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Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 18
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1 en artikel 95, in 
samenhang met de artikelen 7, 8 en 9 van 
deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde en door het Parlement in eerste lezing goedgekeurde 
rechtsgrondslag wordt weer opgenomen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Vittorio Prodi

Amendement 19
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1 en artikel 95, in 
samenhang met de artikelen 7, 8 en 9 van 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,
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deze verordening,

Or. en

Motivering

Om rechtszekerheid te kunnen garanderen moet de verordening één enkele rechtsgrondslag 
hebben. Deze rechtsgrondslag moet gebaseerd zijn op artikel 95, aangezien een op artikel 175 
gebaseerde productgerichte verordening schade zou kunnen berokkenen aan de interne markt.
Een op artikel 95 gebaseerde verordening moet uiteraard rekening houden met de meest strikte 
milieueisen en met de milieubescherming. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 20
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) De overeenkomstig het Protocol van 
Kyoto en deze verordening gereguleerde 
gefluoreerde broeikasgassen zijn krachtige 
broeikasgassen. Sommige ervan zijn tot 
23.900 maal schadelijker dan CO2, of 
blijven tot wel 50.000 jaar in de atmosfeer 
aanwezig.

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 21
Overweging 5

(5) Het hoofddoel van deze verordening is 
de vermindering van de emissie van in het 
Protocol van Kyoto opgenomen gefluoreerde 
broeikasgassen en derhalve de bescherming 
van het milieu. De rechtsgrondslag is 
derhalve artikel 175, lid 1, van het Verdrag.

(5) Het hoofddoel van deze verordening is 
het voorkomen en de vermindering van de 
emissie van in het Protocol van Kyoto 
opgenomen gefluoreerde broeikasgassen en 
derhalve de bescherming van het milieu. De 
rechtsgrondslag is derhalve artikel 175, lid 1, 
van het Verdrag.

Or. en

Motivering

Voor de meeste toepassingen bestaan reeds alternatieve oplossingen ter vervanging van HFK's, 
PFK's en SF6. Deze alternatieven zijn technisch reeds uitvoerbaar, kostenbesparend en 
milieuvriendelijker. De verandering van het klimaat moet aangepakt worden met behulp van 
innovatie en daarom moet een snelle overschakeling op milieuvriendelijke alternatieven en 
technologieën worden aangemoedigd.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 22
Overweging 6

(6) Niettemin dienen er op grond van 
artikel 95 van het Verdrag maatregelen op 
communautair niveau te worden genomen 
ter harmonisering van de voorschriften
inzake het gebruik van gefluoreerde 
broeikasgassen en het op de markt brengen 
en de etikettering van producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 
bevatten. Beperkingen op het op de markt 
brengen en het gebruik voor bepaalde 
toepassingen van gefluoreerde 
broeikasgassen worden geschikt geacht 
wanneer er uitvoerbare alternatieven zijn en 
verbetering van de insluiting en 
terugwinning niet haalbaar is, waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
vrijwillige initiatieven van sommige 
bedrijfstakken en het feit dat er nog aan de 
ontwikkeling van alternatieven wordt 
gewerkt.

(6) Er dienen maatregelen op communautair 
niveau te worden genomen ter 
harmonisering van de 
minimumvoorschriften inzake het gebruik 
van gefluoreerde broeikasgassen en het op 
de markt brengen en de etikettering van 
producten en apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten. Beperkingen op het 
op de markt brengen en het gebruik voor 
bepaalde toepassingen van gefluoreerde 
broeikasgassen worden geschikt geacht 
wanneer er veilige en milieuvriendelijke
alternatieven zijn. De ontwikkeling van 
nieuwe alternatieven en de overschakeling 
op bestaande alternatieven moet worden 
aangemoedigd.

Or. en

Motivering

De hele verordening moet op artikel 175 gebaseerd worden om rechtszekerheid te garanderen en 
omdat het doel en de inhoud van de verordening duidelijk met milieubescherming te maken 
hebben. Voor de meeste toepassingen bestaan reeds alternatieve oplossingen ter vervanging van 
HFK's, PFK's en SF6. Deze alternatieven zijn technisch reeds uitvoerbaar, kostenbesparend en 
milieuvriendelijker. Er bestaat echter een groot gebrek aan daadkracht op de markt waardoor 
een snellere aanwending van alternatieven wordt belemmerd. Innovatie en overschakeling op 
milieuvriendelijkere alternatieven moeten actief worden aangemoedigd.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 23
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Deze verordening mag de lidstaten 
niet beletten om strengere 
beschermingsmaatregelen te handhaven of 
in te voeren. De tussen de lidstaten 
bestaande verschillen ten aanzien van hun 
gangbare praktijken bij de beperking van 
bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 
vereisen dat de lidstaten de mogelijkheid 
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hebben om strengere maatregelen te 
handhaven en in te voeren. Zulks is 
noodzakelijk om te voldoen aan de 
Verdragsbepalingen die een hoog 
beschermingsniveau op het gebied van het 
milieu voorschrijven, zoals bedoeld in 
artikel 174, lid 2 en in artikel 95, lid 3. 
Bovendien is dit noodzakelijk om de 
lidstaten in staat te stellen hun plannen 
voor de beperking van de gefluoreerde 
broeikasgassen overeenkomstig het 
Protocol van Kyoto ten uitvoer te leggen

Or. en

Motivering

Indien de verordening zonder deze "milieugarantie" wordt toegepast, dan zullen sommige 
lidstaten een lager beschermingsniveau krijgen dan zij nu hebben, en zullen zij problemen 
krijgen met de tenuitvoerlegging van de geplande beperkingen van de gefluoreerde 
broeikasgassen, zoals voorzien is in het Protocol van Kyoto.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 24
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Aangezien er voor het merendeel 
van de toepassingen reeds minder 
schadelijke alternatieven bestaan ter 
vervanging van HFK's, PFK's en SF6, is 
het gerechtvaardigd om het gebruik ervan 
en het in de handel brengen van producten 
en apparatuur die deze gassen bevatten te 
beperken tot toepassingen waarvoor geen 
veilige en milieuvriendelijkere 
alternatieven beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Voor de meeste toepassingen bestaan reeds alternatieve oplossingen ter vervanging van HFK's, 
PFK's en SF6. Deze alternatieven zijn technisch reeds uitvoerbaar, kostenbesparend en 
milieuvriendelijker. Er bestaat echter een groot gebrek aan daadkracht op de markt waardoor 
een snellere aanwending van alternatieven wordt belemmerd, hetgeen ten dele te wijten is aan de 
machtige fluorkoolwaterstofindustrie, die uiteraard veel belang heeft bij het gebruik van CFK's, 
HCFK's en nu HFK's. Terwijl de emissiewaarden van andere onder het Protocol van Kyoto 
vallende gassen in Europa gelijk blijven of licht stijgen, zijn vooral de emissiewaarden van 
HFK's zeer snel aan het stijgen.
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Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 25
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Artikel 95, lid 3 van het Verdrag 
schrijft voor dat de Commissie bij haar 
voorstellen moet uitgaan van een hoog 
niveau van milieubescherming, daarbij in 
het bijzonder rekening houdend met alle 
nieuwe ontwikkelingen die op 
wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. 

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 26
Artikel 1, alinea 1

Deze verordening heeft ten doel de emissie 
van in het Protocol van Kyoto opgenomen 
gefluoreerde broeikasgassen te verminderen; 
zij is van toepassing op de in de lijst van 
bijlage A bij het Protocol van Kyoto 
vermelde gefluoreerde broeikasgassen. 
Bijlage I bij deze verordening bevat een lijst 
van de thans onder de onderhavige 
verordening vallende gefluoreerde 
broeikasgassen, met vermelding van hun 
respectieve aardopwarmingsvermogen. In 
het licht van de herzieningen die in artikel 5, 
lid 3, van het Protocol van Kyoto zijn 
vastgesteld en door de Gemeenschap en haar 
lidstaten zijn aanvaard, kan bijlage I worden 
geëvalueerd en indien nodig worden 
bijgewerkt.

Deze verordening heeft ten doel de emissie 
van in het Protocol van Kyoto opgenomen 
gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen 
en te verminderen; zij is van toepassing op 
de in de lijst van bijlage A bij het Protocol 
van Kyoto vermelde gefluoreerde 
broeikasgassen. Bijlage I bij deze 
verordening bevat een lijst van de thans 
onder de onderhavige verordening vallende 
gefluoreerde broeikasgassen, met 
vermelding van hun respectieve 
aardopwarmingsvermogen. In het licht van 
de herzieningen die in artikel 5, lid 3, van 
het Protocol van Kyoto zijn vastgesteld en 
door de Gemeenschap en haar lidstaten zijn 
aanvaard, kan bijlage I worden geëvalueerd 
en indien nodig worden bijgewerkt.

Or. en

Motivering

Voor de meeste toepassingen bestaan reeds alternatieve oplossingen ter vervanging van HFK's, 
PFK's en SF6. Deze alternatieven zijn technisch reeds uitvoerbaar, kostenbesparend en 
milieuvriendelijker. Dit amendement is bedoeld om duidelijk te maken dat deze verordening niet 
alleen gericht is op de beperking van deze gefluoreerde broeikasgassen, maar ook op de 
vervanging ervan door meer milieuvriendelijke alternatieven. Een snelle overschakeling op deze 
alternatieven zou niet alleen de klimaatveranderingen helpen bestrijden, maar ook de 
technologische innovatie bevorderen.
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde en Johannes Blokland

Amendement 27
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

Deze verordening mag de lidstaten niet 
beletten om strengere 
beschermingsmaatregelen te handhaven of 
in te voeren.

Or. en

Motivering

De tussen de lidstaten bestaande verschillen ten aanzien van hun gangbare praktijken bij de 
beperking van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen vereisen dat de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om strengere maatregelen te handhaven en in te voeren. Zulks is noodzakelijk om te 
voldoen aan de Verdragsbepalingen die een hoog beschermingsniveau op het gebied van het 
milieu voorschrijven, zoals bedoeld in artikel 95, lid 3 en in artikel 174, lid 2. Bovendien is dit 
noodzakelijk om de lidstaten in staat te stellen hun plannen voor de beperking van de 
gefluoreerde broeikasgassen overeenkomstig het Protocol van Kyoto ten uitvoer te leggen. 
Indien de verordening zonder deze "milieugarantie" wordt toegepast, dan zullen sommige 
lidstaten een lager beschermingsniveau krijgen dan zij nu hebben, en zullen zij problemen 
krijgen met de tenuitvoerlegging van de geplande beperkingen van de gefluoreerde 
broeikasgassen, zoals voorzien is in het Protocol van Kyoto. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 28
Artikel 1, alinea 2

Deze verordening regelt de insluiting, het 
gebruik, de terugwinning en de vernietiging 
van de in de lijst van bijlage I genoemde 
gefluoreerde broeikasgassen; de etikettering 
en de verwijdering van de producten en 
apparatuur die deze gassen bevatten; het 
mededelen van informatie over deze gassen; 
het gebruik als bedoeld in artikel 8 en het op 
de markt brengen van de producten en 
apparatuur als bedoeld in artikel 9, alsmede 
de opleiding en certificering van personeel 
dat bij de door onderhavige verordening 
vastgestelde activiteiten betrokken is.

Deze verordening regelt de insluiting, het 
gebruik, de terugwinning en de vernietiging 
van de in de lijst van bijlage I genoemde 
gefluoreerde broeikasgassen; de etikettering 
en de verwijdering van de producten en 
apparatuur die deze gassen bevatten; het 
mededelen van informatie over deze gassen; 
de controle op het gebruik als bedoeld in 
artikel 8 en het verbod op het op de markt 
brengen van de producten en apparatuur als 
bedoeld in artikel 9 en Bijlage II, alsmede 
de opleiding en certificering van personeel 
dat bij de door onderhavige verordening 
vastgestelde activiteiten betrokken is.

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen verduidelijken de inhoud van de artikelen 8 en 9 en van Bijlage II.
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Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 29
Artikel 1, alinea 2

Deze verordening regelt de insluiting, het 
gebruik, de terugwinning en de vernietiging 
van de in de lijst van bijlage I genoemde 
gefluoreerde broeikasgassen; de etikettering 
en de verwijdering van de producten en 
apparatuur die deze gassen bevatten; het 
mededelen van informatie over deze gassen; 
het gebruik als bedoeld in artikel 8 en het op 
de markt brengen van de producten en 
apparatuur als bedoeld in artikel 9, alsmede 
de opleiding en certificering van personeel 
dat bij de door onderhavige verordening 
vastgestelde activiteiten betrokken is.

Deze verordening regelt de insluiting, het 
gebruik, de terugwinning en de vernietiging 
van de in de lijst van bijlage I genoemde 
gefluoreerde broeikasgassen; de etikettering 
en de verwijdering van de producten en 
apparatuur die deze gassen bevatten; het 
mededelen van informatie over deze gassen; 
het gebruik als bedoeld in artikel 8 en het op 
de markt brengen van de producten en 
apparatuur als bedoeld in artikel 9, alsmede 
de opleiding en certificering van personeel 
en bedrijven die bij de door onderhavige 
verordening vastgestelde activiteiten 
betrokken zijn.

Or. en

Motivering

De toevoeging van de woorden "en bedrijven" na "personeel" is noodzakelijk om coherent te zijn 
met de formulering van artikel 5.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 30
Artikel 2, punt 7

7) "op de markt brengen": het door een 
producent of invoerder voor het eerst in de 
Europese Unie, al dan niet tegen betaling, 
leveren of beschikbaar stellen aan derden, 
van producten en apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten of 
waarvan de werking op zulke gassen berust;

7) "op de markt brengen": het door een 
fabrikant, diens gemachtigde 
vertegenwoordiger in de Gemeenschap of 
invoerder voor het eerst in de Europese 
Unie, al dan niet tegen betaling, leveren of 
beschikbaar stellen aan derden, van 
producten en apparatuur die gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten of waarvan de 
werking op zulke gassen berust, met het oog 
op distributie of gebruik in de 
Gemeenschap;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de definitie van "op de markt brengen" op één lijn te brengen met 
de "Gids voor de tenuitvoerlegging van de op basis van de nieuwe aanpak en de globale aanpak 
tot stand gekomen richtlijnen". Wanneer een product in een lidstaat wordt gemaakt met de 
bedoeling het naar een derde land uit te voeren, wordt dit niet beschouwd als op de markt 
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brengen. Volgens deze gids is het beter de term "fabrikant, of diens gemachtigde
vertegenwoordiger" te gebruiken in plaats van "producent".

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 31
Artikel 2, punt 11

11) "hermetisch afgesloten systeem": een 
systeem waarin alle delen die koelvloeistof 
bevatten, zijn afgedicht door lassen, solderen 
of een soortgelijke permanente verbinding;

11) "hermetisch afgesloten systeem": een 
systeem waarin alle delen die koelvloeistof 
bevatten, zijn afgedicht door lassen, solderen 
of een soortgelijke permanente verbinding, 
met inbegrip van afgedichte of beschermde 
toegangspunten die reparatie of 
verwijdering op adequate wijze mogelijk 
maken;

Or. en

Motivering

Zelfs afgedichte systemen kunnen adequate toegangspunten nodig hebben met het oog op 
reparaties of verwijdering. Dit amendement vergemakkelijkt de terugwinning van het koelmiddel 
uit het systeem op een milieuvriendelijke wijze, zoals bepaald in artikel 4 (terugwinning). 
Dergelijke toegangspunten zijn niet gesoldeerd of gelast, maar worden beschermd tegen 
oneigenlijk gebruik door middel van speciale afsluitdoppen, de noodzaak van speciale 
werktuigen, het gebruik van afdichtingen, enz.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 32
Artikel 2, punt 17 bis (nieuw)

17 bis) "stationaire toepassing of 
apparatuur": een toepassing of apparatuur 
die tijdens het functioneren normaliter niet 
mobiel is;

Or. en

Motivering

Stationaire systemen zijn niet-mobiele systemen. Deze omvatten vaste installaties, die op een 
bepaalde plaats zijn geïnstalleerd door een monteur of installateur, maar ook draagbare 
apparaten die een eindgebruiker op verschillende plaatsen kan gebruiken.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels en Avril Doyle

Amendement 33
Artikel 3, lid 1, inleidende formule

1. De exploitanten van de volgende 1. De exploitanten van de volgende 



AM\580037NL.doc 9/28 PE 362.664v01-00

NL

stationaire toepassingen: koel-, 
klimaatregelings- en 
warmtepompapparatuur en 
brandbeveiligingsystemen die in bijlage I 
vermelde gefluoreerde broeikasgassen 
bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te 
maken van alle maatregelen die technisch 
uitvoerbaar zijn en geen buitensporige 
kosten meebrengen, dat

stationaire toepassingen: koel-, 
klimaatregelings- en warmtepompcircuits en 
brandbeveiligingsystemen die in bijlage I 
vermelde gefluoreerde broeikasgassen 
bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te 
maken van alle maatregelen die technisch 
uitvoerbaar zijn en geen buitensporige 
kosten meebrengen, dat

Or. en

Motivering

Apparatuur kan verschillende circuits omvatten. Het woord "apparatuur" is te algemeen en kan 
in dit geval verkeerd worden geïnterpreteerd. De formulering "circuits" is een duidelijke 
beschrijving.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels en Avril Doyle

Amendement 34
Artikel 3, lid 2, letter a)

a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
worden ten minste één keer per jaar 
geïnspecteerd; deze verplichting geldt niet 
voor apparatuur met hermetisch afgesloten 
systemen die als dusdanig zijn gemerkt en 
minder dan 6 kg gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten;

a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
worden ten minste één keer per jaar 
geïnspecteerd; deze verplichting geldt niet 
voor circuits met hermetisch afgesloten 
systemen die als dusdanig zijn gemerkt en 
minder dan 6 kg gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten;

Or. en

Motivering

Apparatuur kan verschillende circuits omvatten. Het woord "apparatuur" is te algemeen en kan 
in dit geval verkeerd worden geïnterpreteerd. De formulering "circuits" is een duidelijke 
beschrijving.

Amendement ingediend door John Bowis en Avril Doyle

Amendement 35
Artikel 3, lid 2, alinea 3

In dit lid betekent "op lekkage 
geïnspecteerd" dat de apparatuur of het 
systeem in hoofdzaak wordt onderzocht op 
lekkage met gebruikmaking van directe of 
indirecte meetmethoden; hierbij worden
vooral de onderdelen van de apparatuur of
het systeem geïnspecteerd waar de kans op 

In dit lid betekent "op lekkage 
gecontroleerd" dat de apparatuur of het 
systeem wordt onderzocht op lekkage met 
gebruikmaking van directe meetmethoden -
waarbij vooral de onderdelen van het 
systeem worden geïnspecteerd waar kans op 
lekkage bestaat - of indirecte meetmethoden 
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lekkage het grootst is. waarbij vooral gelet wordt op de 
hoeveelheid gefluoreerd broeikasgas in het 
systeem.

Or. en

Motivering

Artikel 3 is van toepassing op diverse aanwendingen van gefluoreerde gassen. Daarom moeten 
alle sectoren en gassen op gelijke voet behandeld worden.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 36
Artikel 3, lid 2, alinea 3

In dit lid betekent "op lekkage 
geïnspecteerd" dat de apparatuur of het 
systeem in hoofdzaak wordt onderzocht op 
lekkage met gebruikmaking van directe of 
indirecte meetmethoden; hierbij worden
vooral de onderdelen van de apparatuur of
het systeem geïnspecteerd waar de kans op 
lekkage het grootst is.

In dit lid betekent "op lekkage 
gecontroleerd" dat de apparatuur of het 
systeem wordt onderzocht op lekkage met 
gebruikmaking van directe meetmethoden -
waarbij vooral de onderdelen van het 
systeem worden geïnspecteerd waar kans op 
lekkage bestaat - of indirecte meetmethoden 
waarbij vooral gelet wordt op de 
hoeveelheid gefluoreerd broeikasgas in het 
systeem.

Or. en

Motivering

Een preciezere definitie van de woorden "op lekkage gecontroleerd" is noodzakelijk.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 37
Artikel 3, lid 3

3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde 
toepassingen die 300 kg of meer 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
installeren een lekdetectiesysteem. Deze 
lekdetectiesystemen worden ten minste om 
het jaar geïnspecteerd om te garanderen dat 
zij behoorlijk functioneren.

3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde 
toepassingen die 300 kg of meer 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
installeren een lekdetectiesysteem. Deze 
lekdetectiesystemen worden ten minste om 
het jaar geïnspecteerd om te garanderen dat 
zij behoorlijk functioneren. In het geval van 
brandbeveiligingsystemen zijn deze 
bepalingen alleen van toepassing op 
nieuwe systemen die na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden geïnstalleerd.

Or. en



AM\580037NL.doc 11/28 PE 362.664v01-00

NL

Motivering

HFK bevattende brandblusapparaten zijn uitgerust met een drukmeter die lekkages aangeeft. 
Het achteraf aanbrengen van een alarm in een bestaand systeem betekent dat het systeem buiten 
werking moet worden gesteld en dat de exploitant gedurende deze tijd geen 
brandbeveiligingssysteem heeft en niet door de verzekering is gedekt. De tijd en de kosten die 
gemoeid zijn met het achteraf aanbrengen van een alarmsysteem in bestaande 
brandbeveiligingssystemen, plus de hiermee verbonden risico's en buitenwerkingstelling van het 
systeem, zijn dus niet verantwoord.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 38
Artikel 3, lid 3

3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde 
toepassingen die 300 kg of meer 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
installeren een lekdetectiesysteem. Deze 
lekdetectiesystemen worden ten minste om 
het jaar geïnspecteerd om te garanderen dat 
zij behoorlijk functioneren.

3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde 
toepassingen die 300 kg of meer 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
installeren een lekdetectiesysteem. Deze 
lekdetectiesystemen worden ten minste om 
het jaar geïnspecteerd om te garanderen dat 
zij behoorlijk functioneren. In het geval van 
brandbeveiligingsystemen zijn deze 
bepalingen alleen van toepassing op 
nieuwe systemen die na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden geïnstalleerd.

Or. en

Motivering

HFK bevattende brandblusapparaten zijn uitgerust met een drukmeter die lekkages aangeeft. 
Het achteraf aanbrengen van een alarm in een bestaand systeem betekent dat het systeem buiten 
werking moet worden gesteld en dat de exploitant gedurende deze tijd geen 
brandbeveiligingssysteem heeft en niet door de verzekering is gedekt. De tijd en de kosten die 
gemoeid zijn met het achteraf aanbrengen van een alarmsysteem in bestaande 
brandbeveiligingssystemen, plus de hiermee verbonden risico's en buitenwerkingstelling van het 
systeem, zijn dus niet verantwoord.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 39
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten bevorderen het 
grensoverschrijdend vervoer van 
teruggewonnen gefluoreerde 
broeikasgassen, bestemd voor vernietiging 
of regeneratie binnen de EU, door de 
terzake bevoegde instantie van de lidstaat 
van bestemming toe te staan om 
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voorafgaande goedkeuringen te verlenen 
aan inrichtingen die gefluoreerde 
broeikasgassen terugwinnen.
Voorafgaande goedkeuringen kunnen qua 
tijdsduur beperkt worden en kunnen door 
de terzake bevoegde instanties van de 
lidstaten te allen tijde worden ingetrokken.

Or. en

Motivering

Om de producenten van gefluoreerde broeikasgassen in staat te stellen de afvalstoffen en 
afvalproducten op een milieuvriendelijke manier te behandelen, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat de terugwinning wordt aangemoedigd. Door de administratieve belemmeringen voor 
het grensoverschrijdend vervoer van afvalmateriaal binnen de EU uit de weg te ruimen, wordt 
de terugwinning aantrekkelijker en meer rendabel gemaakt. Afvalstoffen en afvalproducten 
kunnen dan op efficiënte wijze worden getransformeerd in waardevolle, opnieuw te gebruiken 
materialen en hoeven niet noodzakelijkerwijs als afval te worden afgedankt.
Door de bevoegde instanties van de lidstaat van bestemming toe te staan voorafgaande 
goedkeuring te verlenen aan inrichtingen die gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen, wordt 
verzekerd dat de gefluoreerde broeikasgassen aan het einde van hun levensloop op 
milieuvriendelijke wijze behandeld worden. Een systeem van voorafgaande goedkeuringen is 
ingevoerd via de verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (sinds de 
tenuitvoerlegging van de verordening van 1993). Voorafgaande goedkeuringen voor de 
regeneratie van gefluoreerde broeikasgassen zouden worden toegekend aan individuele 
terugwinningsinrichtingen, zouden qua tijdsduur beperkt zijn en zouden door de bevoegde 
instanties te allen tijde kunnen worden ingetrokken. Mocht er een probleem rijzen met betrekking 
tot de afvalverwerking of de exploitant, dan kan en moet de voorafgaande goedkeuring worden 
ingetrokken. Voor producenten die zich bezighouden met terugwinning, hergebruik en recycling, 
zijn voorafgaande goedkeuringen die door de lidstaten van bestemming worden afgegeven, 
noodzakelijk om te kunnen zorgen voor de kostenefficiency van de terugwinning van 
gefluoreerde broeikasgassen.
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 40
Artikel 5, lid 1

1. De Commissie gaat uiterlijk ...*, op basis 
van de door de lidstaten ontvangen 
informatie en in overleg met de betrokken 
sectoren, overeenkomstig de procedure van 
artikel 11, lid 2, over tot de invoering van 
minimumeisen en voorwaarden voor 
wederzijdse erkenning van 
opleidingsprogramma's en certificering voor 
personeelsleden en voor bedrijven en hun
personeelsleden die bij de in de artikelen 3 
en 4 genoemde activiteiten betrokken zijn.

1. De Commissie gaat uiterlijk ...*, op basis 
van de door de lidstaten ontvangen 
informatie en in overleg met de betrokken 
sectoren, overeenkomstig de procedure van 
artikel 11, lid 2, over tot de invoering van 
minimumeisen en voorwaarden voor 
wederzijdse erkenning van 
opleidingsprogramma's en certificering voor  
zowel bedrijven als alle relevante
personeelsleden die bij de in de artikelen 3 
en 4 genoemde activiteiten betrokken zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de tekst. Om ervoor te zorgen dat inspecties of controles van de 
insluiting van gefluoreerde broeikasgassen alomvattend zijn, is het noodzakelijk om zowel aan 
de bedrijven als aan het betrokken personeel certificaten toe te kennen, of het nu gaat om 
onafhankelijke contractanten of contractanten die binnen het bedrijf werken. Er mag niet voor 
het één of voor het ander gekozen worden.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 41
Artikel 5, lid 1

1. De Commissie gaat uiterlijk ...*, op basis 
van de door de lidstaten ontvangen 
informatie en in overleg met de betrokken 
sectoren, overeenkomstig de procedure van 
artikel 11, lid 2, over tot de invoering van 
minimumeisen en voorwaarden voor 
wederzijdse erkenning van 
opleidingsprogramma's en certificering voor 
personeelsleden en voor bedrijven en hun 
personeelsleden die bij de in de artikelen 3 
en 4 genoemde activiteiten betrokken zijn.

1. De Commissie gaat uiterlijk ...*, op basis 
van de door de lidstaten ontvangen 
informatie en in overleg met de betrokken 
sectoren, overeenkomstig de procedure van 
artikel 11, lid 2, over tot de invoering van 
minimumeisen en voorwaarden voor 
wederzijdse erkenning van 
opleidingsprogramma's en certificering voor 
zowel bedrijven als hun relevante
personeelsleden die bij de in de artikelen 3 
en 4 genoemde activiteiten betrokken zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement strookt met de eerste lezing. Volgens deze formulering zijn 
opleidingsprogramma's en certificering verplicht voor zowel de bedrijven als hun relevante 
personeelsleden die betrokken zijn bij het installeren, verrichten van onderhoud en service en het 
controleren van apparatuur waarop deze verordening betrekking heeft.
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Alleen op deze wijze kan de verordening leiden tot:
1. betere resultaten op het gebied van de vermindering van emissies;
2. een sterkere positie voor al het personeel in deze sector.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 42
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar met 
ingang van het eerste kalenderjaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zendt elke producent, importeur en 
exporteur van gefluoreerde broeikasgassen 
met betrekking tot het voorafgaande 
kalenderjaar aan de Commissie in een 
verslag de volgende gegevens toe, waarvan 
zij aan de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat een kopie doet toekomen:

1. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar met 
ingang van het eerste kalenderjaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zendt elke producent, importeur, exporteur 
en eigenaar van gefluoreerde 
broeikasgassen met betrekking tot het 
voorafgaande kalenderjaar aan de 
Commissie in een verslag de volgende 
gegevens toe, waarvan zij aan de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat een kopie 
doet toekomen:

Or. en

Motivering

Dit amendement voert de verplichting in dat ook de eigenaars van grote inrichtingen van 
gefluoreerde broeikasgassen verslag moeten uitbrengen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 43
Artikel 6, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) Elke eigenaar van de in artikel 3, lid 
2, onder b) en c) bedoelde stationaire 
toepassingen krijgt van de terzake bevoegde 
autoriteit een registratienummer voor elk 
geïnstalleerd systeem.

Or. en

Motivering

Er is geen duidelijk verband tussen de bepalingen inzake de insluiting en de bepalingen inzake 
rapportage. Een registratieproces voor grote installaties die ten minste 30 kg bevatten zou de 
bevoegde instantie in staat stellen te weten waar die systemen zijn geïnstalleerd, wie de 
exploitant is en wat er uiteindelijk gebeurt met de gefluoreerde broeikasgassen die deze systemen 
bevatten.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 44
Artikel 6, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
bedrijven die producten of apparatuur 
vervaardigen die SF6-gassen nodig hebben 
om te kunnen functioneren.

Or. en

Motivering

Bedrijven die SF6 exporteren of importeren in schakelapparatuur en in navulbare houders met
als enig doel de schakelapparatuur ter plaatse te vullen om te kunnen functioneren, moeten 
eveneens ontheven worden van de in artikel 6, lid 1 bedoelde verplichting.
Door deze verduidelijking wordt de verordening in overeenstemming gebracht met de bestaande 
nationale bepalingen, zoals de onlangs herziene Duitse wet inzake milieustatistieken.  

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 45
Artikel 7, lid 1

1. Onverminderd het bepaalde inzake het 
kenmerken van gevaarlijke stoffen en 
preparaten in Richtlijn 67/548/EEG van de 
Raad, alsook in Richtlijn 1999/45/EG van 
het Europees Parlement en de Raad mogen 
de in lid 2 genoemde producten en apparaten 
die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
niet op de markt worden gebracht, tenzij de 
chemische naam van de gefluoreerde 
broeikasgassen door middel van een etiket 
en aan de hand van de door de industrie 
aanvaarde nomenclatuur is aangeduid, 
waarbij op het etiket duidelijk wordt  
vermeld dat het product of het apparaat 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, en dit 
duidelijk en onuitwisbaar op het product of 
apparaat is aangegeven, nabij de 
servicepunten voor het laden of terugwinnen 
van het gefluoreerde broeikasgas, of op dat 
gedeelte van het product dat het gefluoreerde 
broeikasgas bevat. Hermetisch afgesloten 
systemen moeten als dusdanig worden 
gekenmerkt.

1. Onverminderd het bepaalde inzake het 
kenmerken van gevaarlijke stoffen en 
preparaten in Richtlijn 67/548/EEG van de 
Raad, alsook in Richtlijn 1999/45/EG van 
het Europees Parlement en de Raad mogen 
de in lid 2 genoemde producten en apparaten 
die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
niet op de markt worden gebracht, tenzij de 
chemische naam van de gefluoreerde 
broeikasgassen door middel van een etiket 
en aan de hand van de door de industrie 
aanvaarde nomenclatuur is aangeduid, 
waarbij op het etiket duidelijk wordt  
vermeld dat het product of het apparaat 
gefluoreerde broeikasgassen bevat en hoe 
groot het aardopwarmingsvermogen ervan 
is, en dit duidelijk en onuitwisbaar op het 
product of apparaat is aangegeven. Dit etiket 
wordt aangebracht aan de buitenkant van 
de voorkant of bovenkant van het apparaat 
of de apparatuur, en wel zodanig dat het 
etiket duidelijk zichtbaar en niet verborgen 
is. Indien dit etiket niet is aangebracht nabij 
de servicepunten voor het laden of 
terugwinnen van het gefluoreerde 
broeikasgas, of op dat gedeelte van het 
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product dat het gefluoreerde broeikasgas 
bevat, dan wordt een tweede etiket nabij 
deze punten of gedeeltes aangebracht. 
Hermetisch afgesloten systemen moeten als 
dusdanig worden gekenmerkt.

Or. en

Motivering

Op vele apparaten zijn de servicepunten en delen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, niet 
zichtbaar voor de consumenten. Dit amendement zorgt ervoor dat de consumenten te weten 
kunnen komen of een product broeikasgassen bevat en hoe groot het aardopwarmingsvermogen
ervan is.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 46
Artikel 7, lid 1

1. Onverminderd het bepaalde inzake het 
kenmerken van gevaarlijke stoffen en 
preparaten in Richtlijn 67/548/EEG van de 
Raad, alsook in Richtlijn 1999/45/EG van 
het Europees Parlement en de Raad mogen 
de in lid 2 genoemde producten en apparaten 
die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
niet op de markt worden gebracht, tenzij de 
chemische naam van de gefluoreerde 
broeikasgassen door middel van een etiket 
en aan de hand van de door de industrie 
aanvaarde nomenclatuur is aangeduid, 
waarbij op het etiket duidelijk wordt  
vermeld dat het product of het apparaat 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, en dit 
duidelijk en onuitwisbaar op het product of 
apparaat is aangegeven, nabij de 
servicepunten voor het laden of terugwinnen 
van het gefluoreerde broeikasgas, of op dat 
gedeelte van het product dat het gefluoreerde 
broeikasgas bevat. Hermetisch afgesloten 
systemen moeten als dusdanig worden 
gekenmerkt.

1. Onverminderd het bepaalde inzake het 
kenmerken van gevaarlijke stoffen en 
preparaten in Richtlijn 67/548/EEG van de 
Raad, alsook in Richtlijn 1999/45/EG van 
het Europees Parlement en de Raad mogen 
de in lid 2 genoemde producten en apparaten 
die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, 
niet op de markt worden gebracht, tenzij de 
chemische naam van de gefluoreerde 
broeikasgassen door middel van een etiket 
en aan de hand van de door de industrie 
aanvaarde nomenclatuur is aangeduid, 
waarbij op het etiket duidelijk wordt  
vermeld dat het product of het apparaat 
gefluoreerde broeikasgassen bevat en hoe 
groot het aardopwarmingsvermogen ervan 
is, en dit duidelijk en onuitwisbaar op het 
product of apparaat is aangegeven. In het 
geval van voor consumenten bestemde 
producten of apparatuur wordt dit etiket 
aangebracht aan de buitenkant van de 
voorkant of bovenkant van het apparaat of 
de apparatuur, en wel zodanig dat het etiket 
duidelijk zichtbaar en niet verborgen is. 
Indien dit etiket niet is aangebracht nabij 
de servicepunten voor het laden of 
terugwinnen van het gefluoreerde 
broeikasgas, of op dat gedeelte van het 
product dat het gefluoreerde broeikasgas 
bevat, dan wordt een tweede etiket nabij 
deze punten of gedeeltes aangebracht. 
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Hermetisch afgesloten systemen moeten als 
dusdanig worden gekenmerkt.

Or. en

Motivering

Op vele apparaten zijn de servicepunten en delen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, niet 
zichtbaar voor de consumenten. Dit amendement zorgt ervoor dat de consumenten te weten 
kunnen komen of een product broeikasgassen bevat en hoe groot het aardopwarmingsvermogen
ervan is.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 47
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Gefluoreerde broeikasgassen mogen 
alleen worden gebruikt indien er geen 
andere alternatieven bestaan die veilig, 
technisch uitvoerbaar en milieuvriendelijk 
zijn. 

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt erkend dat a) innovatie en overschakeling op milieuvriendelijke 
alternatieven ter vervanging van de gefluoreerde broeikasgassen snel moeten plaatsvinden en b) 
dat er al een grote hoeveelheid ingesloten gefluoreerde broeikasgassen bestaat (b.v. in schuim, 
koel-, airco-, en brandbeveiligingssystemen), die schade zou kunnen berokkenen aan ons 
klimaat, aangezien elke kg die zich in deze apparatuur bevindt, uiteindelijk in de atmosfeer 
terecht kan komen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 48
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. HFK's mogen alleen worden gebruikt 
als er geen veilige, technisch haalbare, 
rendabele en milieuvriendelijkere 
alternatieven beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

In de geest van de eerste lezing.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 49
Artikel 10, lid 1

1. Op basis van de vorderingen bij de 
mogelijke insluiting of vervanging van 
gefluoreerde broeikasgassen in andere 
klimaatregelingssystemen dan die in 
motorvoertuigen als bedoeld in Richtlijn 
70/156/EEG van de Raad van 6 februari 
1970 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten betreffende 
de goedkeuring van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan, alsook bij de in de 
diverse vervoerstakken gebruikte 
koelsystemen, evalueert de Commissie deze 
verordening en brengt zij hierover uiterlijk 
op 31 december 2007 een verslag uit . 
Indien nodig stelt zij wetgevingsvoorstellen 
voor, ook met betrekking tot de toepassing 
van artikel 3 op andere 
klimaatregelingssystemen dan die in 
motorvoertuigen als bedoeld in Richtlijn 
70/156/EEG, alsook op de in de diverse 
vervoerstakken gebruikte koelsystemen.

1. Op basis van de vorderingen bij de 
effectieve insluiting of vervanging van 
gefluoreerde broeikasgassen door 
milieuvriendelijke alternatieven in alle 
toepassingen die onder deze verordening 
vallen, behalve in klimaatregelingssystemen 
in motorvoertuigen als bedoeld in Richtlijn 
70/156/EEG van de Raad van 6 februari 
1970 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten betreffende 
de goedkeuring van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan, evalueert de 
Commissie deze verordening en brengt zij 
hierover uiterlijk op 31 december 2007 een 
verslag uit .

Or. en

Motivering

De evaluatie en het verslag van de Commissie moet op alle toepassingen en niet alleen op 
bepaalde toepassingen betrekking hebben.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 50
Artikel 10, lid 2, letter e)

e) een evaluatie van de doeltreffendheid van 
de insluitingsmaatregelen die krachtens 
artikel 3 door de exploitanten zijn 
uitgevoerd, alsook van de mogelijkheid om 
maximale lekkagewaarden voor installaties 
vast te stellen;

e) een evaluatie van de doeltreffendheid van 
de insluitingsmaatregelen die krachtens 
artikel 3 door de exploitanten zijn 
uitgevoerd, alsook van de mogelijkheid om 
maximale lekkagewaarden voor installaties 
vast te stellen, rekening houdend met 
representatieve gegevens uit de gegevens 
die de exploitanten in de lidstaten hebben 
verstrekt;

Or. en
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat de Commissie bij haar evaluatie rekening houdt met de gegevens die uit 
hoofde van artikel 6 worden verstrekt.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 51
Artikel 10, lid 2, letter j)

j) een beoordeling of het technisch haalbaar 
en kosteneffectief is om andere producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 
bevatten, in bijlage II op te nemen, en waar 
nodig voorstellen tot wijziging van bijlage 
II, om ook die producten en materialen erin 
op te nemen;

j) een beoordeling of het technisch haalbaar, 
energiezuinig en kosteneffectief is om 
andere producten en apparatuur die 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, in 
bijlage II op te nemen, en waar nodig 
voorstellen tot wijziging van bijlage II, om 
ook die producten en materialen erin op te 
nemen;

Or. en

Motivering

De keuze van het koelmiddel en het ontwerp van de apparatuur kunnen een grote invloed hebben 
op de energiezuinigheid en het energieverbruik en zijn dan ook bepalend voor de totale kostprijs 
van apparatuur. De keuze van het koelmiddel kan dan ook van invloed zijn voor de rentabiliteit 
van maatregelen met betrekking tot het energieverbruik van stationaire koel- en 
klimaatregelingsapparatuur. Het is zaak om ten volle rekening te houden met deze factoren als 
bijkomende maatregelen overwogen worden.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 52
Artikel 10, lid 3

3. Indien nodig, dient de Commissie 
passende voorstellen tot herziening van de 
relevante bepalingen van deze verordening 
in.

3. De Commissie dient uiterlijk tegen 31 
december 2007 en zo nodig daarna om de 
twee jaar passende voorstellen tot 
herziening van de relevante bepalingen van 
deze verordening, inclusief de bijlagen, in.

Or. en

Motivering

De herziening van de verordening moet sporen met het tijdpad voor het rapport van de 
Commissie dat tegen 31 december 2007 gepubliceerd moet worden. Latere herzieningen moeten 
op gezette tijden plaatsvinden.
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Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 53
Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10 bis
Bevordering van alternatieven

1. Onverminderd het Verdrag, in het 
bijzonder artikel 87, bevorderen de lidstaten 
door middel van fiscale of andere prikkels 
het op de markt brengen van producten of 
apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt 
van gefluoreerde broeikasgassen met een 
aardopwarmingsvermogen van minder dan 
50 .
2. Lid 1 is van toepassing op de volgende 
soorten producten en apparatuur:
a) koelmiddelen en -apparatuur;
b) klimaatregelingsproducten en -
apparatuur, met uitzondering van die welke 
in motorvoertuigen worden gebruikt;
c) schuim.

Or. en

Motivering

In apparatuur zijn de onderhoudspunten en onderdelen die gefluoreerde gassen bevatten, in vele 
gevallen niet zichtbaar voor de consument. Dit amendement zorgt ervoor dat de consumenten 
bewust worden gemaakt van het feit dat een product broeikasgassen bevat en van het 
aardopwarmingspotentieel van het gas.

Amendement ingediend door Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Amendement 54
Bijlage II, rij 3 bis (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Brandbeveiligingsystemen en 
brandblussers *

Twee jaar na de
datum van 
inwerkingtreding

* behalve voor gebruik in militaire installaties of voor kritisch gebruik (te definiëren door 
het comité van artikel 11).

Or. en

Motivering

Er zijn alternatieven op de markt waarbij de totale broeikasgasemissies fors lager liggen. De 
meeste alternatieven zorgen overigens ook voor een lager energieverbruik.
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 55
Bijlage II, rij 3 bis (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Vaste brandbeveiligingsystemen 
en brandblussers  (behalve voor 
kritisch gebruik in bepaalde 
gevallen)

Datum van 
inwerkingtreding

Or. en

Motivering

Er zijn alternatieven op de markt voor de meeste blustoepassingen. Voor kritisch gebruik in 
bepaalde gevallen kan door het comité van artikel 10 in uitzonderingen worden voorzien zoals 
ook nu het geval is met verordening 2037/2000 inzake stoffen die de ozonlaag afbreken.

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Dan Jørgensen

Amendement 56
Bijlage II, rij 8 bis (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Productie van flexibel 
polyurethaanschuim

Twee jaar na de 
datum van 
inwerkingtreding

Or. en

Motivering

Er zijn alternatieven op de markt waarbij de totale broeikasgasemissies fors lager liggen. De 
meeste alternatieven zorgen overigens ook voor een lager energieverbruik.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 57
Bijlage II, rij 8 bis (nieuw)

Gefluoreerde 
broeikasgassen

Andere schuimsoorten dan één-
componentschuim, behalve 
indien vereist om aan 
veiligheidsvoorschriften te 
voldoen

1 januari 2009

Or. en

Motivering

Een aantal schuimproducenten gebruiken al andere drijfgassen in plaats van gefluoreerde 
broeikasgassen. Dit amendement kan een stimulans vormen voor technologische innovatie in 
deze bedrijfstak en kan een sterk domino-effect op de wereldmarkt teweegbrengen.
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Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 58
Bijlage II, rij 8 bis (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen 
en perfluorkoolstoffen

Andere schuimsoorten dan één-
componentschuim, behalve 
indien vereist om aan 
veiligheidsvoorschriften te 
voldoen

1 januari 2009

Or. en

Motivering

De rechtsgrondslag moet artikel 95 worden zodat de industrie voor haar planning van een 
duidelijke situatie voor de hele Europese markt kan uitgaan. Het veranderende klimaat is een 
wereldomvattend probleem en daarom moeten er geen nationale, maar minstens Europese 
maatregelen worden genomen. Een andere rechtsgrondslag betekent evenwel dat de lidstaten 
slechts zeer moeilijk verder kunnen gaan dan wat de richtlijn voorschrijft. Daarom moeten de 
eisen strenger zijn dan wat in het gemeenschappelijk standpunt staat. Een geleidelijk verbod van  
f-gassen in koelkasten lijkt gerechtvaardigd, daar nu al ieder jaar 15 miljoen koelkasten op basis 
van koolwaterstoffen verkocht worden.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 59
Bijlage II, rij 8 bis (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Productie van soepel schuim 1 januari 2006

Or. en

Motivering

Voor soepel schuim bestaan er al alternatieven zoals koolwaterstoffen.

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Dan Jørgensen

Amendement 60
Bijlage II, rij 9 bis (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Aërosolen **** Twee jaar na de 
datum van 
inwerkingtreding

**** Behalve voor medische doeleinden in een besloten ruimte wanneer de 
brandvoorschriften het gebruik van brandbare drijfgassen verbieden of beperken tot het 
onderhoud van elektrische of elektronische componenten.

Or. en
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Motivering

Er zijn alternatieven op de markt waarbij de totale broeikasgasemissies fors lager liggen. De 
meeste alternatieven zorgen overigens ook voor een lager energieverbruik.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 61
Bijlage II, rij 9 bis (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Aërosolen (behalve in 
dosisaërosolen, voor het 
schoonmaken van elektronische 
componenten en wanneer de 
veiligheidsvoorschriften geen 
alternatieven toelaten)

1 januari 2006

Or. en

Motivering

Voor de meest aërosolen bestaan er alternatieven, behalve voor dosisaërosolen en voor het 
schoonmaken van elektronische componenten. Een uitzondering is hier dan ook op haar plaats.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 62
Bijlage II, rij 9 ter (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Koelingssystemen met minder 
dan 150 g koelmiddelvulling

Vier jaar na de 
datum van 
inwerkingtreding

Or. en

Motivering

Een eind maken aan het gebruik van fluorkoolwaterstoffen in kleine en huishoudelijke koelkasten 
kan als principe worden gesteund, maar producenten in ontwikkelingslanden die hun producten 
naar de EU uitvoeren, moeten meer tijd krijgen om zich aan te passen.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 63
Bijlage II, rij 9 ter (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Huishoudkoeling, behalve indien 
vereist om aan 
veiligheidsvoorschriften te 
voldoen

Eén jaar na de 
inwerkingtreding

Or. en
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Motivering

De rechtsgrondslag moet artikel 95 worden zodat de industrie voor haar planning van een 
duidelijke situatie voor de hele Europese markt kan uitgaan. Het veranderende klimaat is een 
wereldomvattend probleem en daarom moeten er geen nationale, maar minstens Europese 
maatregelen worden genomen. Een andere rechtsgrondslag betekent evenwel dat de lidstaten 
slechts zeer moeilijk verder kunnen gaan dan wat de richtlijn voorschrijft. Daarom moeten de 
eisen strenger zijn dan wat in het gemeenschappelijk standpunt staat. Een geleidelijk verbod van 
f-gassen in koelkasten lijkt gerechtvaardigd, daar nu al ieder jaar 15 miljoen koelkasten op basis 
van koolwaterstoffen verkocht worden.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 64
Bijlage II, rij 9 ter (nieuw)

Gefluoreerde 
broeikasgassen

Stopcontactkoelapparaten met 
minder dan 300 g 
koelmiddelvulling

1 januari 2008

Or. en

Motivering

Op de Europese markt is een heel gamma modellen van diverse producenten te vinden die 
alternatieve technologieën toepassen. Daarom is er geen reden om het gebruik van HFK's in 
huishoudkoeling niet op een vroeg tijdstip te beperken. Voor apparaten met een HFK-vulling van 
minder dan 300 g (het equivalent van een koolwaterstofvulling van 120-150 g), is er een 
alternatief op basis van koolwaterstof. Het is echter niet zo ruim verspreid. Er is dan ook  wat 
meer tijd nodig om op grote schaal componenten op de markt te brengen. Daarom wordt hier 
voorgesteld het geleidelijk verbod op het gebruik van f-gassen in deze kleine toestellen pas in 
2008 en niet eerder te laten ingaan.

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Dan Jørgensen

Amendement 65
Bijlage II, rij 9 quater (nieuw)

Gefluoreerde 
broeikasgassen

Vaste koelsystemen, 
klimaatregelings- en 
warmtepompsystemen en 
ontvochtigingsapparaten met een 
koelmiddelvulling van 10 kg of 
meer**

Twee jaar na de 
datum van 
inwerkingtreding

** Behalve wanneer veiligheidsvoorschriften het gebruik van alternatieven niet toelaten of 
indien het geen buitenproportionele kosten voor de industrie met zich meebrengt.

Or. en

Motivering

Er zijn alternatieven op de markt waarbij de totale broeikasgasemissies fors lager liggen. De 
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meeste alternatieven zorgen overigens ook voor een lager energieverbruik.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 66
Bijlage II, rij 9 quater (nieuw)

Gefluoreerde 
broeikasgassen

Commerciële en industriële 
koelsystemen, behalve indien 
vereist om aan 
veiligheidsvoorschriften te 
voldoen

1 januari 2010

Or. en

Motivering

Een aantal producenten gebruiken al alternatieve koelmiddelen in plaats van gefluoreerde 
broeikasgassen in commerciële koelsystemen. Dit amendement kan in Europa een stimulans voor 
technologische innovatie in deze bedrijfstak vormen en kan een sterk domino-effect op de 
wereldmarkt teweegbrengen.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 67
Bijlage II, rij 9 quater (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Commerciële en industriële 
koelsystemen, behalve indien 
vereist om aan 
veiligheidsvoorschriften te 
voldoen

1 januari 2010

Or. en

Motivering

De rechtsgrondslag moet artikel 95 worden zodat de industrie voor haar planning van een 
duidelijke situatie voor de hele Europese markt kan uitgaan. Het veranderende klimaat is een 
wereldomvattend probleem en daarom moeten er geen nationale, maar minstens Europese 
maatregelen worden genomen. Een andere rechtsgrondslag betekent evenwel dat de lidstaten 
slechts zeer moeilijk verder kunnen gaan dan wat de richtlijn voorschrijft. Daarom moeten de 
eisen strenger zijn dan wat in het gemeenschappelijk standpunt staat. Een geleidelijk verbod van  
f-gassen in koelkasten lijkt gerechtvaardigd, daar nu al ieder jaar 15 miljoen koelkasten op basis 
van koolwaterstoffen verkocht worden

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 68
Bijlage II, rij 9 quater (nieuw)
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Fluorkoolwaterstoffen Commerciële en industriële 
koelsystemen, behalve indien 
vereist om aan 
veiligheidsvoorschriften te 
voldoen

1 januari 2010

Or. en

Motivering

Een aantal producenten gebruikt al alternatieve koelmiddelen in plaats van gefluoreerde 
broeikasgassen in commerciële koelsystemen. Dit amendement kan in Europa een stimulans voor 
technologische innovatie in deze bedrijfstak vormen en kan een sterk domino-effect op de 
wereldmarkt teweegbrengen.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 69
Bijlage II, rij 9 quinquies (nieuw)

Gefluoreerde 
broeikasgassen

Vaste klimaatregelingssystemen, 
behalve indien vereist om aan 
veiligheidsvoorschriften te 
voldoen

1 januari 2010

Or. en

Motivering

De rechtsgrondslag moet artikel 95 worden zodat de industrie voor haar planning van een 
duidelijke situatie voor de hele Europese markt kan uitgaan. Het veranderende klimaat is een 
wereldomvattend probleem en daarom moeten er geen nationale, maar minstens Europese 
maatregelen worden genomen. Een andere rechtsgrondslag betekent evenwel dat de lidstaten 
slechts zeer moeilijk verder kunnen gaan dan wat de richtlijn voorschrijft. Daarom moeten de 
eisen strenger zijn dan wat in het gemeenschappelijk standpunt staat.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 70
Bijlage II, rij 9 quinquies (nieuw)

Gefluoreerde 
broeikasgassen

Vaste klimaatregelingssystemen, 
behalve indien vereist om aan 
veiligheidsvoorschriften te 
voldoen

1 januari 2009

Or. en

Motivering

Een aantal producenten gebruikt al alternatieve koelmiddelen in plaats van gefluoreerde 
broeikasgassen. Dit amendement kan in Europa een stimulans voor technologische innovatie in 
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deze bedrijfstak vormen en kan een sterk domino-effect op de wereldmarkt teweegbrengen

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Dan Jørgensen

Amendement 71
Bijlage II, rij 9 sexies (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Stadsverwarmingsleidingen Twee jaar na de datum 
van inwerkingtreding

Or. en

Motivering

Er zijn alternatieven op de markt waarbij de totale broeikasgasemissies fors lager liggen. De 
meeste alternatieven zorgen overigens ook voor een lager energieverbruik.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 72
Bijlage II, rij 9 sexies (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen Stadsverwarmingsleidingen Datum van 
inwerkingtreding

Or. en

Motivering

Er bestaan al alternatieven zoals koolwaterstoffen voor de productie van 
stadsverwarmingsleidingen.

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Dan Jørgensen

Amendement 73
Bijlage II, rij 9 septies (nieuw)

Zwavelhexafluoride Spoorgas*** Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding

*** Behalve voor gebruik in laboratoria

Or. en

Motivering

Er zijn alternatieven op de markt waarbij de totale broeikasgasemissies fors lager liggen. De 
meeste alternatieven zorgen overigens ook voor een lager energieverbruik.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 74
Bijlage II, rij 9 septies (nieuw)
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Zwavelhexafluoride Spoorgas, behalve voor gebruik 
in laboratoria

1 januari 2006

Or. en

Motivering

Er bestaan alternatieven zoals koolwaterstoffen voor de meeste toepassingen van SF6 als 
spoorgas, behalve voor bepaalde toepassingen in laboratoria. Een uitzondering is hier dan ook 
op haar plaats.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 75
Bijlage II, rij 9 octies (nieuw)

Zwavelhexafluoride Alle toepassingen, behalve in 
schakelapparatuur

1 januari 2008

Or. en

Motivering

De rechtsgrondslag moet artikel 95 worden zodat de industrie voor haar planning van een 
duidelijke situatie voor de hele Europese markt kan uitgaan. Het veranderende klimaat is een 
wereldomvattend probleem en daarom moeten er geen nationale, maar minstens Europese 
maatregelen worden genomen. Een andere rechtsgrondslag betekent evenwel dat de lidstaten 
slechts zeer moeilijk verder kunnen gaan dan wat de richtlijn voorschrijft. Daarom moeten de 
eisen strenger zijn dan wat in het gemeenschappelijk standpunt staat. Voor schakelapparatuur is 
er momenteel echter geen behoorlijk alternatief.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 76
Bijlage II, rij 9 octies (nieuw)

Zwavelhexafluoride Alle andere dan de bovenstaande 
toepassingen, behalve in 
schakelapparatuur

1 januari 2007

Or. en

Motivering

Behalve voor bepaalde schakelapparatuur bestaan er voor alle toepassingen alternatieven voor 
SF6.


