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BEKNOPTE MOTIVERING 

1. Inleiding 

 

Het Commissievoorstel betreffende gefluoreerde broeikasgassen beoogt Verordening (EG) 

nr. 842/2006 te vervangen teneinde een doeltreffende verlaging van de broeikasgasemissies te 

waarborgen met 80 tot 95% uiterlijk in 2050 ten opzichte van de niveaus van 1990 en 

zodoende de klimaatverandering te beperken. Deze beperking komt overeen met de door het 

Europees Parlement en de Europese Raad aanbevolen doelstellingen naar aanleiding van de 

internationale akkoorden van Kopenhagen en Cancún. 

 

Naast de maatregelen met het oog op de insluiting en de uiteindelijke verwerking van 

fluorhoudende gassen (F-gassen) en de in de oorspronkelijke verordening opgenomen 

verbodsbepalingen inzake het op de markt brengen, stelt de verordening een geleidelijke 

vermindering voor van het op de markt brengen van gefluoreerde broeikasgassen met een 

hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) door de toewijzing van quota en aanvullende 

verbodsbepalingen voor het op markt brengen van apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 

bevatten.  

 

2. Vervoersdimensie van het voorstel 

 

Het Commissievoorstel verruimt enerzijds het toepassingsgebied van de oorspronkelijke 

verordening door de maatregelen betreffende insluiting - te weten de preventie van emissies, 

controles op lekkage, lekdetectiesystemen, het bijhouden van registraties - en met betrekking 

tot het voorvullen van apparatuur van koelwagens en koelaanhangwagens, uit te breiden.  

 

Anderzijds beoogt het voorstel de hoeveelheid in de handel te brengen HFK-gassen (HFK-

134, -125 en -143a) terug te dringen, die zowel ongemengd of als mengsel (bijvoorbeeld R-

404A) zeer dikwijls als koelstof in de transportsector worden aangewend, en een verbod in te 

stellen op het gebruik van deze stoffen voor service en onderhoud. 

 

3. Opmerkingen van de rapporteur 

 

Het Europees Parlement verzoekt in zijn resolutie van 14 september 2011 de Commissie om 

voorstellen te doen die gericht zijn op de snelle vermindering van productie en verbruik van 

fluorkoolwaterstoffen in diverse producten en toepassingen. 

 

Volgens de rapporteur beantwoordt het voorstel van de Commissie aan dit verzoek. Niettemin 

kan het toepassingsgebied volgens hem worden verruimd, waarbij met name rekening wordt 

gehouden met haalbaarheidaspecten.  

 

Door zich uitsluitend op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en koelaanhangwagens te richten 

bestrijkt het voorstel met betrekking tot de controles op lekkage slechts een beperkt deel van 

het vervoer. Gelet op het aantal voertuigen en containers dat in de Unie in omloop is, is het 

volgens de rapporteur niet op zijn plaats om vrachtwagens van minder dan 3,5 ton van de 

werkingssfeer uit te sluiten. Bovendien zou deze beperking van het toepassingsgebied tot 

discriminatie kunnen leiden binnen dezelfde sector.  
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De rapporteur is tevens van mening dat ook het spoorvervoer en de zeescheepvaart zouden 

moeten bijdragen aan de terugdringing van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. 

Gezien de kenmerken van de zeescheepvaart en met name de internationale aspecten daarvan, 

dient, zoals voorgesteld door de Commissie, voor deze sector echter specifieke wetgeving tot 

stand te komen. 

 

De rapporteur betreurt het dat er met betrekking tot de klimaatregeling van voertuigen van 

meer dan 3,5 ton geen verband is gelegd met de evaluatie van Richtlijn 2006/40/EG 

betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen (de MAC-richtlijn), 

die in juli 2011 bekend zou worden gemaakt en verzoekt de Commissie een herziening van 

deze richtlijn te overwegen om voertuigen van meer dan 3,5 ton daarin op te nemen. 

 

Hoewel het gewenst is dat het toepassingsgebied van de verordening wordt uitgebreid met 

lekkagecontroles, is de rapporteur van mening dat de beperking van het gebruik van 

gefluoreerde broeikasgassen voor service en onderhoud vanaf 2020 voor de vervoerssector 

geen goede zaak is vanwege de te hoge kosten voor de ondernemingen die gedwongen 

worden om hun apparatuur voor het verstrijken van hun levenscyclus te vervangen of aan te 

passen, zonder dat er zekerheid bestaat over aanzienlijke milieuvoordelen. Andere 

maatregelen lijken voor de vervoerssector eveneens nauwelijks geschikt, zoals de bepalingen 

inzake het voorvullen of het bijhouden van registraties. 

 

De vervoerssector heeft in 2012 gesignaleerd dat de toelevering van bepaalde alternatieve 

gassen problemen opleverde wat tot vertraging van de tenuitvoerlegging van de MAC-

richtlijn heeft geleid. Mengsels van gefluoreerde gassen die een minder hoge GWP opleveren 

en die als oplossing gelden voor de korte en middellange termijn, worden momenteel 

ontwikkeld. De rapporteur pleit dan ook voor een versoepeling van het tijdsschema voor de 

eerste jaren van de tenuitvoerlegging en verzoekt dat aan het eind van die periode een 

evaluatie van de verordening wordt uitgevoerd teneinde het tijdsschema indien nodig aan te 

kunnen passen. 

 

Ten slotte moeten ook de veiligheidsaspecten en energieprestaties van alternatieve gassen nog 

worden beoordeeld. Sommige alternatieven zijn ontvlambaar en kunnen extra risico's 

opleveren bij een verkeersongeval. De energieprestaties moeten ten minste gelijk zijn aan die 

van de huidige in gebruik zijnde gassen om een toename van de CO2-emissies door een groter 

brandstofverbruik van voertuigen te voorkomen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 

verslag op te nemen: 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

(3) In een verslag van de Commissie over 

de toepassing, effecten en adequaatheid 

van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 

geconcludeerd dat de huidige 

insluitingsmaatregelen, indien volledig 

toegepast, de emissies van gefluoreerde 

broeikasgassen kunnen verminderen. Die 

maatregelen moeten dan ook worden 

behouden en verduidelijkt op basis van de 

ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 

ervan. Ook moeten bepaalde maatregelen 

worden uitgebreid tot andere apparatuur 

waarin substantiële hoeveelheden 

gefluoreerde broeikasgassen worden 

gebruikt, zoals koelwagens en 

koelaanhangwagens. De verplichting om 

registraties te verrichten en bij te houden 
van de apparatuur die gefluoreerde 

broeikasgassen bevat, moet ook voor 

elektrische schakelinrichtingen gelden. 

(3) In een verslag van de Commissie over 

de toepassing, effecten en adequaatheid 

van Verordening (EG) nr. 842/2006 is 

geconcludeerd dat de huidige bepalingen 

van de verordening, indien volledig 

toegepast, in combinatie met Richtlijn 

2006/40/EG betreffende emissies van 

klimaatregelingsapparatuur in 

motorvoertuigen ("MAC-richtlijn"), tot 

2050 een stabilisering van de emissies van 

gefluoreerde broeikasgassen van de EU27 

op hun huidig niveau kunnen 

bewerkstelligen. Die maatregelen moeten 

dan ook worden behouden en verduidelijkt 

op basis van de ervaring die is opgedaan 

bij de uitvoering ervan. Niettemin moeten 

met het oog op een verlaging van de 

emissies met 80 tot 95% tegen 2050, 

nieuwe kosteneffectieve maatregelen 

worden getroffen. Inzake insluiting en 

terugwinning is de verruiming van het 

toepassingsgebied tot koelsystemen van 

wegvoertuigen, zoals vracht- en 

aanhangwagens, geopperd als een van de 

mogelijkheden om de 

broeikasgassenemissies verder terug te 

dringen. 

 _______________ 

 1PB L 161 van 14.6.2006, blz.12 

Motivering 

Het amendement zorgt voor meer nauwkeurigheid en verduidelijking van de bewoordingen 

van de conclusies van het verslag over de toepassing van verordening (EG) nr. 842/2006. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

(4) In het verslag van de Commissie is ook 

geconcludeerd dat meer kan worden 

gedaan om de emissies van gefluoreerde 

broeikasgassen in de Unie te verminderen, 

met name door het gebruik van die gassen 

te vermijden indien er veilige en energie-

efficiënte alternatieve technologieën 

zonder of met een lagere impact op het 

klimaat zijn. Een afname tegen 2030 met 

maximaal tweederde van de emissies van 

2010 is kosteneffectief omdat in veel 

sectoren bewezen en geteste alternatieven 

beschikbaar zijn. 

(4) In het verslag van de Commissie is ook 

geconcludeerd dat meer kan worden 

gedaan om de emissies van gefluoreerde 

broeikasgassen in de Unie te verminderen, 

met name door het gebruik van die gassen 

te vermijden indien er veilige en energie-

efficiënte alternatieve technologieën 

zonder of met een lagere impact op het 

klimaat zijn. Een afname tegen 2030 met 

maximaal tweederde van de emissies van 

2010 kan kosteneffectief worden 

verwezenlijkt als rekening wordt 

gehouden met de beschikbaarheid van in 

veel sectoren bewezen en geteste 

alternatieven. 

Motivering 

Verduidelijking. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 (5 bis) Om het toezicht op de 

verwezenlijking van de doelstellingen voor 

de verlaging van emissies van 

gefluoreerde broeikasgassen te kunnen 

waarborgen, moeten daartoe alle nodige 

gegevens verzameld worden. Derhalve 

moet de verplichting om registraties te 

verrichten en bij te houden van de 

apparatuur die gefluoreerde 

broeikasgassen bevat, ook voor elektrische 

schakelinrichtingen gelden, alsmede voor 
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andere apparatuur die door de 

onderhavige verordening wordt bestreken. 

Motivering 

De noodzaak van registraties moet in een specifieke overweging worden opgenomen. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

(7) Aangezien er geschikte alternatieven 

zijn, moet het huidige verbod op het 

gebruik van zwavelhexafluoride bij het 

spuitgieten van magnesium en de recycling 

van magnesiumspuitgietlegeringen worden 

uitgebreid tot faciliteiten die minder dan 

850 kg per jaar gebruiken. Evenzo moet, 

met een passende overgangstermijn, het 

gebruik van koelvloeistoffen met een zeer 

hoog aardopwarmingsvermogen ("GWP") 

worden verboden voor het servicen of 

onderhouden van koelapparatuur met een 

hoeveelheid koelmiddelvulling equivalent 

aan 5 ton CO2 of meer. 

(7) Aangezien er geschikte alternatieven 

zijn, moet het huidige verbod op het 

gebruik van zwavelhexafluoride bij het 

spuitgieten van magnesium en de recycling 

van magnesiumspuitgietlegeringen worden 

uitgebreid tot faciliteiten die minder dan 

850 kg per jaar gebruiken. Evenzo moet, 

met een passende overgangstermijn, het 

gebruik van koelvloeistoffen met een zeer 

hoog aardopwarmingsvermogen ("GWP") 

van meer dan 2500, worden verboden voor 

het servicen of onderhouden van 

koelapparatuur die ontworpen is voor een 

bedrijfstemperatuur van -50°C of hoger 

en met een hoeveelheid koelmiddelvulling 

equivalent aan 50 ton CO2 of meer. Voor 1 

januari 2030 is dit verbod niet van 

toepassing op teruggewonnen, 

geregenereerde of gerecycleerde 

gefluoreerde broeikasgassen met een 

aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 

meer die voor de service of het onderhoud 

van bestaande koelapparatuur worden 

gebruikt, mits zij uit dergelijke apparatuur 

zijn teruggewonnen. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

(18) De Commissie moet zich belasten met 

het voortdurend monitoren van de effecten 

van het verminderen van het op de markt 

brengen van fluorkoolwaterstoffen, 

inclusief het effect van vermindering op 

het aanbod voor toestellen indien het 

gebruik van fluorkoolwaterstoffen in lagere 

levenscyclusemissies zou resulteren dan 

wanneer een alternatieve technologie zou 

worden gebruikt. De monitoring moet 

eveneens de vroege ontdekking van 

gezondheids- of veiligheidproblemen ten 

gevolge van negatieve effecten op de 

beschikbaarheid van geneesmiddelen 

garanderen. Vóór 2030 moet tijdig een 

uitgebreide toetsing worden uitgevoerd om 

de bepalingen van deze verordening in het 

licht van de uitvoering ervan en van 

nieuwe ontwikkelingen aan te passen en, 

indien passend, verdere 

verminderingsmaatregelen vast te stellen. 

(18) De Commissie moet zich belasten met 

het voortdurend monitoren van de effecten 

van het verminderen van het op de markt 

brengen van fluorkoolwaterstoffen, 

inclusief het effect van vermindering op 

het aanbod voor toestellen indien het 

gebruik van fluorkoolwaterstoffen in lagere 

levenscyclusemissies zou resulteren dan 

wanneer een alternatieve technologie zou 

worden gebruikt. De monitoring moet 

eveneens de vroege ontdekking van 

gezondheids- of veiligheidproblemen ten 

gevolge van negatieve effecten op de 

beschikbaarheid van geneesmiddelen 

garanderen. Na afloop van de eerste vijf 

jaar van de tenuitvoerlegging moet een 

uitgebreide toetsing worden uitgevoerd om 

de bepalingen van deze verordening in het 

licht van de uitvoering ervan en van 

nieuwe ontwikkelingen aan te passen en, 

indien passend, verdere 

verminderingsmaatregelen vast te stellen. 

Deze toetsing wordt elke vijf jaar 

herhaald. 

Motivering 

Om een optimale tenuitvoerlegging van de verordening te waarborgen en voor de juiste 

aanpassingen te kunnen zorgen moet elke vijf jaar een uitgebreide evaluatie worden 

uitgevoerd. 

 

 



 

AD\937782NL.doc 9/34 PE504.125v02-00 

 NL 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Toepassingsgebied 

 1. Deze verordening is van toepassing op 

het gebruik van gefluoreerde 

broeikasgassen in de EU, met 

uitzondering van de gevallen die worden 

gespecificeerd onder lid 2. 

 2. Deze verordening is niet van toepassing 

op het gebruik van gefluoreerde 

broeikasgassen voor 

gezondheidszorgdoelstellingen, generatie, 

transmissie en distributie van elektrische 

stroom, luchtruimtoepassingen en de 

productie van industriële gassen. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

(1) "gefluoreerde broeikasgassen": 

fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 

perfluorkoolstoffen (PFK's), 

zwavelhexafluoride (SF6) en andere 

broeikasgassen die fluor bevatten, als 

opgenomen in de lijst van bijlage I, alleen 

of in een mengsel; 

(1) "gefluoreerde broeikasgassen": 

fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 

perfluorkoolstoffen (PFK's), 

zwavelhexafluoride (SF6) en andere 

broeikasgassen die fluor bevatten, als 

opgenomen in de lijst van bijlage I, of 

mengsels die een van deze stoffen 

bevatten; 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1– punt 1 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 (1 bis) "fluorkoolwaterstoffen (HFK's)": 

stoffen die zijn opgenomen in de lijst van 

deel 1 van bijlage I, of mengsels die een 

van deze stoffen bevatten; 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 (1 ter) "perfluorkoolstoffen" (PFK's): 

stoffen die zijn opgenomen in de lijst van 

deel 2 van bijlage I of mengsels die een 

van deze stoffen bevatten; 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 (1 quater) "zwavelhexafluoride (SF6)": 

stof die is opgenomen in de lijst van deel 3 

van bijlage I of mengsels die deze stof 

bevatten; 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 4 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

(4) "exploitant": de natuurlijke of de 

rechtspersoon die de onder deze 

verordening vallende apparatuur en 

systemen bezit en de feitelijke macht over 

het technisch functioneren ervan uitoefent; 

(4) "exploitant": de natuurlijke of de 

rechtspersoon die de feitelijke macht 

uitoefent over het technisch functioneren 

van de apparatuur en systemen die onder 

deze verordening vallen; 

Motivering 

De twee voorwaarden van deze definitie zorgen bij de tenuitvoerlegging van de verordening 

voor rechtsonzekerheid in de vervoerssector. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

Indien een lekkage van die gassen wordt 

ontdekt, zorgen de exploitanten ervoor dat 

de apparatuur zonder nodeloos uitstel 

wordt hersteld. 

Indien een lekkage van die gassen wordt 

ontdekt, zorgen de exploitanten ervoor dat 

de apparatuur zonder nodeloos uitstel en 

voor elk opnieuw in gebruik nemen van 

deze apparatuur wordt hersteld. 

Motivering 

Er dient te worden verduidelijkt dat de apparatuur in geval van een lekkage van gassen moet 

worden hersteld voordat de apparatuur opnieuw wordt gebruikt. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 – letter d 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

d) leveren of ontvangen van gefluoreerde 

broeikasgassen voor de taken als bedoeld 

in a), b) en c). 

d) leveren of ontvangen van gefluoreerde 

broeikasgassen voor de taken als bedoeld 

in a), b) en c). Dit omvat niet het leveren 

en ontvangen van gesloten verpakkingen. 

Motivering 

Bij het leveren en ontvangen van gesloten verpakkingen is er geen direct contact met F-

gassen en dus is certificering voor deze activiteit niet nodig. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

6. Exploitanten van apparatuur die niet in 

schuimen opgenomen gefluoreerde 

broeikasgassen bevat met een 

aardopwarmingsvermogen equivalent aan 5 

ton CO2 zorgen ervoor dat de apparatuur 

op lekkage wordt gecontroleerd. 

Apparatuur met als zodanig geëtiketteerde 

hermetisch afgesloten systemen die 

gefluoreerde broeikasgassen bevat met een 

aardopwarmingsvermogen equivalent aan 

minder dan 10 ton CO2 is echter niet aan 

lekkagecontroles volgens dit artikel 

onderworpen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 
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Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

7. De controles ingevolge lid 1 worden 

uitgevoerd met de volgende frequentie : 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

8. Indien met betrekking tot 

brandbeveiligingssystemen als bedoeld in 

lid 1, onder d), een bestaande 

inspectieregeling die aan de ISO 14520- of 

EN 15004-normen voldoet operationeel is 

en het brandbeveiligingssysteem zo vaak 

als overeenkomstig lid 2 vereist is, wordt 

geïnspecteerd, worden die inspecties 

geacht aan de verplichtingen van lid 1 te 

voldoen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

9. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot bepaling van 

vereisten voor de lekkagecontroles die 

overeenkomstig lid 1 van dit artikel voor 

elk type apparatuur als in dit lid bedoeld 

moeten worden uitgevoerd, tot bepaling 

van die apparatuuronderdelen die het meest 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 



 

PE504.125v02-00 14/34 AD\937782NL.doc 

NL 

waarschijnlijk zullen lekken en tot 

wijziging van de lijst van apparatuur in lid 

1 van dit artikel teneinde in het licht van de 

markttrends en de technologische 

vooruitgang andere typen apparatuur op te 

nemen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

Dit lid geldt voor exploitanten van 

elektrische schakelinrichtingen die SF6 

bevatten en van de in artikel 3, lid 2, 

bedoelde apparatuur. 

Dit lid geldt voor exploitanten van 

elektrische schakelinrichtingen die SF6 

bevatten en van de in artikel 3, lid 2, onder 

b) en c), bedoelde apparatuur. 

Motivering 

In geval van jaarlijkse controles zijn de administratieve lasten van het bijhouden van 

registraties niet te rechtvaardigen. Het is beter om een rapportagesysteem in te stellen voor 

degenen die de lekkagecontroles uitvoeren. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 1 bis. Personen die lekkagecontroles 

uitvoeren van apparatuur als bedoeld in 

artikel 3, lid 2, onder a), vullen telkens 

een checklist in die de volgende 

informatie bevat: 

 a) type gecontroleerde apparatuur, 

vulcapaciteit, type gevuld broeikasgas en 

datum van ingebruikneming; 

 b) type interventie bij apparatuur en 

datum van controle; 
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 c) type geconstateerde schade, indien van 

toepassing; 

 d) hoeveelheid toegevoegde gefluoreerde 

broeikasgassen en type gebruikt gas; 

 e) hoeveelheid teruggewonnen 

gefluoreerde broeikasgassen; 

 f) of de apparatuur buiten dienst gesteld 

is;  

 g) identiteit van de exploitant en, in geval 

van apparatuur in de zin van artikel 3, 

lid 1, onder e), de identiteit van het 

voertuig of van de container. 

 Personen die belast zijn met 

lekkagecontrole houden een registratie bij 

waarin de in de eerste alinea opgesomde 

informatie is opgenomen en doen de 

exploitant een kopie van de checklist 

toekomen. 

 De exploitanten van apparatuur die 

gefluoreerde broeikasgassen bevat als 

bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), 

bewaren alle checklists tijdens de gehele 

levenscyclus van de apparatuur. 

Motivering 

Voor de jaarlijkse controle is een doelmatig rapportagesysteem nodig. De doelmatigheid 

wordt verhoogd door het bijhouden van een registratie door degenen die de controles 

uitvoeren. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 c bis) personen die de in artikel 12, lid 1, 

genoemde apparatuur met 

fluorkoolwaterstoffen vullen; 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 2 bis. Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt 

niet voor de volgende 

toepassingsgebieden: 

 - toepassingen in de gezondheidssector 

(met inbegrip van met name medische en 

farmaceutische toepassingen); 

 - luchtvaarttoepassingen (met inbegrip 

van met name brandblussystemen en 

brandblussers in vliegtuigen); 

 - toepassingen voor de opwekking, 

transmissie en distributie van elektriciteit; 

 - cryogene toepassingen; 

 - de productie van industriële gassen. 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van de lijst van bijlage III met het oog op 

het opnemen erin van andere producten 

en apparatuur die gefluoreerde 

broeikasgassen met een 

aardopwarmingsvermogen van 150 of 

meer bevatten of waarvan de werking op 

dergelijke gassen berust, indien is 

vastgesteld dat alternatieven voor het 

gebruik van gefluoreerde broeikasgassen 

of voor het gebruik van specifieke typen 

gefluoreerde broeikasgassen beschikbaar 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van de lijst van bijlage III met het oog op 

het uitsluiten ervan, eventueel voor een 

vastgestelde termijn, van bepaalde 

categorieën producten of apparatuur 

waarvoor om technische, economische of 

veiligheidsredenen tijdelijk geen 

alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 

een aardopwarmingsvermogen dat lager is 

dan de vastgestelde limiet. 
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zijn en dat het gebruik ervan in lagere 

totale broeikasgasemissies zou resulteren, 

alsook met het oog op het uitsluiten ervan, 

eventueel voor een vastgestelde termijn, 

van bepaalde categorieën producten of 

apparatuur waarvoor om technische, 

economische of veiligheidsredenen geen 

alternatieve stoffen beschikbaar zijn met 

een aardopwarmingsvermogen dat lager is 

dan de vastgestelde limiet. 

Motivering 

Bijlage III heeft rechtstreekse gevolgen voor het toepassingsgebied van de verordening. 

Daarom mogen andere producten en apparatuur alleen worden toegevoegd op basis van een 

medebeslissingsprocedure die het Europees Parlement in staat stelt zijn wetgevende 

verantwoordelijkheid ten volle op zich te nemen. Bepaalde producten en apparatuur mogen 

alleen tijdelijk van bijlage III worden uitgesloten, op grond van economische, technische of 

veiligheidsredenen. 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 3 bis. De Commissie verschaft toegang tot 

informatie en biedt het publiek de 

mogelijkheid tot inspraak, voordat zij op 

grond van het voorgaande lid een 

gedelegeerde handeling vaststelt tot 

uitsluiting van bepaalde categorieën van 

apparatuur, overeenkomstig 

respectievelijk artikel 6 en artikel 9 van 

Verordening (EG) nr. 1367/2006. 

Motivering 

De Commissie moet overeenkomstig het EU-recht worden verplicht om, voorafgaand aan het 

vaststellen van een vrijstelling, toegang te verschaffen tot informatie en het publiek de 

mogelijkheid tot inspraak te bieden. 
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Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 3 ter. Uiterlijk op 31 maart 2016 

publiceren de lidstaten een verslag over de 

normen en de nationale wetgeving en de 

bouwvoorschriften die het gebruik van 

brandbare koelmiddelen beperken, in het 

bijzonder in koelings- en 

klimaatregelingsproducten en -

apparatuur. Het verslag toetst de 

beperkingen in het licht van de 

technologische ontwikkelingen die sinds 

de aanneming ervan heeft plaatsgevonden 

en van de beste industriepraktijken op het 

gebied van de veilige omgang met 

brandbare koelmiddelen, waarbij 

maatregelen worden aangeduid om de 

beperkingen in voorkomend geval bij te 

werken en om vast te stellen op welke 

toepassingen beperkingen van kracht 

moeten blijven om objectieve 

veiligheidsredenen. 

 Uiterlijk op 31 maart 2017 publiceert de 

Commissie een syntheseverslag over de 

beperkingen die in de lidstaten zijn 

vastgesteld en de te nemen maatregelen 

om deze aan te pakken, dat een 

beoordeling bevat van de in de Europese 

en internationale normen vastgelegde 

beperkingen en van de aanvullende 

maatregelen om die normen in 

overeenstemming te brengen met de 

technologische ontwikkelingen en de 

beste industriepraktijken wat betreft de 

veilige omgang met brandbare 

koelmiddelen. 

Motivering 

Beperkende normen, nationale wetgeving en bouwvoorschriften zijn er vaak de oorzaak van 

dat technologieën met een laag GWP in bepaalde lidstaten minder snel worden verspreid en 
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dat hun marktaandeel minder snel groeit. De veiligheidswetgeving moet worden herzien en 

aangepast aan de technologische ontwikkelingen en de beste industriepraktijken. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 Etikettering is verplicht voor gefluoreerde 

broeikasgassen die bestemd zijn voor 

toepassing als grondstof voor chemische 

processen, vernietiging, export of 

herverpakking. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter g bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 g bis) oplosmiddelen en polyol premixen 

voor schuimen. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

3. Het gebruik van gefluoreerde 

broeikasgassen, of van mengsels die 

gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 

een aardopwarmingsvermogen van 2500 of 

meer voor de service of het onderhoud van 

koelapparatuur met een hoeveelheid 

koelmiddelvulling equivalent aan 5 ton 

3. Het gebruik van gefluoreerde 

broeikasgassen, of van mengsels die 

gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 

een aardopwarmingsvermogen van 2 500 

of meer voor de service of het onderhoud 

van koelapparatuur die ontworpen is voor 

een bedrijfstemperatuur van 50°C of 
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CO2 of meer is met ingang van 1 januari 

2020 verboden. 

hoger en met een hoeveelheid 

koelmiddelvulling equivalent aan 50 ton 

CO2 of meer, is met ingang van 1 januari 

2020 verboden. 

 Tot 1 januari 2030 is deze bepaling niet 

van toepassing op teruggewonnen of 

geregenereerde gefluoreerde 

broeikasgassen met een 

aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 

meer die voor de service of het onderhoud 

van bestaande koelapparatuur worden 

gebruikt, mits ze uit dergelijke apparatuur 

zijn teruggewonnen. Deze teruggewonnen 

en geregenereerde gassen worden naar 

behoren geëtiketteerd overeenkomstig 

artikel 10, lid 5. 

 Tot 1 januari 2030 is deze bepaling niet 

van toepassing op gerecycleerde 

gefluoreerde broeikasgassen met een 

aardopwarmingsvermogen van 2 500 of 

meer die worden gebruikt voor het 

onderhoud of servicen van bestaande 

koelapparatuur, op voorwaarde dat zij uit 

dergelijke apparatuur zijn 

teruggewonnen. Dergelijke gerecycleerde 

gassen mogen alleen worden gebruikt 

door de onderneming die ze heeft 

teruggewonnen als onderdeel van 

onderhouds- en servicewerkzaamheden of 

door de onderneming waarvoor de 

terugwinning is verricht als onderdeel van 

onderhouds- en servicewerkzaamheden. 

Motivering 

Het verbod op servicen of onderhoud van apparatuur met een hoeveelheid equivalent aan 

5 ton dreigt te veel kosten voor de vervoerssector met zich mee te brengen, met name voor de 

kleine en middelgrote ondernemingen die gedwongen worden om bestaande apparatuur te 

vervangen of aan te passen. De energieprestatie zou eveneens worden aangetast door de 

vervanging van koelgas. De referentie van 50 ton is vastgesteld naar analogie van de in 

artikel 3, lid 2 gedefinieerde categorieën. 
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Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 3 bis. Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt 

niet voor de volgende 

toepassingsgebieden: 

 - toepassingen in de gezondheidssector 

(met inbegrip van met name medische en 

farmaceutische toepassingen); 

 - luchtvaarttoepassingen (met inbegrip 

van met name brandblussystemen en 

brandblussers in vliegtuigen); 

 - toepassingen voor de opwekking, 

transmissie en distributie van elektriciteit; 

 - cryogene toepassingen; 

 - de productie van industriële gassen. 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

Met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen van 

de datum die 3 jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening valt] wordt koel-, 

klimaatregelings- en 

warmtepompapparatuur niet met 

fluorkoolwaterstoffen gevuld voordat deze 

op de markt wordt gebracht of voordat 

deze beschikbaar wordt gesteld voor de 

eindgebruiker met het oog op de eerste 

installatie ervan. 

Om verstoring van de mededinging op de 

EU-markt te voorkomen, worden op de 

EU-markt gebrachte producten en 

apparatuur met ingang van [dd/mm/jjjj] 

[invullen van de datum die 1 jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

valt] niet met fluorkoolwaterstoffen 

gevuld, tenzij de fluorkoolwaterstoffen op 

de EU-markt zijn gebracht voor 

[dd/mm/jjjj] [invullen van de 

ingangsdatum van het quotastelsel] of er 

rekening mee is gehouden in de in 

artikel 14 bedoelde 
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fluorkoolwaterstoffenquota. 

Motivering 

Zonder dat onnodige administratieve lasten ontstaan moet er met hoeveelheden koelmiddelen 

in geïmporteerde apparatuur rekening worden gehouden, zodat fabrikanten binnen en buiten 

de EU gelijk worden behandeld. Fabrikanten van producten en apparaten moeten met een 

conformiteitsverklaring aantonen dat zij alleen HFK's gebruiken die binnen de EU-quota 

vallen (of reeds vóór de invoering van de quota in de EU op de markt zijn gebracht). Zij 

moeten de nodige documenten (zoals de "facturen" van de HFK-gasleverancier) bewaren om 

een controle mogelijk te maken. Nadere voorschriften moeten middels een 

uitvoeringshandeling worden vastgesteld. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

De apparatuur wordt door overeenkomstig 

artikel 8 gecertificeerde personen gevuld 

op de plaats waar het de bedoeling is deze 

te gebruiken. 

Met uitzondering van apparatuur als 

bedoeld in artikel 3, artikel 1, onder e), 
wordt apparatuur door overeenkomstig 

artikel 8 gecertificeerde personen gevuld 

op de plaats waar het de bedoeling is deze 

te gebruiken. 

Motivering 

De bepalingen van dit artikel zoals voorgesteld door de Commissie zijn niet relevant voor 

koelapparatuur in voertuigen en koelcontainers. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 2 bis. De vulling van apparatuur als 

bedoeld in artikel 3, lid 1, onder e), wordt 

uitgevoerd door overeenkomstig artikel 8 

gecertificeerde personen en vindt plaats in 

de lidstaat waar het voertuig geregistreerd 
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en aan de exploitant ter beschikking 

gesteld is. 

Motivering 

Het is nodig om rekening te houden met de bijzonderheden van de voorvulling in de 

vervoerssector. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

1. De Commissie draagt er zorg voor dat de 

hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die 

producenten en invoerders elk jaar in de 

Unie op de markt mogen brengen, de 

overeenkomstig bijlage V berekende 

maximumhoeveelheid voor het jaar in 

kwestie niet overschrijdt. Iedere producent 

en invoerder ziet erop toe dat de 

overeenkomstig bijlage V berekende 

hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die hij 

op de markt brengt, het quotum niet 

overschrijdt dat hem overeenkomstig 

artikel 14, lid 5, is toegewezen of dat 

overeenkomstig artikel 16 aan hem is 

overgedragen. 

1. De Commissie draagt er, voor zover 

veilige en technologisch en economisch 

haalbare alternatieven op de markt 

bestaan, zorg voor dat de hoeveelheid 

fluorkoolwaterstoffen die producenten en 

invoerders elk jaar in de Unie op de markt 

mogen brengen, de overeenkomstig bijlage 

V berekende maximumhoeveelheid voor 

het jaar in kwestie niet overschrijdt. Iedere 

producent en invoerder ziet erop toe dat de 

overeenkomstig bijlage V berekende 

hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die hij 

op de markt brengt, het quotum niet 

overschrijdt dat hem overeenkomstig 

artikel 14, lid 5, is toegewezen of dat 

overeenkomstig artikel 16 aan hem is 

overgedragen. 

Motivering 

Voordat de Commissie de maximumhoeveelheden gefluoreerde gassen die op de markt mogen 

worden gebracht aanpast, dient zij zich ervan te verzekeren dat een veilig en technologisch en 

economisch haalbaar alternatief op de markt bestaat. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 Dit artikel is niet van toepassing op 

fluorkoolwaterstoffen die in de Unie 

worden ingevoerd met de bedoeling deze 

te vernietigen. 

Dit artikel is niet van toepassing op: 

 a) fluorkoolwaterstoffen die in de Unie 

worden ingevoerd om te worden 

vernietigd; 

 b) fluorkoolwaterstoffen die worden 

geleverd met het oog op rechtstreekse 

uitvoer uit de Unie; 

 c) fluorkoolwaterstoffen die worden 

geleverd voor gebruik als grondstof; 

 d) fluorkoolwaterstoffen die worden 

geleverd voor herverpakking en 

daaropvolgende uitvoer uit de Unie; 

 e) fluorkoolwaterstoffen die in de Unie 

worden geproduceerd of ingevoerd voor 

medische toepassingen.  

Motivering 

Door een duidelijke vrijstelling voor medisch gebruik wordt gewaarborgd dat HFK's voor 

deze cruciale toepassingen beschikbaar blijven. HFK's die ter vernietiging worden ingevoerd, 

dienen niet te worden meegerekend, terwijl het gebruik van HFK's als grondstof hetzelfde 

effect heeft als vernietiging aangezien de stoffen daarbij in andere stoffen worden omgezet. 

HFK's die met het oog op latere uitvoer worden geleverd, worden in de EU niet op de markt 

gebracht en moeten daarom niet worden meegerekend. 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 4 – letter a 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

(a) de in bijlage V vastgestelde 

maximumhoeveelheden te wijzigen in het 

licht van de ontwikkelingen op de markt 

voor fluorkoolwaterstoffen en daarmee 

samenhangende emissies; en 

a) de in bijlage V vastgestelde 

maximumhoeveelheden te verminderen in 

het licht van de ontwikkelingen op de 

markt voor fluorkoolwaterstoffen en 

daarmee samenhangende emissies, zodra 

een veilig en technologisch en 

economisch haalbaar alternatief op de 

markt bestaat; en 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 4 bis. De Commissie verschaft toegang tot 

informatie en biedt het publiek de 

mogelijkheid tot inspraak, voordat zij op 

grond van bovenstaand lid een 

gedelegeerde handeling aanneemt, 

overeenkomstig respectievelijk artikel 6 en 

artikel 9 van Verordening (EG) nr. 

1367/2006. 

Motivering 

Gezien de urgentie van de klimaattoestand mogen maximumhoeveelheden alleen naar 

beneden worden bijgesteld om de overgang naar alternatieven verder te versnellen. Voordat 

besloten wordt over wijziging van de hoeveelheden of verlening van een vrijstelling, moet de 

Commissie overeenkomstig de EU-verplichtingen toegang verschaffen tot informatie en het 

publiek de mogelijkheid tot inspraak bieden. 
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Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 4 ter. Uiterlijk op 31 december 2014 

publiceert de Commissie een evaluatie 

over veilige en technisch en economisch 

haalbare marktalternatieven ter 

vervanging van bestaande 

fluorkoolwaterstoffen. 

Motivering 

Alvorens te bepalen welke hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen beschikbaar zijn met ingang 

van 2015, moet de Commissie beoordelen of er veilige en technisch en economisch haalbare 

alternatieven verkrijgbaar zijn, om de continuïteit van de in gebruik zijnde systemen te 

waarborgen. 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

 6 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 

fluorkoolwaterstoffen die voor de 

volgende toepassingsgebieden in de Unie 

op de markt worden gebracht: 

 - toepassingen in de gezondheidssector 

(met inbegrip van met name medische en 

farmaceutische toepassingen); 

 - luchtvaarttoepassingen (met inbegrip 

van met name brandblussystemen en 

brandblussers in vliegtuigen); 

 - toepassingen voor de opwekking, 

transmissie en distributie van elektriciteit; 

 - cryogene toepassingen; 

 - de productie van industriële gassen. 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 – alinea 2 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

Uiterlijk op 31 december 2020 publiceert 

de Commissie een verslag over de 

beschikbaarheid van fluorkoolwaterstoffen 

op de markt van de Unie, met name voor 

medische toepassingen. 

Uiterlijk zes jaar na inwerkingtreding van 

deze verordening publiceert de Commissie 

een verslag over de tenuitvoerlegging 

ervan en over de beschikbaarheid van 

fluorkoolwaterstoffen op de markt van de 

Unie voor de verschillende betrokken 

sectoren. Het verslag bestrijkt de eerste 

vijf jaren van de tenuitvoerlegging en 

bevat een evaluatie van de hoeveelheden 

fluorkoolwaterstoffen als bedoeld in 

bijlage V in de periode 2021-2030. 

Motivering 

Om een optimale tenuitvoerlegging van de verordening te waarborgen en voor de juiste 

aanpassingen te kunnen zorgen moet elke vijf jaar een uitgebreide evaluatie worden 

uitgevoerd. 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 – alinea 3 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

Uiterlijk op 31 december 2024 publiceert 

zij een uitgebreid verslag over de gevolgen 

van deze verordening, dat onder meer een 

prognose betreffende de blijvende vraag 

naar fluorkoolwaterstoffen na 2030 bevat. 

Uiterlijk op 31 december 2022 publiceert 

zij een uitgebreid verslag over de gevolgen 

van deze verordening, dat onder meer een 

prognose betreffende de blijvende vraag 

naar fluorkoolwaterstoffen in 2021, 2024, 

2027, 2030 en na 2030 bevat. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

2. De in artikel 3, lid 4, artikel 7, lid 2, 

artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 3, artikel 10, 

lid 7, artikel 13, lid 5, artikel 14, lid 6, 

artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 3, en artikel 

19, leden 1 en 2, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [dd/mm/jjjj] [invullen 

van de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening]. 

2. De in artikel 3, lid 4, artikel 7, lid 2, 

artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 3, artikel 10, 

lid 7, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 6, 

artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 3, en artikel 

19, leden 1 en 2, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor een periode 

van vijf jaar met ingang van [dd/mm/jjjj] 

[invullen van de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening]. 

De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 

van vijf jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

Motivering 

In artikel 13, lid 4, wordt gesproken over bevoegdheidsdelegatie, niet in lid 5. Bovendien is 

het gewenst om de delegatie van bevoegdheden tijdelijk te verlenen en dat over de betreffende 

periode een verslag wordt uitgebracht.   

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 3 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 

de in artikel 3, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 

8, lid 7, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 7, 

artikel 13, lid 5, artikel 14, lid 6, artikel 17, 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 

de in artikel 3, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 

8, lid 7, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 7, 

artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 6, artikel 17, 
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lid 5, artikel 18, lid 3, en artikel 19, leden 1 

en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 

allen tijde intrekken. Het besluit tot 

intrekking beëindigt de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

lid 5, artikel 18, lid 3, en artikel 19, leden 1 

en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 

allen tijde intrekken. Het besluit tot 

intrekking beëindigt de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

Motivering 

In artikel 13, lid 4, wordt gesproken over bevoegdheidsdelegatie, niet in lid 5. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 5 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, 

artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 

3, artikel 10, lid 7, artikel 13, lid 5, artikel 

14, lid 6, artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 3, 

en artikel 19, leden 1 en 2, vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement of 

de Raad binnen een termijn van twee 

maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad daartegen geen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad voor het verstrijken 

van de termijn van twee maanden de 

Commissie heeft medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken.  Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 

maanden verlengd. 

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, 

artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 

3, artikel 10, lid 7, artikel 13, lid 4, artikel 

14, lid 6, artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 3, 

en artikel 19, leden 1 en 2, vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement of 

de Raad binnen een termijn van twee 

maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad daartegen geen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad voor het verstrijken 

van de termijn van twee maanden de 

Commissie heeft medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 

maanden verlengd. 

Motivering 

In artikel 13, lid 4, wordt gesproken over bevoegdheidsdelegatie, niet in lid 5. 



 

PE504.125v02-00 30/34 AD\937782NL.doc 

NL 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – tabel -  segment 10 

 

Brandbeveiligingssystemen en brandblussers 

10. Huishoudelijke koelkasten en diepvriezers die 

HFK's met een GWP van 150 of meer bevatten 
1 januari 

2015 

   

     

Amendement van het Parlement 

10. Huishoudelijke koelkasten en diepvriezers die 

HFK's met een GWP van 150 of meer bevatten 
1 januari 

2017 

   

     

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

 Amendement 

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 % 
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Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – punt 1 – letter a 

 

Brandbeveiligingssystemen en 

brandblussers 

Amendement 

(a) de totale productie van elke stof in de 

Unie en geeft daarbij de belangrijkste 

categorieën toepassingen waarvoor de stof 

wordt gebruikt aan; 

a) de totale hoeveelheid van elke stof die 

hij in de Unie heeft geproduceerd en geeft 

daarbij de belangrijkste categorieën 

toepassingen waarvoor de stof wordt 

gebruikt aan; 

Motivering 

Verduidelijking. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – segment 9 

 

Brandbeveiligingssystemen en brandblussers 

Artikel 3, lid 4 Artikel 3, lid 4 

Amendement 

Artikel 3, lid 4 Artikel 4, lid 2 

Motivering 

Het amendement corrigeert een formele fout. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – segment 10 

 

Brandbeveiligingssystemen en brandblussers 

Artikel 3, lid 5 Artikel 3, lid 5 

Amendement 

Artikel 3, lid 5 Artikel 3, lid 3 
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Motivering 

Het amendement corrigeert een formele fout. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – segment 12 

 

Brandbeveiligingssystemen en brandblussers 

Artikel 3, lid 7 Artikel 3, lid 6 

Amendement 

Artikel 3, lid 7 Artikel 3, lid 4 

Motivering 

Het amendement corrigeert een formele fout. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – segment 13 

 

Brandbeveiligingssystemen en brandblussers 

Artikel 4, lid 1 Artikel 6, lid 1 

Amendement 

Artikel 4, lid 1 Artikel 7, lid 1 

Motivering 

Het amendement corrigeert een formele fout. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – segment 14 

 

Brandbeveiligingssystemen en brandblussers 

Artikel 4, lid 2 Artikel 6, lid 3 
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Amendement 

Artikel 4, lid 2 Artikel 7, lid 3 

Motivering 

Het amendement corrigeert een formele fout. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – segment 15 

 

Brandbeveiligingssystemen en brandblussers 

Artikel 4, lid 3 Artikel 6, lid 4 

Amendement 

Artikel 4, lid 3 Artikel 7, lid 4 

Motivering 

Het amendement corrigeert een formele fout. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – segment 16 

 

Brandbeveiligingssystemen en brandblussers 

Artikel 4, lid 4 Artikel 6, lid 5 

Amendement 

Artikel 4, lid 4 Artikel 7, lid 3 

Motivering 

Het amendement corrigeert een formele fout. 
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