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KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

Kommissionens forslag vedrørende fluorholdige drivhusgasser har til formål at erstatte 
forordning (EF) nr. 842/2006 for at sikre en nedbringelse af drivhusgasemissionerne frem til 
2050 med 80-95 % i forhold til emissionerne i 1990 og derigennem en begrænsning af 
klimaændringerne. Denne begrænsning svarer til de mål, som Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Råd anbefalede som følge af de internationale aftaler vedtaget i København og i 
Cancún.

Ud over foranstaltningerne til indeslutning og behandling af udtjente flourholdige gasser og 
markedsføringsforbud for visse produkter og udstyr, der var fastsat i den tidligere forordning, 
foreslås i forordningen en gradvis nedtrapning af markedsføringen af fluorholdige 
drivhusgasser med et højt globalt opvarmningspotentiale gennem tildeling af kvoter og 
yderligere forbud mod markedsføring af udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser.

2. Forslagets transportaspekt

På den ene side udvider Kommissionens forslag den tidligere forordnings anvendelsesområde 
ved at udvide foranstaltningerne vedrørende indeslutning – dvs. forebyggelse af udledninger, 
lækagekontrol, lækagedetektionssystemer, registrering – og foranstaltningerne vedrørende 
forudgående påfyldning af udstyr på kølelastbiler og kølepåhængskøretøjer dertil.

På den anden side fastsætter forslaget en begrænsning af markedsføringen af gasserne HFC-
134, HFC-125 og HFC 143a, der anvendes i meget stort omfang i transportsektoren som 
kølemidler, enten rent eller som en del af en blanding (f.eks. R-404A), samt et forbud mod at 
anvende disse stoffer til servicering og vedligeholdelse.

3. Ordførerens bemærkninger

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. september 2011 Kommissionen til at 
formulere forslag om navnlig en hurtig nedtrapning af produktionen og forbruget af HFC-
gasser i forskellige produkter og til forskellig anvendelse.

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag imødekommer denne opfordring. Han mener 
dog, at anvendelsesområdet kan udvides, og at der samtidig kan lægges særlig vægt på 
gennemførlighedsaspektet.

Hvad angår lækagekontrol omfatter forslaget kun en begrænset del af transporten, idet det kun 
er målrettet lastbiler på over 3,5 tons og kølepåhængskøretøjer dertil. Ordføreren mener ikke, 
det er hensigtsmæssigt at udelukke lastbiler på under 3,5 tons, varevogne og kølebeholdere fra 
anvendelsesområdet i forhold til antallet af køretøjer og containere, der er i omløb i Unionen.
Derudover kan dette begrænsede anvendelsesområde vise sig at være diskriminerende inden 
for én og samme sektor.
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Ordføreren mener ligeledes, at jernbane- og søfartssektoren bør bidrage til en nedbringelse af 
fluorholdige drivhusgasser. Søfartssektoren bør dog på grund af sine særegenheder, navnlig 
de grænseoverskridende aspekter, omfattes af en specifik lovgivning, som Kommissionen 
foreslår.

Hvad angår luftkonditionering i køretøjer på over 3,5 tons beklager ordføreren manglen på en 
rapport vedrørende revisionen af direktiv 2006/40/EF om emissioner fra 
luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer, hvis offentliggørelse var fastsat til juli 2011, og 
opfordrer Kommissionen til at overveje en revision af dette direktiv for at medtage køretøjer 
på over 3,5 tons heri.

Det vil være hensigtsmæssigt at udvide forordningens anvendelsesområde hvad angår 
lækagekontrol, men ordføreren mener, at den begrænsede anvendelse af fluorholdige 
drivhusgasser til servicering eller vedligeholdelse fra 2020 ikke er hensigtsmæssig for 
transportsektoren, fordi den vil medføre for høje omkostninger for virksomhederne, der 
tvinges til at erstatte eller ændre deres udstyr, inden det bliver udtjent, uden at der sikres 
betydelige miljømæssige gevinster. Andre foranstaltninger virker ligeledes dårligt tilpasset 
transportsektoren såsom bestemmelserne vedrørende forudgående påfyldning eller 
registrering.

Med hensyn til forsyningen af alternative gasser angav transportsektoren i 2012 problemer for 
visse gasser, som forsinkede gennemførelsen af direktivet om emissioner fra 
luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. Hvad angår blandinger indeholdende fluorholdige 
gasser, der har et mindre globalt opvarmningspotentiale, og som betragtes som en kortsigtet 
eller mellemsigtet løsning, er disse i øjeblikket ved at blive udviklet. Derfor anbefaler 
ordføreren en lempelse af tidsplanen for de første års gennemførelse og anmoder om en 
evaluering af forordningen efter denne periodes afslutning med henblik på om nødvendigt at 
justere tidsplanen.

Endelig bør de sikkerhedsmæssige aspekter ved alternative gasser og deres energimæssige 
ydeevne ligeledes tages i betragtning. Visse alternative gasser er brandfarlige og kan udgøre 
yderligere risici i tilfælde af færdselsuheld. Med hensyn til energimæssig ydeevne bør denne 
mindst være lig med ydeevnen hos de gasser, der aktuelt anvendes, for ikke at skabe øgede 
CO2-udledninger fra køretøjer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) 
nr. 842/2006, blev det konkluderet, at de 
aktuelle begrænsende foranstaltninger, 
hvis de gennemføres fuldt ud, har
potentiale til at nedbringe udledningen af 
fluorholdige drivhusgasser. Disse 
foranstaltninger bør derfor opretholdes og 
præciseres på grundlag af de erfaringer, der 
er gjort med deres gennemførelse. Visse
foranstaltninger bør også udvides til at
omfatte andre apparater, hvor der 
anvendes betydelige mængder af 
fluorholdige drivhusgasser, f.eks. 
kølelastbiler og kølepåhængskøretøjer 
dertil. Forpligtelsen til at etablere og 
opretholde registreringer af udstyr, der 
indeholder sådanne gasser bør også 
omfatte elektriske afbrydere.

(3) I en rapport fra Kommissionen om 
anvendelsen, virkningen og 
tilstrækkeligheden i forordning (EF) 
nr. 842/2006, blev det konkluderet, at de 
aktuelle bestemmelser i forordningen, hvis 
de gennemføres fuldt ud, kombineret med 
direktiv 2006/40/EF om emissioner fra 
luftkonditioneringsanlæg i 
motorkøretøjer1 vil have potentiale til at
stabilisere udledningen af fluorholdige 
drivhusgasser i EU-27 på deres aktuelle 
niveau frem til 2050. Disse 
foranstaltninger bør derfor opretholdes og 
præciseres på grundlag af de erfaringer, der 
er gjort med deres gennemførelse. Der må 
dog iværksættes nye omkostningseffektive
foranstaltninger med henblik på at opnå 
en nedbringelse af udledningerne med 80-
95 % frem til 2050. I forbindelse med 
indeslutning og genindvinding blev det 
blandt andre muligheder overvejet at
udvide forordningens anvendelsesområde 
til at omfatte køleanlæg i vejkøretøjer 
såsom lastbiler og påhængskøretøjer 
dertil for yderligere at nedbringe 
drivhusgasemissionerne.
_______________
1 EUT L 161 af 14.6.2006, s. 12.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere og skabe klarhed, når det gælder 
konklusionerne på rapporten om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 842/2006.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Kommissionens rapport konkluderes 
det også, at der kan gøres mere for at 
reducere emissioner af fluorholdige 
drivhusgasser i EU, navnlig ved at undgå at 
anvende disse gasser, hvor der findes sikre 
og energieffektive alternative teknologier 
med ingen eller en mindre klimavirkning.
Et fald på op til to tredjedele af 
emissionerne i 2010 frem til 2030 er 
omkostningseffektivt, fordi der findes 
afprøvede og virksomme alternativer i 
mange sektorer.

(4) I Kommissionens rapport konkluderes 
det også, at der kan gøres mere for at 
reducere emissioner af fluorholdige 
drivhusgasser i EU, navnlig ved at undgå at 
anvende disse gasser, hvor der findes sikre 
og energieffektive alternative teknologier 
med ingen eller en mindre klimavirkning.
Under hensyntagen til adgangen til 
afprøvede og virksomme alternativer i 
mange sektorer kan der på effektiv vis og 
til en rimelig pris opnås et fald på op til to 
tredjedele af emissionerne i 2010 frem til 
2030.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skabe klarhed.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at sikre overvågningen af 
fremskridt hen imod opfyldelse af målene 
vedrørende fluorholdige drivhusgasser er 
det nødvendigt at sikre en omfattende 
erhvervelse af data. Forpligtelsen til at 
etablere og opretholde registreringer af 
udstyr, der indeholder sådanne gasser, 
bør derfor også omfatte elektriske 
afbrydere og andet udstyr, der er omfattet 
af denne forordning.

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at nævne nødvendigheden af at etablere registreringer i en 
specifik betragtning.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af, at der findes egnede 
alternativer, bør det aktuelle forbud mod 
anvendelse af svovlhexafluorid i 
magnesiumstøbning og genbrug af 
magnesiumstøbelegeringer udvides til at 
omfatte anlæg, der anvender mindre end 
850 kg pr. år. Tilsvarende – med en 
passende overgangsperiode – bør brugen af 
kølemidler med meget højt globalt 
opvarmningspotentiale (GWP) til 
servicering eller vedligeholdelse af 
køleanlæg med en fyldning svarende til 
mindst 5 tons CO2 forbydes.

(7) I betragtning af, at der findes egnede 
alternativer, bør det aktuelle forbud mod 
anvendelse af svovlhexafluorid i 
magnesiumstøbning og genbrug af 
magnesiumstøbelegeringer udvides til at 
omfatte anlæg, der anvender mindre end 
850 kg pr. år. Tilsvarende – med en 
passende overgangsperiode – bør brugen af 
kølemidler med globalt 
opvarmningspotentiale (GWP) på over 
2500 til servicering eller vedligeholdelse af 
køleanlæg designet til en driftstemperatur 
på -50 °C eller derover og med en fyldning 
svarende til mindst 50 tons CO2 forbydes. 
Dette forbud gælder ikke før den 
1. januar 2030 for genvundne, 
regenererede eller genanvendte 
fluorholdige drivhusgasser med GWP på 
2 500 eller derover, som anvendes til 
vedligeholdelse eller servicering af 
eksisterende køleudstyr, forudsat at de er 
genvundet fra sådant udstyr.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør løbende overvåge 
virkningerne af en reduceret markedsføring 
af hydrofluorcarboner, herunder virkningen 
af et mindsket udbud for apparater, hvor 
anvendelsen af hydrofluorcarboner ville 
give lavere livscyklusemissioner end 
brugen af en alternativ teknologi. 
Overvågningen bør også sikre tidlig 

(18) Kommissionen bør løbende overvåge 
virkningerne af en reduceret markedsføring 
af hydrofluorcarboner, herunder virkningen 
af et mindsket udbud for apparater, hvor 
anvendelsen af hydrofluorcarboner ville 
give lavere livscyklusemissioner end 
brugen af en alternativ teknologi. 
Overvågningen bør også sikre tidlig 
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påvisning af sundheds- eller 
sikkerhedsmæssige problemer som følge af 
negative virkninger for udbuddet af 
lægemidler. Der bør foretages en 
omfattende revision inden 2030 med 
henblik på en rettidig tilpasning af 
bestemmelserne i denne forordning i lyset 
af dens gennemførelse og nye udviklinger 
og med henblik på at vedtage yderligere 
reduktionsforanstaltninger, hvis det er 
relevant.

påvisning af sundheds- eller 
sikkerhedsmæssige problemer som følge af 
negative virkninger for udbuddet af 
lægemidler. Der bør foretages en 
omfattende revision efter de første fem års 
gennemførelse med henblik på en rettidig 
tilpasning af bestemmelserne i denne 
forordning i lyset af dens gennemførelse og 
nye udviklinger og med henblik på at 
vedtage yderligere 
reduktionsforanstaltninger, hvis det er 
relevant. Denne revision gentages hvert 
femte år.

Begrundelse

For at sikre en optimal gennemførelse af forordningen og sikre, at der foretages 
hensigtsmæssige ændringer, bør der foretages en omfattende revision med fem års 
mellemrum.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på 
brugen af fluorholdige drivhusgasser i 
EU med undtagelse af de i stk. 2 nævnte 
tilfælde.
2. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på brugen af fluorholdige 
drivhusgasser til sundhedsplejemæssige 
formål, elektricitetsproduktion, 
-transmission og -distribution, brug i 
luftrummet og produktion af 
industrigasser.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "fluorholdige drivhusgasser": 
hydrofluorcarboner (HFC), 
perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) og andre 
drivhusgasser, der indeholder fluor, som er 
opført i bilag I, enten alene eller som del 
af en blanding 

(1) "fluorholdige drivhusgasser": 
hydrofluorcarboner (HFC), 
perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) og andre 
drivhusgasser, der indeholder fluor, som er 
opført i bilag I, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) "hydrofluorcarboner (HFC)": 
stoffer, som er opført i del 1 i bilag I, eller 
blandinger, der indeholder disse stoffer

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) "perfluorcarboner (PFC)": stoffer, 
som er opført i del 2 i bilag I, eller 
blandinger, der indeholder disse stoffer
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) "svovlhexafluorid (SF6)": stof, som 
er opført i del 3 i bilag I, eller blandinger, 
der indeholder dette stof

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "operatør": den fysiske eller juridiske 
person, der ejer de udstyr og systemer, som 
er omfattet af denne forordning, og som 
har den faktiske kompetence til at træffe 
beslutninger om deres tekniske funktion

(4) "operatør": den fysiske eller juridiske 
person, der har den faktiske kompetence 
til at træffe beslutninger om den tekniske 
funktion af de udstyr og systemer, som er 
omfattet af denne forordning

Begrundelse

Den dobbelte betingelse, der er knyttet til denne definition, giver anledning til juridisk 
usikkerhed med hensyn til gennemførelsen af forordningen inden for transportsektoren. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der konstateres lækage af disse 
gasser, sikrer operatøren, at udstyret 
repareres hurtigst muligt.

Hvis der konstateres lækage af disse 
gasser, sikrer operatøren, at udstyret 
repareres hurtigst muligt, og inden det 
pågældende udstyr tages i brug igen.

Begrundelse

Det bør præciseres, at hvis der konstateres lækage af gas, skal udstyret repareres, inden det 
tages i brug igen.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) levering eller modtagelse af 
fluorholdige drivhusgasser med henblik på 
de opgaver, der er nævnt i litra a), b) og c).

(d) levering eller modtagelse af 
fluorholdige drivhusgasser med henblik på 
de opgaver, der er nævnt i litra a), b) og c).
Levering og modtagelse af lukkede 
beholdere er ikke omfattet heraf.

Begrundelse

Ved levering og modtagelse af lukkede beholdere er der ingen direkte kontakt med F-gasser, 
hvorfor det ikke er nødvendigt med en autorisation for denne aktivitet.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører af udstyr, der indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til 5 tons 
CO2, der ikke er indeholdt i 
skummaterialer, sikrer, at udstyret 
kontrolleres for lækager. Dog er udstyr 
med hermetisk lukkede systemer, der er 
mærket som sådanne, og som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale svarende til mindre 
end 10 tons CO2, ikke underlagt 
lækagekontrol i medfør af denne artikel.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kontrollen i henhold til stk. 1 
gennemføres med følgende hyppighed:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Såfremt der med hensyn til 
brandsikringssystemer som omhandlet i 
stk. 1, litra d), allerede findes en 
kontrolordning, der opfylder ISO 14520-
eller EN 15004-standarden, og såfremt 
bandsikringssystemet kontrolleres lige så 
ofte, som det kræves i henhold til stk. 2, 
kan denne kontrol også anses for at opfylde 
kravene i stk. 1.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 for at fastlægge nærmere krav 
vedrørende lækagekontrol, der 
gennemføres i henhold til stk. 1, for hver 
type udstyr omhandlet i nævnte stykke, 
vedrørende identifikation af de dele af 
udstyret, der har størst risiko for lækage, og 
vedrørende ændring af listen over udstyr i 
stk. 1 med henblik på at omfatte andre 
typer af udstyr på baggrund af 
markedsudviklingen og det teknologiske 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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fremskridt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Dette stykke gælder for operatører af 
elektriske afbrydere, som indeholder SF6, 
og operatører af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b) og c).

Begrundelse

Den administrative byrde forbundet med registreringen kan ikke retfærdiggøres i tilfældet 
med årlige kontroller. Det er mere passende at etablere et rapporteringssystem for de 
personer, der foretager lækagekontrol.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) De personer, der foretager 
lækagekontrol af udstyr, der er omhandlet 
i artikel 3, stk. 2, litra a), etablerer for 
hver intervention en kontrolliste, der 
omfatter følgende elementer:
a) type kontrolleret udstyr, dets 
fyldningskapacitet, type påfyldt 
drivhusgas og idriftsættelsesdato
b) type kontrol af udstyret og datoen for 
kontrol
c) type konstateret skade i givet fald
d) mængden af fluorholdige 
drivhusgasser, der er tilføjet, og anvendt 
type gas
e) mængden af genvundne fluorholdige 
drivhusgasser
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f) hvorvidt udstyret er demonteret 
g) identificering af operatøren og for det i 
artikel 3, stk. 1, litra e), omhandlede 
udstyr identificering af køretøjet eller 
beholderen.
De personer, der foretager lækagekontrol, 
opretholder et register med de 
oplysninger, der er angivet i afsnit 1, og 
giver operatøren en kopi af kontrollisten.
Operatører af udstyr, der indeholder 
drivhusgasser og er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra a), bevarer samtlige 
kontrollister gennem hele udstyrets 
levetid.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at vedtage et effektivt rapporteringssystem for de årlige kontroller. 
Effektiviteten vil øges yderligere ved, at de personer, der foretager kontrol, fører et register.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) personer, der påfylder udstyr 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, med 
hydrofluorcarboner

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
følgende anvendelsessektorer:
– anvendelser inden for sundhedssektoren 
(herunder i særlige medicinske og 
farmaceutiske anvendelser)



AD\937782DA.doc 15/32 PE504.125v02-00

DA

– anvendelser inden for luftfart (herunder 
i særlige brandslukningssystemer og 
ildslukkere i fly)
– anvendelser til produktion, transmission 
og distribution af elektricitet
– kryogene anvendelser
– produktion af industrigasser.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 20 vedrørende ændring af listen i 
bilag III til i givet fald for en vis periode at 
undtage visse produkt- eller 
udstyrskategorier, for hvilke alternative 
stoffer, som ligger under den angivne 
grænse for globalt opvarmningspotentiale, 
midlertidigt ikke er tilgængelige af 
tekniske, økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde.

Begrundelse

Bilag III har direkte indvirkning på forordningens anvendelsesområde. Derfor bør yderligere 
emner kun tilføjes på baggrund af en fælles beslutningsprocedure, hvor Europa-Parlamentet 
kan påtage sig sit fulde lovgivningsmæssige ansvar. Udelukkelse af visse emner fra bilag III 
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bør kun være midlertidige og baseret på økonomiske, tekniske og sikkerhedsrelaterede 
årsager.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen giver forud for 
vedtagelsen af en delegeret retsakt i 
henhold til foregående stykke med henblik 
på at udelukke visse udstyrskategorier 
adgang til oplysninger og mulighed for 
offentlig deltagelse i overensstemmelse 
med artikel 6 og 9 i forordning (EF) 
nr. 1367/2006.

Begrundelse

Kommissionen bør være forpligtet til forud for indførelsen af en undtagelse at give adgang til 
oplysninger og mulighed for offentlig deltagelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Senest den 31. marts 2016 offentliggør 
medlemsstaterne en rapport om de 
standarder samt den nationale lovgivning 
og de bygningsbestemmelser, der 
begrænser brugen af antændelige 
kølemidler, navnlig i køle- og 
luftkonditioneringsprodukter og -udstyr.
Rapporten gennemgår begrænsningerne i 
lyset af den teknologiske udvikling, der er 
sket siden deres vedtagelse, samt bedste 
industripraksis for sikker håndtering af 
antændelige kølemidler og, hvor det er 
relevant, identificerer foranstaltninger til 
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opdatering deraf og beskriver de 
anvendelser, hvor begrænsningerne skal 
opretholdes af objektive 
sikkerhedsmæssige årsager.
Senest den 31. marts 2017 offentliggør 
Kommissionen en sammenfattende 
rapport om de i medlemsstaterne fastlagte 
begrænsninger og de foranstaltninger, der 
skal træffes for at imødegå dem. 
Rapporten indeholder endvidere en 
gennemgang af de begrænsninger, der er 
indlejret i europæiske og internationale 
standarder, og yderligere foranstaltninger 
til at bringe dem i overensstemmelse med 
den teknologiske udvikling og bedste 
industripraksis for sikker håndtering af 
antændelige kølemidler

Begrundelse

I visse medlemsstater bremses udbredelsen og markedsandelen af teknologier med lavt GWP 
af begrænsende standarder, national lovgivning og bygningsbestemmelser.
Sikkerhedslovgivningen bør revideres og ajourføres i overensstemmelse med den teknologiske 
udvikling og bedste industripraksis.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fluorholdige gasser, der er beregnet til 
brug som råvare i kemiske processer til 
destruktion, eksport og ompakning, er 
underlagt obligatorisk mærkning.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) polyolblandinger til skummaterialer 
samt opløsningsmidler.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende til 5
tons CO2 eller derover.

3. Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser eller 
blandinger, der indeholder fluorholdige 
drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg, der er bestemt til brug ved en 
driftstemperatur på -50 °C eller derover
med en fyldning svarende til 50 tons CO2 
eller derover.

Indtil den 1. januar 2030 gælder denne 
bestemmelse ikke for genvundne eller 
regenererede fluorholdige drivhusgasser 
med et globalt opvarmningspotentiale på 
2 500 eller derover, som anvendes til 
vedligeholdelse eller servicering af 
eksisterende køleudstyr, forudsat at de er 
genvundet fra sådant udstyr. Disse 
genvundne eller regenererede gasser bør 
mærkes korrekt i overensstemmelse med 
artikel 10, stk. 5.
Indtil den 1. januar 2030 gælder denne 
bestemmelse ikke for genanvendte 
fluorholdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
derover, som anvendes til vedligeholdelse 
og servicering af eksisterende køleudstyr, 
forudsat at de er genvundet fra sådant 
udstyr. Disse genanvendte gasser må kun 
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anvendes af den virksomhed, som 
genvinder dem som en del af 
vedligeholdelse og servicering, eller den 
virksomhed, for hvem genvindingen blev 
udført som en del af vedligeholdelse og 
servicering.

Begrundelse

Forbuddet mod servicering eller vedligeholdelse af udstyr med en fyldning svarende til 5 tons 
risikerer at medføre for store omkostninger for transportsektoren, navnlig for de små og 
mellemstore virksomheder, der alt afhængig af den alternative gas er tvunget til at erstatte 
eller ændre det eksisterende udstyr. Den energimæssige ydeevne risikerer ligeledes at blive 
påvirket af ændringen af kølegas. Tallet er ændret til 50 tons af hensyn til analogi med de 
kategorier, der er defineret i artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
følgende anvendelsessektorer:
– anvendelser inden for sundhedssektoren 
(herunder i særlige medicinske og 
farmaceutiske anvendelser)
– anvendelser inden for luftfart (herunder 
i særlige brandslukningssystemer og 
ildslukkere i fly)
– anvendelser til produktion, transmission 
og distribution af elektricitet
– kryogene anvendelser
– produktion af industrigasser.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: 3 år Fra den [dd/mm/åååå] [indsæt dato: 1 år 
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efter forordningens ikrafttræden] må køle-, 
luftkonditionerings- og 
varmepumpeudstyr ikke være påfyldt med 
hydrofluorcarboner inden 
markedsføringen, eller før det stilles til 
rådighed for slutbrugeren til den første 
installering.

efter forordningens ikrafttræden] må
produkter og udstyr, som markedsføres i 
EU, med henblik på at forebygge 
konkurrenceforvridning på EU-markedet
ikke være påfyldt med hydrofluorcarboner,
medmindre hydrofluorcarbonerne var 
markedsført i EU før den [dd/mm/åååå] 
[indsæt startdato for kvotesystemet] eller
er registreret i hydrofluorcarbonkvoterne 
som omhandlet i artikel 14.

Begrundelse

Der skal tages højde for kølemiddel indeholdt i importeret udstyr, uden at skabe unødige 
administrative byrder, for at sikre ens behandling af EU- og ikke-EU-producenter af udstyr.
Producenter af produkter/udstyr skal ved hjælp af en overensstemmelseserklæring bevise, at 
de kun bruger HFC, som er omfattet af EU-kvoter (eller som allerede var markedsført i EU, 
før kvoteordningen startede). De skal holde de nødvendige dokumenter tilgængelige for 
inspektion (f.eks. "fakturaer" fra leverandøren af HFC-gas). Detaljerne skal fastlægges med 
en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyret fyldes, hvor det påtænkes 
anvendt, af personer, som er autoriseret i 
henhold til artikel 8.

Med undtagelse af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e), fyldes
udstyret, hvor det påtænkes anvendt, af 
personer, som er autoriseret i henhold til 
artikel 8.

Begrundelse

Bestemmelserne i denne artikel som foreslået af Kommissionen er ikke relevante for køretøjer 
og kølebeholdere.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Fyldningen af det udstyr, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e), 
foretages i den medlemsstat, hvor 
køretøjet er indregistreret og stillet til 
rådighed for operatøren, af personer, som 
er autoriseret i henhold til artikel 8.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige omstændigheder ved påfyldningen inden for 
transportsektoren.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at mængden af 
hydrofluorcarboner, som producenter og 
importører har ret til at markedsføre i EU 
hvert år, ikke overstiger den maksimale 
mængde for det pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med bilag V. Hver 
producent og importør sikrer, at den 
mængde hydrofluorcarboner, beregnet i 
henhold til bilag V. Hver producent og 
importør sikrer, at den mængde 
hydrofluorcarboner, beregnet i henhold til 
bilag V, som producenten eller importøren 
markedsfører, ikke overstiger den kvote, 
som producenten eller importøren er tildelt 
i henhold til artikel 14, stk. 5, eller, som er 
overdraget til producenten eller importøren
i henhold til artikel 16.

1. Kommissionen sikrer, for så vidt som 
der findes sikre teknologisk og økonomisk 
levedygtige alternativer på markedet, at 
mængden af hydrofluorcarboner, som 
producenter og importører har ret til at 
markedsføre i EU hvert år, ikke overstiger 
den maksimale mængde for det 
pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med bilag V. Hver 
producent og importør sikrer, at den 
mængde hydrofluorcarboner, beregnet i 
henhold til bilag V, som producenten eller 
importøren markedsfører, ikke overstiger 
den kvote, som producenten eller 
importøren er tildelt i henhold til artikel 14, 
stk. 5, eller, som er overdraget til 
producenten eller importøren i henhold til 
artikel 16.
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Begrundelse

Inden ændring af de maksimale mængder fluorholdige gasser, som må markedsføres, bør 
Kommissionen sikre sig, at der findes et teknologisk gennemførligt og økonomisk levedygtigt 
alternativ på markedet.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel finder ikke anvendelse på 
hydrofluorcarboner, der importeres til 
Unionen for at blive destrueret.

Denne artikel finder ikke anvendelse på 
følgende:

a) hydrofluorcarboner, der importeres til 
Unionen for at blive destrueret

b) hydrofluorcarboner, der leveres til 
direkte eksport uden for EU
c) hydrofluorcarboner, der leveres til 
anvendelse i råstofanvendelser
d) hydrofluorcarboner, der leveres til 
ompakning og efterfølgende eksport uden 
for EU
e) hydrofluorcarboner, der produceres i 
eller importeres til Unionen til anvendelse 
til medicinske formål.

Begrundelse

En klar undtagelse for medicinske anvendelser sikrer tilgængelighed til dette kritiske formål.
Anvendelse af HFC importeret til destruktion bør ikke tælle med, og HFC i råstofanvendelser 
har samme effekt som destruktion, da stoffet omdannes til andre stoffer. HFC, som leveres til 
efterfølgende eksport, markedsføres aldrig i EU og bør derfor ikke tælle med.
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) ændring i nedadgående retning af de 
maksimale mængder, der er anført i bilag 
V, i lyset af udviklingen på markedet for 
hydrofluorcarboner og de dermed 
forbundne emissioner, når der findes et 
sikkert og teknologisk og økonomisk 
levedygtigt alternativ på markedet, og

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen giver forud for 
vedtagelsen af en delegeret retsakt i 
henhold til ovenstående stykke adgang til 
oplysninger og mulighed for offentlig 
deltagelse i overensstemmelse med 
henholdsvis artikel 6 og 9 i forordning 
(EF) nr. 1367/2006.

Begrundelse

Da det er bydende nødvendigt at forbedre klimasituationen, bør maksimumsmængder kun 
ændres i nedadgående retning for yderligere at fremskynde overgangen til alternativer.
Kommissionen bør være forpligtet til at give adgang til oplysninger og mulighed for offentlig 
deltagelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen, før der træffes beslutning om at ændre 
mængderne eller indrømme en undtagelse.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Senest den. 31. december 2014 
offentliggør Kommissionen en 
gennemgang af sikre samt teknisk og 
økonomisk realiserbare alternativer til de 
eksisterende hydrofluorcarboner.

Begrundelse

Kommissionen bør forud for fastlæggelsen af de mængder af hydrofluorcarboner, der må 
anvendes fra og med 2015, vurdere tilgængeligheden af sikre samt teknisk og økonomisk 
realiserbare alternativer for at sikre den fortsatte drift af de systemer, der bruges i dag.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på hydrofluorcarboner, som markedsføres 
i EU til følgende anvendelsessektorer:
– anvendelser inden for sundhedssektoren 
(herunder i særlige medicinske og 
farmaceutiske anvendelser)
– anvendelser inden for luftfart (herunder 
i særlige brandslukningssystemer og 
ildslukkere i fly)
– anvendelser til produktion, transmission 
og distribution af elektricitet
– kryogene anvendelser
– produktion af industrigasser.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2020 offentliggør 
Kommissionen en rapport om 
tilgængeligheden af hydrofluorcarboner på 
EU-markedet, herunder navnlig til 
medicinske anvendelser.

Senest seks år efter denne forordnings 
ikrafttræden offentliggør Kommissionen 
en rapport om gennemførelsen af denne 
forordning og om tilgængeligheden af 
hydrofluorcarboner på EU-markedet for de 
forskellige berørte sektorer. Rapporten 
dækker de første fem års gennemførelse 
og omfatter en evaluering af de mængder 
af hydrofluorcarboner, der er omhandlet i 
bilag V, for perioden 2021-2030.

Begrundelse

For at sikre en optimal gennemførelse af forordningen og sikre, at der foretages 
hensigtsmæssige ændringer, bør der foretages en omfattende revision med fem års 
mellemrum.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2004 offentliggør 
Kommissionen en omfattende rapport om 
virkningerne af denne forordning, herunder 
en prognose for den fortsatte efterspørgsel 
efter hydrofluorcarboner efter 2030.

Senest den 31. december 2022 offentliggør 
Kommissionen en omfattende rapport om 
virkningerne af denne forordning, herunder 
en prognose for den fortsatte efterspørgsel 
efter hydrofluorcarboner i 2024, 2027, 
2030 og efter 2030.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 3, 

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

stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 7, 
artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 7, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 6, 
artikel 17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og 
artikel 19, stk. 1, og stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den [dd/mm/åååå] [indsæt dato for denne 
forordnings ikrafttræden]. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Begrundelse

I artikel 13 nævnes delegationen af beføjelser i stk. 4 og ikke i stk. 5. På den anden side er det 
ønskeligt, at delegationen af beføjelser er af begrænset varighed, og at der stilles en rapport 
til rådighed vedrørende delegationen af disse beføjelser.  

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 2, 
artikel 8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 7, artikel 13, stk. 5, artikel 14, stk. 6, 
artikel 17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og 
artikel 19, stk. 1, og stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 

3. Den i artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 2, 
artikel 8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 7, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 6, 
artikel 17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og 
artikel 19, stk. 1 og 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
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delegerede retsakter, der allerede er i kraft. delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Begrundelse

I artikel 13 nævnes delegationen af beføjelser i stk. 4 og ikke i stk. 5.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 
8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 7, 
artikel 13, stk. 5, artikel 14, stk. 6, artikel 
17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og artikel 19, 
stk. 1, og stk. 2, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 
8, stk. 7, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 7, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 6, artikel 
17, stk. 5, artikel 18, stk. 3, og artikel 19, 
stk. 1, og stk. 2, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

I artikel 13 nævnes delegationen af beføjelser i stk. 4 og ikke i stk. 5.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag III – tabel – række 10

Kommissionens forslag

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

1. januar 
2015
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Parlamentets ændringsforslag

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

1. januar 
2017

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2015 100 % 2015 100 %

2016-17 93 % 2016-17 90 %

2018-20 63 % 2018-20 68 %
2021-23 45 % 2021-23 50 %

2024-26 31 % 2024-26 31 %

2027-29 24 % 2027-29 27 %
2030 21 % 2030 21 %

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag VII – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den samlede produktion af hvert stof i 
Unionen med angivelse af de vigtigste 
anvendelser for stoffet

(a) den samlede mængde af hvert stof, som 
den pågældende producent har 
produceret i Unionen med angivelse af de 
vigtigste anvendelser for stoffet

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skabe klarhed.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag VIII – række 9

Kommissionens forslag

Artikel 3, stk. 4 Artikel 3, stk. 4
Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 4 Artikel 4, stk. 2

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at korrigere en formel fejl.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag VIII – række 10

Kommissionens forslag

Artikel 3, stk. 5 Artikel 3, stk. 5
Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 5 Artikel 3, stk. 3

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at korrigere en formel fejl.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag VIII – række 12

Kommissionens forslag

Artikel 3, stk. 7 Artikel 3 – stk. 6
Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 7 Artikel 3, stk. 4
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Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at korrigere en formel fejl.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag VIII – række 13

Kommissionens forslag

Artikel 4, stk. 1 Artikel 6, stk. 1
Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1 Artikel 7, stk. 1

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at korrigere en formel fejl.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag VIII – række 14

Kommissionens forslag

Artikel 4, stk. 2 Artikel 6, stk. 3

Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 2 Artikel 7, stk. 3

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at korrigere en formel fejl.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag VIII – række 15

Kommissionens forslag

Artikel 4, stk. 3 Artikel 6, stk. 4
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Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 3 Artikel 7, stk. 4

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at korrigere en formel fejl.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag VIII – række 16

Kommissionens forslag

Artikel 4, stk. 4 Artikel 6, stk. 5
Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 4 Artikel 7, stk. 3

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at korrigere en formel fejl.
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