energiförbrukning enligt gällande 
genomförandelagstiftning som antagits 
enligt direktiv 2009/125/EG (Ekodesign).

(9) Sådana förbud bör endast införas om de 
leder till lägre växthusgasutsläpp totalt sett, 
särskilt från både läckage av fluorerade 
växthusgaser och de koldioxidutsläpp som 
uppstår vid deras energiförbrukning.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att gradvis minska utsläppandet på 
marknaden av fluorkolväten har 
identifierats som det effektivaste och mest 
kostnadseffektiva sättet att minska 
utsläppen av dessa ämnen på lång sikt.

(11) Regleringen av ozonnedbrytande 
ämnen enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2037/2000 och 
förordning (EG) nr 1005/2009 av 
den 16 september 2009 om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet1 bör också
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användas för att reglera fluorkolväten.
Förutom förbud mot utsläppande på 
marknaden av utrustning som innehåller 
fluorkolväte, åtgärder för att motverka 
spridning samt återvinningskrav har 
gradvis minskning av utsläppandet på 
marknaden av fluorkolväten identifierats 
som det effektivaste och mest 
kostnadseffektiva sättet att minska 
utsläppen av dessa ämnen på lång sikt.

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att införa den gradvisa 
minskningen av utsläppandet på 
marknaden av fluorkolväten bör 
kommissionen tilldela kvoter till enskilda 
producenter och importörer för utsläppande 
på marknaden, så att den totala gränsen för 
mängden fluorkolväten som släpps ut på 
marknaden i EU inte överskrids.

(12) För att införa den gradvisa 
minskningen av utsläppandet på 
marknaden av fluorkolväten bör 
kommissionen tilldela kvoter till enskilda 
producenter och importörer för utsläppande 
på marknaden, så att den totala gränsen för 
mängden fluorkolväten som släpps ut på 
marknaden i EU inte överskrids. Från och 
med den 1 januari 2018 bör 
användningen av kvoter beläggas med en 
avgift som ska samlas in av kommissionen
och omfördelas för att hantera regionala 
skillnader i tillämpningen av 
förordningen inom unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Produktionen av en del fluorerade 
växthusgaser kan orsaka betydande 
utsläpp av biprodukter av andra 
fluorerade växthusgaser under 
tillverkningsprocessen. Dessa utsläpp av 
biprodukter bör elimineras som ett villkor 
för utsläppande på marknaden av
fluorerade växthusgaser, för att
säkerställa att hänsyn tas till hela 
livscykelns klimatpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) teknisk aerosol: en aerosolbehållare 
som används för underhåll, reparation, 
rengöring, testning, insektsbekämpning, 
tillverkning, installation eller andra 
användningsområden där svårantändliga 
beredningar krävs.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer av utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser ska vidta 

2. Operatörer av utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser ska vidta 
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försiktighetsåtgärder för att förhindra 
oavsiktliga utsläpp (nedan kallade 
läckage).

försiktighetsåtgärder för att förhindra 
oavsiktliga utsläpp (nedan kallade 
läckage). Utan att det påverkar 
skyldigheten att vidta 
försiktighetsåtgärder för att förhindra 
läckage ska operatörer säkerställa att 
högsta tillåtna läckage inte överskrids.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att ange minimikrav när det 
gäller försiktighetsåtgärder och högsta 
tillåtna läckage i enlighet med punkt 2, 
baserat på bästa praxis och erfarenheter i 
medlemsstaterna för varje typ av 
utrustning. Dessa regler ska antas senast 
den 1 januari 2015. 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stationär kylutrustning. (a) Stationär och mobil kylutrustning.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stationär luftkonditioneringsutrustning. (b) Stationär och mobil
luftkonditioneringsutrustning.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Lastbilar och släpfordon med 
kylaggregat.

(e) Lastbilar, släpfordon och transportbilar
med kylaggregat.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Mängd fluorerade växthusgaser som 
har lagts till och varför.

(b) Mängd fluorerade växthusgaser som 
har lagts till och varför. Vid service eller 
underhåll av kylutrustning enligt 
artikel 11.3 tredje stycket ska även anges 
om ämnet har återvunnits eller 
återanvänts, samt namn och adress på det 
företag som utfört återvinningen eller 
återanvändningen.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte det register som avses i punkt 1
är infört i en databas som inrättats av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
ska de operatörer som avses i punkt 1 
upprätthålla registret i minst två år efter 
det att utrustningen har avvecklats.

2. Det register som avses i punkt 1 ska 
föras in i en databas som inrättats av de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
tillhandahålla operativ vägledning och 
tekniska stödåtgärder till medlemsstaterna 
för att upprätta och underhålla 
databasen. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att allmänheten har tillgång 
till relevant information i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/4/EG av 
den 28 januari 2003 om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation1. 
_____________
1 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte det register som avses i punkt 1 
är infört i en databas som inrättats av de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska de personer eller 
företag som utför de uppgifter som avses i 
punkt 1 e för operatörers räkning behålla 
kopior av registret i minst fem år. 

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registret ska på begäran göras tillgängligt
för den behöriga myndigheten eller för 
kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa formatet för 
de register som avses i punkt 1 och ange 
hur de ska upprättas och underhållas i en 
genomförandeakt. Genomförandeakten ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 21.

3. Kommissionen ska fastställa formatet 
för de register som avses i punkt 1 och 
ange hur de ska upprättas och underhållas i 
en genomförandeakt. Genomförandeakten 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 9.1 ska tillverkare och 
importörer förbjudas att släppa ut de 
fluorerade växthusgaser som anges i 
bilaga I och II på marknaden, såvida inte 
samtliga fluorerade växthusgaser som 
produceras som en biprodukt under 
tillverkningsprocessen, inklusive under 
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tillverkningsprocessen av deras råmaterial 
och agens, förstörs.

Or. en

Motivering

Tillverkning av fluorkolväten sker ofta i tredjeländer utan restriktioner för utsläpp av 
biprodukter (som utsläpp av HFC-23). Kommissionens förslag skulle därför oavsiktligt kunna 
öka de globala utsläppen av fluorerade växthusgaser såvida inte utsläppande på marknaden 
av alla fluorerade växthusgaser vars utsläpp av biprodukter under tillverkningsprocessen inte 
har förstörts förbjuds. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska senast 
den 1 januari 2016 upprätta obligatoriska 
återvinningssystem för fluorerade 
växthusgaser i produkter och utrustning 
utanför tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning. 
Enligt dessa återvinningssystem ska det 
krävas en garantisumma för utsläppandet 
av fluorerade växthusgaser på 
marknaden, som ska återbetalas för den 
kvantitet fluorerade växthusgaser som 
levereras till en godkänd anläggning för 
destruktion, såvida inte 
återvinningssystem som är jämförbara i 
effektivitet redan har upprättats. 
_______________
1 EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en
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Motivering

För att främja producentansvar ska återvinningssystem inrättas i alla medlemsstater för att 
säkerställa återvinning, återanvändning eller destruktion av fluorerade växthusgaser.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta särskilda 
åtgärder för producentansvar för 
återvinning av fluorerade växthusgaser i 
skum.

Or. en

Motivering

För att främja producentansvar ska återvinningssystem inrättas i alla medlemsstater för att 
säkerställa återvinning, återanvändning eller destruktion av fluorerade växthusgaser.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om ändring av förteckningen 
över utrustning i punkt 1 i syfte att föra in 
andra typer av utrustning på grund av att de 
fått ökade betydelse till följd av 
kommersiell eller teknisk utveckling.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om ändring av förteckningen 
över utrustning i punkt 1 i syfte att föra in 
andra typer av utrustning på grund av att de 
fått ökade betydelse till följd av 
kommersiell eller teknisk utveckling, och 
att fastställa närmare föreskrifter för de 
återvinningssystem som avses i punkt 1a.

Or. en

Motivering

För att främja producentansvar ska återvinningssystem inrättas i alla medlemsstater för att 
säkerställa återvinning, återanvändning eller destruktion av fluorerade växthusgaser.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering
Denna bestämmelse skulle kunna skapa ett kryphål och underminera marknadens 
förutsebarhet som annars hade uppnåtts med förbud. Det är stora skillnader på 
energieffektivitet för utrustning som är beroende av fluorerade växthusgaser och utrustning 
med naturliga kylmedel. Förordningen om fluorerade växthusgaser skulle därför eventuellt 
kunna undermineras genom att särskild utrustning väljs för att jämföra energieffektiviteten 
för utrustning med respektive utan fluorerade växthusgaser.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

fungera, om det har konstaterats att det 
finns tillgängliga alternativ till att använda 
fluorerade växthusgaser eller att använda 
specifika typer av fluorerade växthusgaser, 
och deras användning skulle leda till lägre 
växthusgasutsläpp sammanlagt och att, där 
så är lämpligt för en förutfastställd 
tidsperiod, utesluta vissa produkttyper eller 
utrustningstyper för vilka alternativa 
ämnen som ligger under den angivna 
gränsen för global uppvärmningspotential 
inte finns att tillgå av tekniska, ekonomiska 
eller säkerhetsrelaterade skäl.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Från och med den 1 januari 2017, 
mängden fluorerade växthusgaser som 
produkten eller utrustningen innehåller, 
uttryckt i vikt och i koldioxidekvivalenter.

(c) Från och med den 1 januari 2017, 
mängden fluorerade växthusgaser som 
produkten eller utrustningen innehåller, 
uttryckt i vikt, i koldioxidekvivalenter och 
i den globala uppvärmningspotentialen.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Behållare för fluorerade växthusgaser 
med en faktor för global 
uppvärmningspotential på minst 2 150 
som används vid service eller underhåll 
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av kylutrustning enligt artikel 11.3 
tredje stycket ska märkas med uppgift om 
ämnet har återvunnits eller återanvänts, 
samt namn och adress på det företag som 
utförde återvinningen eller 
återanvändningen. 

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska vara förbjudet att använda 
svavelhexafluorid i sekundär 
kopplingsutrustning med mellanspänning 
från och med den 1 januari 2020.

Or. en

Motivering

Svavelhexafluorid (SF6) är en växthusgas med upp till 22 800 gånger större 
uppvärmningspotential än koldioxid (CO2) och har en livslängd i atmosfären på mer än 
3 000 år. I Europa används för närvarande nästan tre miljoner mellanspänningsinstallationer 
som innehåller svavelhexafluorid. Konkurrenskraftiga alternativ utan svavelhexafluorid för 
sekundär kopplingsutrustning med mellanspänning (i sammankopplingen med lågspänning) 
finns redan på marknaden och produceras av en mängd tillverkare. Följaktligen ska alla 
utsläpp av svavelhexafluorid helt enkelt anses vara oansvariga.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Användning av fluorerade växthusgaser 
eller av blandningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på minst
2 150 vid service eller underhåll av 
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kylutrustning med en fyllningsstorlek 
motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter 
ska vara förbjuden från och med
den 1 januari 2020.

kylutrustning utformad för en 
driftstemperatur på -50 °C eller mer och
med en fyllningsstorlek motsvarande
40 ton koldioxidekvivalenter ska vara 
förbjuden från och med
den 1 januari 2015.

Or. en

Motivering

Insatser och erfarenheter från den senaste tiden med byten på europeiska stormarknader 
visar att betydande och kostnadseffektiva minskningar av fluorkolväten kan uppnås genom 
serviceförbudet, och det kan ske så tidigt som 2015. Ett tidigare serviceförbud ger alltså 
enorma miljö- och kostnadsmässiga vinster. Bortsett från serviceförbudet skulle cirka 
80 procent av systemen i småföretagssektorn minska de miljömässiga fördelarna med endast 
8 procent eller mindre med en ökning av tröskelvärdet från 5 till 40 ton koldioxidekvivalenter. 
Kylutrustning som används vid temperaturer under -50 °C är också borträknade. 

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att bevilja undantag i 
förekommande fall under en viss
tidsperiod, för viss användning av 
svavelhexafluorid, där alternativ inte 
finns av tekniska, ekonomiska eller
säkerhetsmässiga skäl.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den ska inte tillämpas på producenter eller 
importörer av mindre än 500 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorkolväten 
per år.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionen ska tilldela kvoter för 
utsläppande på marknaden av 
fluorkolväten till varje producent och 
importör för varje år med början år 2015 i 
enlighet med den fördelningsmekanism 
som anges i bilaga VI. Från och med 
den 1 januari 2018 ska tillverkare och 
importörer betala en årlig 
tilldelningsavgift motsvarande 30 euro per 
ton koldioxidekvivalenter av fluorkolväten 
för de delar av kvoten som används eller 
överförs. De inkasserade intäkterna ska 
användas till införandet av denna 
förordning och till att hantera regionala 
skillnader när det gäller kostnaden för 
ersättningsteknik på grund av
klimatförhållanden.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag kvarstår fluorkolvätekvoterna utan kostnad, vilket strider mot 
principen att förorenaren ska betala. En tilldelningsavgift för att använda fluorkolvätekvoter 
införs därför med en kostnad på 30 euro/ton koldioxidekvivalenter, vilket var det förväntade 
genomsnittliga koldioxidpriset under den tredje etappen av systemet för handel med 
utsläppsrätter vid tidpunkten för antagandet av direktivet om utsläppshandelssystem. Detta 
säkerställer ett intäktsflöde som kompenserar för regionala skillnader i kostnad på grund av 
klimatförhållanden.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att fastställa mekanismen för 

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att fastställa mekanismen för 
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att göra en ny beräkning av 
referensvärdena enligt punkt 3 och ändra 
eller komplettera den mekanism för 
fördelning av kvoter som anges i bilaga VI.

att göra en ny beräkning av 
referensvärdena enligt punkt 3 och ändra 
eller komplettera den mekanism för 
fördelning av kvoter som anges i bilaga VI, 
samt specificera mekanismen för
fördelning av intäkter i enlighet med 
punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska på begäran föras in i det 
elektroniska registret:

Det elektroniska registret ska omfatta 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje producent, importör och 
exportör som producerat, importerat eller 
exporterat mer än ett ton eller 500 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorerade 
växthusgaser och gaser som förtecknas i 
bilaga II under föregående kalenderår 
rapportera de uppgifter som anges i 
bilaga VII för vart och ett av de ämnena för 
det kalenderåret till kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 31 mars 2014 och varje år 
efter det, ska varje företag som destruerat 
mer än ett ton eller 500 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorerade 
växthusgaser och gaser som förtecknas i 
bilaga II under föregående kalenderår 
rapportera de uppgifter som anges i 
bilaga VII för vart och ett av de ämnena för 
det kalenderåret till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För detta ändamål ska de införa något av 
följande system, beroende på vilket som är 
lämpligt:

För detta ändamål ska de införa ett system 
där en databas drivs på nationell nivå för 
insamling av de uppgifter som registrerats i 
enlighet med artikel 5.1.

(a) Ett system där en databas drivs på 
nationell nivå för insamling av de uppgifter 
som registrerats i enlighet med artikel 5.1.

(b) Ett system där det utförs 
undersökningar av utsläpp utifrån ett 
representativt urval av operatörer som 
omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 
och resultaten extrapoleras från dessa 
undersökningar. 

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.4, 7.2, 8.7, 9.3, 
10.7, 13.5, 14.6 17.5, 18.3, 19.1 och 19.2 
ska ges till kommissionen för en period av 
fem år från och med den …1.
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenhet 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga. 
_______________________
1 Vänligen för in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Motivering en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 9a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

9a. Tekniska aerosoler 1 januari 2020

Or. en
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Motivering

Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och ger betydande utsläppsminskningar av 
fluorkolväten (~ 3,6 Mt/koldioxidekvivalent/år 2030)

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 10

Kommissionens förslag

10. Kyl- och frysskåp för hushållsbruk som 
innehåller fluorkolväten med en faktor för 
global uppvärmningspotential på
minst 150

1 januari 2015

Parlamentets ändringsförslag

10. Kyl- och frysskåp för hushållsbruk som 
innehåller fluorkolväten

1 januari 2015

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 10a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

10a. Kylutrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential på 
minst 2 150. 

1 januari 2015

Or. en
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Motivering

I artikel 11.3 förbjuds användningen av fluorerade växthusgaser med global 
uppvärmningspotential på 2 150 eller mer för att utföra service eller underhåll på 
kylutrustning från och med 2015. För att vara konsekvent med detta serviceförbud bör även 
utsläppandet på marknaden av ny kylutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser med 
uppvärmningspotential på 2 150 eller mer förbjudas från och med samma år. 

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 10b (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

10b. Stationär kylutrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser

1 januari 2020

Or. en

Motivering

Denna sektor står för tillfället för den största andelen av utsläpp av fluorkolväten. Hållbara 
alternativ är kostnadseffektiva och ger betydande utsläppsminskningar av fluorkolväten 
(~ 15,3 Mt/koldioxidekvivalent/år 2030) – dessa siffror omfattar inte de betydande 
minskningarna av utsläpp av växthusgaser från energibesparingar.  Hållbara alternativ kan 
uppnå 100 procent marknadspenetration år 2020.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 10c (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

10c. Mobil kylutrustning förutom 1 januari 2025
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fiskefartyg som innehåller fluorerade
växthusgaser 

Or. en

Motivering

Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och ger betydande utsläppsminskningar 
(~ 0,7 Mt/koldioxidekvivalent/år 2030) Hållbara alternativ kan nå 100 procent 
marknadspenetration år 2025, eller snart därefter.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 11 – del 1

Kommissionens förslag

11. Kyl- och frysskåp för 
lagring, erbjudande eller 
distribution av produkter i 
detaljhandel och 
livsmedelstjänster 
(”kommersiellt bruk”, 
hermetiskt slutna system) 

som innehåller 
fluorkolväten med en 
faktor för global 
uppvärmningspotential på 
minst 2500

1 januari 2017

Parlamentets ändringsförslag

11. Kyl- och frysskåp för 
lagring, erbjudande eller 
distribution av produkter i 
detaljhandel och 
livsmedelstjänster 
(”kommersiellt bruk”, 
hermetiskt slutna system) 

som innehåller 
fluorkolväten med en 
faktor för global 
uppvärmningspotential på 
minst 2150

1 januari 2015

Or. en
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 11 – del 2

Kommissionens förslag

11. Kyl- och frysskåp för 
lagring, erbjudande eller 
distribution av produkter i 
detaljhandel och 
livsmedelstjänster 
(”kommersiellt bruk”, 
hermetiskt slutna system) 

som innehåller 
fluorkolväten med en
faktor för global 
uppvärmningspotential 
på minst 150

1 januari 2020 

Parlamentets ändringsförslag

11. Kyl- och frysskåp för 
lagring, erbjudande eller 
distribution av produkter i 
detaljhandel och 
livsmedelstjänster 
(”kommersiellt bruk”, 
hermetiskt slutna system) 

som innehåller 
fluorkolväten

1 januari 2018 

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 12

Kommissionens förslag

12. Mobila luftkonditioneringssystem för 
inomhusbruk (hermetiskt slutna system 
som kan flyttas mellan rum av 
slutanvändaren) som innehåller 
fluorkolväten med en faktor för global 
uppvärmningspotential på minst 150

1 januari 2020
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Parlamentets ändringsförslag

12. Mobila luftkonditioneringssystem för 
inomhusbruk (hermetiskt slutna system 
som kan flyttas mellan rum av 
slutanvändaren) som innehåller 
fluorkolväten 

1 januari 2020

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 12a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

12a. Stationär 
luftkonditioneringsutrustning förutom 
centrifugala kylaggregat som innehåller 
fluorerade växthusgaser 

1 januari 2020

Or. en

Motivering

Denna sektor står för en stor del av utsläppen av fluorkolväten och är den snabbast växande 
utsläppskällan. Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och ger betydande 
utsläppsminskningar av fluorkolväten (~ 29 Mt/koldioxidekvivalent/år 2030) Hållbara 
alternativ kan uppnå 100 procent marknadspenetration år 2020, eller snart därefter.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 12 b (ny)

Kommissionens förslag
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Parlamentets ändringsförslag

12b. Centrifugalkylaggregat som 
innehåller fluorerade växthusgaser

1 januari 2027

Or. en

Motivering

Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och kommer att leda till utsläppsminskningar 
(~9 kt/koldioxidekvivalenter/år 2030). Penetreringsgraden för hållbara alternativ kan uppnå 
100 procent av marknaden år 2027.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 12 c (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

12c. Luftkonditioneringsutrustning i 
lastfartyg som innehåller fluorerade 
växthusgaser

1 januari 2020

Or. en

Motivering

Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och kommer att leda till utsläppsminskningar 
(~232 kt/koldioxidekvivalenter/år 2030). Penetreringsgraden för hållbara alternativ kan 
uppnå 100 procent av marknaden år 2020.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 12 d (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

12d. Skum som innehåller fluorerade 
växthusgaser

1 januari 2015

Or. en

Motivering

Skum kan ha en lång livslängd på upp till 50 år. Dessutom är det dyrt att återvinna gaser från 
skumprodukter. Bristande offentliga ingripanden i dag skulle därför leda till högre utsläpp 
kommande årtionden. Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och ger betydande 
utsläppsminskningar av fluorkolväten (~3,9 Mt/koldioxidekvivalenter/år 2030). 
Penetreringsgraden för hållbara alternativ kan uppnå 100 procent av marknaden år 2015.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga V – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta tillåtna mängd som avses i 
artikel 13.1 ska beräknas med tillämpning 
av följande procentandelar på det årliga 
genomsnittet av den totala mängd som 
producerats i och importerats till 
EU 2008−2011:

Den högsta tillåtna mängd som avses i 
artikel 13.1 ska beräknas med tillämpning 
av följande procentandelar på det årliga 
genomsnittet av den totala mängd som 
producerats i och importerats till 
EU 2009−2012:

Or. en

Motivering

Uppgifterna för 2012 blir snart tillgängliga och därför bör dessa senaste uppgifter användas 
för att beräkna referensscenariot, det vill säga att ta genomsnittet under perioden 2009–2012.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga V – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

2016–17 93 %

Ändringsförslag

2016–17 83 %

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga V – tabell – rad 5

Kommissionens förslag

2024–26 31 %

Ändringsförslag

2024–26 25 %

Or. en

Motivering

I sin resolution av den 14 september 2011 krävde Europaparlamentet ”att produktion och 
konsumtion av fluorkolväten snabbt ska avvecklas” inom EU. Den nuvarande tidsplanen för 
utfasning måste skärpas för att garantera en tekniskt genomförbar och kostnadseffektiv 
övergång till hållbara alternativ och för att undvika överfördelning av fluorkolväten. EG har 
lagt fram förslaget på tidsplanen för utfasning utan att ta hänsyn till serviceförbudet i 
artikel 11. Serviceförbudet kommer att leda till betydligt lägre efterfrågan på fluorkolväten 
och därför bör utfasningsstegen, i synnerhet före 2018 och efter 2023, vara ambitiösare.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga V – tabell – rad 6

Kommissionens förslag

2027–29 24 %

Ändringsförslag

2027–29 19 %

Or. en

Motivering

I sin resolution av den 14 september 2011 krävde Europaparlamentet ”att produktion och 
konsumtion av fluorkolväten snabbt ska avvecklas” inom EU. Den nuvarande tidsplanen för 
utfasning måste skärpas för att garantera en tekniskt genomförbar och kostnadseffektiv 
övergång till hållbara alternativ och för att undvika överfördelning av fluorkolväten. 
Kommissionen har lagt fram förslaget på tidsplanen för utfasning utan att ta hänsyn till 
serviceförbudet i artikel 11. Serviceförbudet kommer att leda till betydligt lägre efterfrågan 
på fluorkolväten och därför bör utfasningsstegen, i synnerhet före 2018 och efter 2023, vara 
ambitiösare.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga V – tabell – rad 7

Kommissionens förslag

2030 21 %

Ändringsförslag

2030 16 %

Or. en



PE506.101v01-00 34/38 PR\928287SV.doc

SV

Motivering

I sin resolution av den 14 september 2011 krävde Europaparlamentet ”att produktion och 
konsumtion av fluorkolväten snabbt ska avvecklas” inom EU. Den nuvarande tidsplanen för 
utfasning måste skärpas för att garantera en tekniskt genomförbar och kostnadseffektiv 
övergång till hållbara alternativ och för att undvika överfördelning av fluorkolväten. 
Kommissionen har lagt fram förslaget på tidsplanen för utfasning utan att ta hänsyn till 
serviceförbudet i artikel 11. Serviceförbudet kommer att leda till betydligt lägre efterfrågan 
på fluorkolväten och därför bör utfasningsstegen, i synnerhet före 2018 och efter 2023, vara 
ambitiösare.
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MOTIVERING

BAKGRUND

Montrealprotokollet, som anses vara det mest framgångsrika internationella miljöavtalet, har 
uppnått globala utfasningar av de flesta ozonnedbrytande ämnen, inklusive 
klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC). Fluorkolväten (HFC) började 
nyligen fungera som en ersättning för klorfluorkarboner och klorfluorkolväten, men de är 
synnerligen aktiva klimatmässigt. Dessutom har andra fluorerade växthusgaser (f-gaser), 
däribland perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6), en global 
uppvärmningspotential (GWP) som är upp till 23 000 gånger större än koldioxid och kan vara 
kvar i atmosfären under tusentals år. Det krävs åtgärder.

Europeiska unionen (EU) har krävt en minskning av utsläppen av växthusgaser med 
80−95 procent till 2050 jämfört med nivåerna 1990. För att nå detta mål krävs det enligt 
Europeiska kommissionens färdplan för ett utsläppssnålt samhälle minskningar av andra 
utsläpp än koldioxid (vilket innefattar fluorerade växthusgaser) med 72–73 procent till 2030. 
Men medan alla andra växthusgaser har minskats, har utsläpp av fluorerade växthusgaser i EU 
stigit med 60 procent sedan 1990. Produkter och utrustning som är baserade på fluorkolväten 
kan ha en lång livslängd på upp till 50 år. Ytterligare lagstiftning är nu därför nödvändig för 
att förhindra att utsläppen ökar under flera årtionden.

Som tur är finns redan hållbara alternativ – de som bevisats vara säkra, kostnadseffektiva och 
energieffektiva – på marknaden i dag och används. Dessa hållbara alternativ kan ersätta 
nästan all ny utrustning som är baserad på fluorkolväten nu och i en nära framtid. Utfasning 
av användningen av fluorkolväten kommer att stödja hållbar tillväxt, driva på innovation och 
belöna europeiska företag som har investerat i miljövänlig teknik. Erfarenheten från Danmark 
är ett utmärkt exempel. Där förbjöds fluorerade växthusgaser för ett årtionde sedan, vilket har 
drivit på investering och innovation och gynnat många små och medelstora företag, som nu 
har utvecklats och fortsätter att utvidga sin verksamhet utanför Danmark. Genom ambitiöst 
globalt ledarskap kan Europa behålla sin konkurrenskraft på området innovativ kyl-, 
luftkonditionerings- och uppvärmningsteknik i linje med miljövänlig förvaltning.

FÖREDRAGANDENS FÖRSLAG

Föredraganden stöder många element i kommissionens förslag. Kvantitativa gränser för den 
mängd fluorkolväten som kan släppas ut på marknaden (”utfasningen”) är ett steg i rätt 
riktning, liksom förbuden inom hermetiskt sluten och redan påfylld utrustning som behövs för 
att stödja det. Utbildning och certifiering för hållbara alternativ är viktigt. Förbudet mot 
service och underhåll av befintlig kylutrustning med fluorkolväten och blandningar med 
mycket stark klimatpåverkan kommer att minska utsläppen och spara energi. Dessutom stöder 
föredraganden förbud mot användningen av fluorkolväten i viss utrustning, som kyl- och 
frysskåp för hushållsbruk, för vilka mindre skadliga alternativ finns på marknaden i dag. 
Totalt sett kan dock förslaget göra mer för att stödja de hållbara alternativen och de mindre 
europeiska företag som producerar dem. Föredraganden anser därför att kommissionens 
förslag kan förbättras på flera sätt, vilket diskuteras nedan.
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Förbud mot utsläppande på marknaden och användningsförbud

Det finns redan hållbara alternativ för utrustning som innehåller fluorkolväten i Europa i dag. 
Föredraganden anser att förbud mot utsläppande på marknaden är lämpliga när dessa hållbara 
alternativ kan tillgodose efterfrågan på ny utrustning inom en viss undersektor. Förbud mot 
utsläppande på marknaden hjälper även till att förhindra användningen av fluorkolväten inom 
sektorer där naturliga kylmedel är tillgängliga, vilket därigenom garanterar utfasningens 
kostnadseffektivitet och bevarar begränsade kvoter av fluorkolväten för sektorer som faktiskt 
behöver dem. Dessutom ger förbud mot utsläppande på marknaden och användningsförbud de 
tydliga marknadssignaler som efterfrågas av mindre europeiska företag som producerar 
hållbara alternativ och garanterar ett öppet, stabilt och förutsägbart investeringsklimat. 

Föredraganden föreslår därför förbud mot utsläppande på marknaden och användningsförbud 
när penetreringsgraden för hållbara alternativ kan uppnå 100 procent av marknaden1 eller nära 
detta, i synnerhet:

 Skum: Förbud mot utsläppande på marknaden 2015. Skum kan ha en lång livslängd på 
upp till 50 år. Dessutom är det dyrt att återvinna gaser från skumprodukter. Bristande 
offentliga ingripanden i dag skulle därför leda till högre utsläpp kommande årtionden. 
Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och ger betydande utsläppsminskningar av 
fluorkolväten (~3,9 Mt/koldioxidekvivalenter/år 2030).

 Tekniska aerosoler: Förbud mot utsläppande på marknaden 2020. Hållbara alternativ 
är kostnadseffektiva och ger betydande utsläppsminskningar av fluorkolväten 
(~3,6 Mt/koldioxidekvivalenter/år 2030). 

 Kylning: Förbud mot utsläppande på marknaden 2020 av stationär kylutrustning. 
Denna sektor står för närvarande för den högsta andelen utsläpp av fluorkolväten. 
Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och ger betydande utsläppsminskningar av 
fluorkolväten (~15,3 Mt/koldioxidekvivalenter/år 2030) – siffror som inte innehåller 
de betydande utsläppsminskningarna av växthusgaser från energibesparingar. Förbud 
mot utsläppande på marknaden 2025 av mobil kylutrustning förutom fiskefartyg. 
Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och kommer att leda till utsläppsminskningar 
(~0,7 Mt/koldioxidekvivalenter/år 2030).

 Luftkonditionering: Förbud mot utsläppande på marknaden 2020 av stationär 
luftkonditioneringsutrustning och lastfartyg. Denna sektor har en stor andel utsläpp av 
fluorkolväten och är den snabbast växande källan till utsläpp. Hållbara alternativ är 
kostnadseffektiva och ger betydande utsläppsminskningar av fluorkolväten 
(~29 Mt/koldioxidekvivalenter/år 2030). Förbud mot utsläppande på marknaden av 
centrifugalkylaggregat 2027. Hållbara alternativ är kostnadseffektiva och kommer att 
leda till utsläppsminskningar (~9 kt/koldioxidekvivalenter/år 2030). 

Föredraganden föreslår dessutom ett förbud 2020 mot användningen av svavelhexafluorid 
som ett isolerings- och omkopplingsmedium i mellanspänningsställverk. Svavelhexafluorid är 
en växthusgas med en uppvärmningspotential som är upp till 22 800 gånger större än 
koldioxid och en livslängd i atmosfären på över 3 000 år. Konkurrenskraftiga 
                                               
1 Penetreringsgraden definieras som den maximala marknadspotentialen för alternativ som minskar utsläppen för att ersätta 
nya produkter eller utrustning som är beroende av fluorkolväten i en speciell sektor. En penetreringsgrad på 100 procent 2015 
betyder att 100 procent av de nya HFC-enheter som installerades 2015 kan bytas ut mot enheter med alternativa tekniker.
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svavelhexafluoridfria alternativ finns på marknaden redan nu och därför bör alla utsläpp av 
svavelhexafluorid helt enkelt anses oansvariga. 

Utfasning

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2011 om ett helhetsbetonat grepp på 
frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet yrkade 
på ”att produktion och konsumtion av fluorkolväten snabbt ska avvecklas” inom EU. Detta 
kommer inte bara att främja användningen av alternativ före förbuden mot utsläppande på 
marknaden och användningsförbuden, utan även uppmuntra till effektivare system och belöna 
regenerering och återanvändning.

Föredraganden föreslår därför åtgärder som är utformade för att eliminera överfördelning av 
fluorkolväten och garantera en tekniskt genomförbar och kostnadseffektiv tidsplan för 
utfasning, i synnerhet:

 Snävare tidsplan för utfasning. Den nuvarande tidsplanen för utfasning måste skärpas 
för att garantera en tekniskt genomförbar och kostnadseffektiv övergång till hållbara 
alternativ. Kommissionen har lagt fram förslaget på tidsplanen för utfasning utan att ta 
hänsyn till serviceförbudet i artikel 11. Serviceförbudet kommer att leda till betydligt 
lägre efterfrågan på fluorkolväten och därför bör utfasningsstegen, i synnerhet 
före 2018 och efter 2023, vara ambitiösare. 

 Tilldelningsavgift. En tilldelningsavgift för att använda kvoterna av fluorkolväten 
införs till en kostnad av 30 euro/ton koldioxidekvivalenter, vilket var det förväntade 
genomsnittliga koldioxidpriset under den tredje ETS-fasen vid tiden för 
ETS-direktivets antagande. Detta kommer att säkra ett inkomstflöde för att 
kompensera för regionala skillnader i kostnader på grund av klimatförhållanden.

 Korrigerat referensscenario. Det referensscenario för tidsplanen för utfasning som 
kommissionen föreslagit tar det årliga genomsnittet av den mängd som produceras i 
och importeras till EU under perioden 2008–2011. Eftersom uppgifterna för 2012 
snart blir tillgängliga, bör dessa senaste uppgifter användas för att beräkna 
referensscenariot, det vill säga att ta genomsnittet under perioden 2009–2012.

Förbud mot utsläpp av biprodukter

Kommissionens förslag kan oavsiktligt öka globala utsläpp av fluorerade växthusgaser och 
ytterligare komplicera klimatframstegen på internationell nivå om inte utsläpp av biprodukter 
åtgärdas på ett meningsfullt sätt. Orsaken är att produktionen av fluorkolväten ofta 
uppkommer i tredjeländer utan restriktioner på utsläpp av biprodukter (som HFC-23-utsläpp) 
eller bindande skyldigheter att minska utsläppen av växthusgaser. Föredraganden föreslår 
därför ett förbud mot utsläppande på marknaden av alla fluorerade växthusgaser som anges i 
bilaga I och II om inte de utsläpp av biprodukter som produceras under tillverkningsprocessen 
förstörs. Mot bakgrund av den vertikala integrationen och det begränsade antalet producenter i 
denna sektor bör verkställande inte vara ett problem.
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Begränsning av utsläpp och återvinning

Tydliga skyldigheter att begränsa utsläpp och återvinna krävs för att övervinna historiskt låga 
efterlevnadssiffror och kostnadsineffektivitet.

Föredraganden lägger därför fram ändringsförslag för att begränsa läckage och främja 
återvinning, i synnerhet:

 Serviceförbud. Förslaget att förbjuda service och underhåll av befintlig kylutrustning 
med fluorkolväten med hög global uppvärmningspotential bör förbättras. Aktiviteter 
och erfarenheter nyligen med påfyllning i europeiska stormarknader visar att 
betydande och kostnadseffektiva minskningar av fluorkolväten kan uppnås genom 
denna åtgärd, redan 2015. Ett tidigare serviceförbud ger därför mycket stora miljö-
och kostnadsfördelar. Att utesluta runt 80 procent av systemen i den lilla kommersiella 
sektorn från serviceförbudet genom att öka tröskelvärdet från 5 till 40 ton 
koldioxidekvivalenter skulle minska miljöfördelarna med bara 8 procent eller mindre. 
Kylutrustning som arbetar i temperaturer under -50 °C är också uteslutna. För dessa 
sektorer kommer användningen av återvunna fluorkolväten med hög global 
uppvärmningspotential fortfarande att tillåtas för att främja återanvändning.

 System för återvinning. För att garantera återvinning och främja producentansvar bör 
system för återvinning upprättas i alla medlemsstater för att säkerställa 
återanvändning, regenerering eller destruktion av fluorerade växthusgaser.

 Minimum av försiktighetsåtgärder. Operatörer bör vara tvungna att vidta ett minimum 
av försiktighetsåtgärder för att förhindra läckage innan det sker, baserat på bästa 
industripraxis och erfarenheter i medlemsstaterna.

 Högsta tillåtna läckage. Högsta tillåtna läckage bör fastställas för varje typ av 
utrustning för att förbättra efterlevnad och verkställande, baserat på bästa 
industripraxis, erfarenheter i medlemsstaterna och internationella och europeiska 
standarder.

 Utvidgad räckvidd. Att utvidga skyldigheterna att begränsa utsläpp till all mobil 
utrustning är kostnadseffektivt och uppnår betydande utsläppsminskningar 
(~2,4 Mt/koldioxidekvivalenter/år).


