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Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 18
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 175.1 och artikel 95 jämförd med 
artiklarna 7, 8 och 9 i denna förordning,

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 95,

Or. de

Motivering

Återinför den rättsliga grund som föreslogs av kommissionen och som godkändes av 
parlamentet under den första behandlingen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 19
Led 1 i beaktandemeningen
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med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 175.1 och artikel 95 jämförd med 
artiklarna 7, 8 och 9 i denna förordning,

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 95,

Or. en

Motivering

För att garantera rättssäkerheten bör förordningen ha en enda rättslig grund, nämligen 
artikel 95, eftersom en produktorienterad förordning som grundar sig på artikel 175 skulle 
kunna inverka negativt på den inre marknaden. En förordning som grundar sig på artikel 95 
bör naturligtvis handla om höga miljökrav och miljöskydd.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 20
Skäl 3a (nytt)

(3a) De fluorerade växthusgaser som 
omfattas av Kyotoprotokollet och denna 
förordning är starka växthusgaser, varav 
några är upp till 23 900 gånger skadligare 
än koldioxid eller kan stanna kvar i 
atmosfären i upp till 50 000 år.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 21
Skäl 5

(5) Det primära syftet med denna förordning 
är att minska utsläppen av de fluorerade 
växthusgaser som omfattas av 
Kyotoprotokollet och att därmed skydda 
miljön. Den rättsliga grunden bör därför vara 
artikel 175.1 i fördraget.

(5) Det primära syftet med denna förordning 
är att förhindra och minska utsläppen av de 
fluorerade växthusgaser som omfattas av 
Kyotoprotokollet och att därmed skydda 
miljön. Den rättsliga grunden bör därför vara 
artikel 175.1 i fördraget.

Or. en
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Motivering

För en stor majoritet av tillämpningarna finns det redan tekniskt möjliga, kostnadseffektiva 
och miljövänligare alternativ till fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid. 
Klimatförändringar måste motarbetas genom innovationer och därför måste en snabb 
övergång till miljövänliga alternativ och miljövänlig teknik uppmuntras.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 22
Skäl 6

(6) Det är emellertid lämpligt att vidta 
åtgärder på gemenskapsnivå på grundval av 
artikel 95 i fördraget för att harmonisera 
kraven om användning av fluorerade 
växthusgaser och utsläppande på marknaden 
och märkning av produkter och utrustning 
som innehåller fluorerade växthusgaser. Det 
anses lämpligt att införa restriktioner för 
utsläppande på marknaden och användning 
av vissa applikationer av fluorerade 
växthusgaser i de fall där det finns gångbara
alternativ och där det inte är möjligt att 
ytterligare begränsa utsläppen eller 
förbättra återvinningen. Man bör härvid 
även beakta de frivilliga initiativ som tas 
inom vissa industrisektorer och att 
utvecklingen av alternativ fortfarande 
pågår.

(6) Det är lämpligt att vidta åtgärder på 
gemenskapsnivå för att harmonisera 
minimikraven om användning av fluorerade 
växthusgaser och utsläppande på marknaden 
och märkning av produkter och utrustning 
som innehåller fluorerade växthusgaser. Det 
anses lämpligt att införa restriktioner för 
utsläppande på marknaden och användning 
av vissa applikationer av fluorerade 
växthusgaser i de fall där det finns säkra och 
miljömässigt acceptabla alternativ. 
Utvecklingen av nya alternativ och 
övergången till befintliga alternativ bör 
uppmuntras.

Or. en

Motivering

För att säkerställa rättssäkerheten och eftersom syftet med och innehållet i förordningen helt 
uppenbart rör miljöskydd måste hela förordningen ha artikel 175 som rättslig grund. För en 
stor majoritet av tillämpningarna finns det redan tekniskt möjliga, kostnadseffektiva och 
miljövänligare alternativ till fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid. Det finns 
emellertid en omfattande tröghet på marknaden, som förhindrar snabbare övergångar till 
alternativ, och därför måste övergång till miljövänliga alternativ uppmuntras aktivt.
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 23
Skäl 6a (nytt)

(6a) Denna förordning bör inte hindra 
medlemsstaterna från att upprätthålla eller 
införa striktare skyddsbestämmelser. De 
skillnader som råder mellan 
medlemsstaternas praxis när det gäller att 
begränsa vissa fluorerade växthusgaser gör 
att medlemsstaterna måste ha möjlighet att 
upprätthålla och införa striktare 
bestämmelser. Detta är nödvändigt för att 
man skall kunna uppfylla fördragets 
bestämmelser om en hög miljöskyddsnivå, 
det vill säga artiklarna 174.2 och 95.3. 
Dessutom är detta nödvändigt för att 
medlemsstaterna skall ha möjlighet att 
genomföra sina respektive planer för att 
minska de fluorerade växthusgaserna i 
enlighet med Kyotoprotokollet.

Or. en

Motivering

Om förordningen utformas utan denna ”miljögaranti” kommer vissa medlemsstater att få en 
lägre miljöskyddsnivå än de har idag och ha svårt att genomföra de planerade minskningarna 
av fluorerade växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 24
Skäl 6a (nytt)

(6a) Eftersom det för en stor majoritet av 
tillämpningarna redan finns mindre 
skadliga alternativ till fluorkolväten, 
perfluorkarboner och svavelhexafluorid är 
det motiverat att begränsa deras 
användning och utsläppandet på 
marknaden av produkter och utrustning 
som innehåller dessa gaser till 
tillämpningar där det inte finns några 
säkra och miljövänligare alternativ att 
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tillgå.

Or. en

Motivering

För en stor majoritet av tillämpningarna finns det redan tekniskt möjliga, kostnadseffektiva 
och miljövänligare alternativ till fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid. Det 
finns emellertid en omfattande tröghet på marknaden, som förhindrar snabbare övergångar 
till alternativ, delvis på grund av den mäktiga fluorkolindustrin som fortfarande har ett 
uppenbart och bestående intresse i användningen av perfluorkarboner, fluorkolväten och nu 
fluorkol. Utsläppen av andra gaser som regleras i Kyotoprotokollet, det vill säga koldioxid, 
metan och dikväveoxid, ligger på en stabil nivå eller ökar bara svagt i Europa, medan 
utsläppen av i synnerhet fluorkolväten ökar i mycket snabb takt.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 25
Skäl 6a (nytt)

(6a) Enligt artikel 95.3 i fördraget måste 
kommissionen i sina förslag utgå från en 
hög miljöskyddsnivå och särskilt beakta ny 
utveckling som grundas på vetenskapliga 
fakta.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 26
Artikel 1, stycke 1

Syftet med denna förordning är att minska 
utsläppen av de fluorerade växthusgaser som 
omfattas av Kyotoprotokollet. Den skall 
tillämpas på de fluorerade växthusgaser som 
anges i bilaga A till det protokollet. Bilaga I 
till denna förordning innehåller en 
förteckning över de fluorerade växthusgaser 
som för närvarande omfattas av denna 
förordning samt faktorerna för global 
uppvärmningspotential. Mot bakgrund av 
den översyn som föreskrivs i artikel 5.3 
i Kyotoprotokollet och som har godtagits av 

Syftet med denna förordning är att förhindra 
och minska utsläppen av de fluorerade 
växthusgaser som omfattas av 
Kyotoprotokollet. Den skall tillämpas på de 
fluorerade växthusgaser som anges i 
bilaga A till det protokollet. Bilaga I till 
denna förordning innehåller en förteckning 
över de fluorerade växthusgaser som för 
närvarande omfattas av denna förordning 
samt faktorerna för global 
uppvärmningspotential. Mot bakgrund av 
den översyn som föreskrivs i artikel 5.3 
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gemenskapen och dess medlemsstater får 
bilaga I ses över och vid behov då 
uppdateras.

i Kyotoprotokollet och som har godtagits av 
gemenskapen och dess medlemsstater får 
bilaga I ses över och vid behov då 
uppdateras.

Or. en

Motivering

För en stor majoritet av tillämpningarna finns det redan tekniskt möjliga, kostnadseffektiva 
och miljövänligare alternativ till fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid. 
Ändringsförslagen avser att tydliggöra att denna förordning inte bara syftar till att begränsa 
utsläppen av dessa fluorerade växthusgaser utan även att ersätta dem med miljövänligare 
alternativ. En snabb övergång till dessa alternativ skulle inte bara bidra till att bekämpa 
klimatförändringarna, utan skulle även främja den tekniska innovationen.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 27
Artikel 1, stycke 1a (nytt)

Denna förordning skall inte hindra 
medlemsstaterna från att upprätthålla eller 
införa striktare skyddsbestämmelser.

Or. en

Motivering

De skillnader som råder mellan medlemsstaternas praxis när det gäller att begränsa vissa 
fluorerade växthusgaser gör att medlemsstaterna måste ha möjlighet att upprätthålla och 
införa striktare bestämmelser. Detta är nödvändigt för att man skall kunna respektera 
fördragets bestämmelser om en hög skyddsnivå på miljöområdet, det vill säga artiklarna 
174.2 och 95.3. Dessutom är detta nödvändigt för att medlemsstaterna skall ha möjlighet att 
genomföra sina respektive planer för att minska de fluorerade växthusgaserna i enlighet med 
Kyotoprotokollet. Om förordningen utformas utan denna ”miljögaranti” kommer vissa 
medlemsstater att få en lägre miljöskyddsnivå än de har idag och ha svårt att genomföra de 
planerade minskningarna av fluorerade växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 28
Artikel 1, stycke 2

Denna förordning avser begränsning av Denna förordning avser begränsning av 



AM\580037SV.doc 7/31 PE 362.664v01-00

SV

utsläpp, användning, återvinning och 
destruktion av de fluorerade växthusgaser 
som anges i bilaga I, märkning och 
bortskaffande av produkter och utrustning 
som innehåller dessa gaser, rapportering av 
information om dessa gaser, de
användningsområden som anges i artikel 8 
och det utsläppande på marknaden av 
produkter och utrustning som anges i 
artikel 9 samt utbildning och certifiering av 
den personal som är engagerad i den 
verksamhet som omfattas av 
bestämmelserna i denna förordning.

utsläpp, användning, återvinning och 
destruktion av de fluorerade växthusgaser 
som anges i bilaga I, märkning och 
bortskaffande av produkter och utrustning 
som innehåller dessa gaser, rapportering av 
information om dessa gaser, kontroll av
användningsområden i enlighet med 
artikel 8 och förbud mot utsläppande på 
marknaden av produkter och utrustning i 
enlighet med artikel 9 och bilaga II samt 
utbildning och certifiering av den personal 
som är engagerad i den verksamhet som 
omfattas av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Ändringarna förtydligar innehållet i artiklarna 8 och 9 och bilaga II.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 29
Artikel 1, stycke 2

Denna förordning avser begränsning av 
utsläpp, användning, återvinning och 
destruktion av de fluorerade växthusgaser 
som anges i bilaga I, märkning och 
bortskaffande av produkter och utrustning 
som innehåller dessa gaser, rapportering av 
information om dessa gaser, de 
användningsområden som anges i artikel 8 
och det utsläppande på marknaden av 
produkter och utrustning som anges i 
artikel 9 samt utbildning och certifiering av 
den personal som är engagerad i den 
verksamhet som omfattas av 
bestämmelserna i denna förordning.

Denna förordning avser begränsning av 
utsläpp, användning, återvinning och 
destruktion av de fluorerade växthusgaser 
som anges i bilaga I, märkning och 
bortskaffande av produkter och utrustning 
som innehåller dessa gaser, rapportering av 
information om dessa gaser, de 
användningsområden som anges i artikel 8 
och det utsläppande på marknaden av 
produkter och utrustning som anges i 
artikel 9 samt utbildning och certifiering av 
den personal och företag som är engagerad i 
den verksamhet som omfattas av 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en
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Motivering

Orden ”och företag” måste läggas till efter ”personal” för att texten skall stämma överens 
med formuleringen i artikel 5.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 30
Artikel 2, led 7

7) utsläppande på marknaden: när en 
tillverkare eller importör för första gången i 
Europeiska unionen mot betalning eller 
gratis tillhandahåller eller gör tillgängliga 
för andra produkter och utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser eller 
fungerar med hjälp av dessa gaser.

7) utsläppande på marknaden: när en 
tillverkare, dennes ombud i gemenskapen 
eller en importör för första gången i 
Europeiska unionen mot betalning eller 
gratis tillhandahåller eller gör tillgängliga 
produkter och utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser eller fungerar med 
hjälp av dessa gaser, för distribution eller 
användning inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringen är att anpassa definitionen av ”utsläppande på marknaden” till det som 
fastställs i ”Riktlinjerna för genomförandet av direktiv som grundar sig på den nya metoden 
och helhetsmetoden”. Det är inte fråga om utsläppande på marknaden när en produkt 
tillverkas i en medlemsstat för att exporteras till ett tredjeland. Enligt riktlinjerna är det 
bättre att använda ”tillverkaren eller dennes ombud” istället för bara ”tillverkare”.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 31
Artikel 2, led 11

11) hermetiskt slutet system: ett system i 
vilket alla enheter som innehåller 
köldmedium tätats genom svetsning, 
hårdlödning eller liknande fast hopfogning.

11) hermetiskt slutet system: ett system i 
vilket alla enheter som innehåller 
köldmedium tätats genom svetsning, 
hårdlödning eller liknande fast hopfogning, 
som inbegriper förseglade eller skyddade 
anslutningspunkter för att möjliggöra 
återställande eller bortskaffande under 
miljövänliga former.

Or. en
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Motivering

Även slutna system kan behöva lämpliga anslutningspunkter för att säkerställa återställande 
eller bortskaffande under miljövänliga former. Ändringen skall göra det lättare att återvinna 
köldmedium från systemet på ett miljövänligt sätt, i enlighet med artikel 4 (återvinning).

Sådana anslutningspunkter hårdlöds eller svetsas inte utan skyddas från otillbörlig 
användning genom särskilda kapslar, behovet av särskilda verktyg, användning av 
förseglingar etc.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 32
Artikel 2, led 17a (nytt)

17a) stationär tillämpning eller utrustning: 
en tillämpning eller utrustning som 
normalt sett inte förflyttas under 
användning.

Or. en

Motivering

Stationära system är icke flyttbara system, bland annat anläggningar som monterats fast av 
en montör eller installatör på ett visst ställe, men även bärbara tillämpningar som en 
slutanvändare kan använda på flera olika platser.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels och Avril Doyle

Ändringsförslag 33
Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. Operatörer av följande stationära 
applikationer: kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning samt 
brandskyddssystem som innehåller 
fluorerade växthusgaser som förtecknas i 
bilaga I skall, genom att vidta alla åtgärder 
som är tekniskt genomförbara och inte 
medför orimliga kostnader,

1. Operatörer av följande stationära 
applikationer: kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpskretsar samt 
brandskyddssystem som innehåller 
fluorerade växthusgaser som förtecknas i 
bilaga I skall, genom att vidta alla åtgärder 
som är tekniskt genomförbara och inte 
medför orimliga kostnader,

Or. en
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Motivering

Utrustning kan inbegripa olika kretsar. Ordet ”utrustning” är för generellt och kan 
misstolkas i det här sammanhanget. Ordet ”kretsar” innebär en otvetydig beskrivning.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels och Avril Doyle

Ändringsförslag 34
Artikel 3, punkt 2, led a

a) Applikationer som innehåller 3 kg 
fluorerade växthusgaser eller mer skall 
kontrolleras minst var tolfte månad. Detta 
skall inte gälla utrustning med hermetiskt 
slutna system som är märkta som sådana och 
som innehåller mindre än 6 kg fluorerade 
växthusgaser.

a) Applikationer som innehåller 3 kg 
fluorerade växthusgaser eller mer skall 
kontrolleras minst var tolfte månad. Detta 
skall inte gälla kretsar med hermetiskt slutna 
system som är märkta som sådana och som 
innehåller mindre än 6 kg fluorerade 
växthusgaser.

Or. en

Motivering

Utrustning kan inbegripa olika kretsar. Ordet ”utrustning” är för generellt och kan 
misstolkas i det här sammanhanget. Ordet ”kretsar” innebär en otvetydig beskrivning.

Ändringsförslag från John Bowis och Avril Doyle

Ändringsförslag 35
Artikel 3, punkt 2, stycke 3

I denna punkt avses med ”kontrolleras för 
läckage” att utrustningen eller systemet i 
första hand undersöks för att upptäcka 
läckage med användning av direkta eller 
indirekta mätmetoder med fokusering på de 
delar av utrustningen eller systemet där 
risken för läckage är störst.

I denna punkt avses med ”kontrolleras för 
läckage” att utrustningen eller systemet 
undersöks för att upptäcka läckage med 
användning av direkta mätmetoder - med 
fokusering på de delar av utrustningen eller 
systemet där det finns risk för läckage – ,
eller med användning av indirekta 
mätmetoder – med fokusering på mängden 
fluorerade växthusgaser i systemet.

Or. en
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Motivering

Artikel 3 gäller för olika typer av användning av fluorerade växthusgaser. Samtliga sektorer 
och gaser måste därför behandlas lika.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 36
Artikel 3, punkt 2, stycke 3

I denna punkt avses med ”kontrolleras för 
läckage” att utrustningen eller systemet i 
första hand undersöks för att upptäcka 
läckage med användning av direkta eller 
indirekta mätmetoder med fokusering på de 
delar av utrustningen eller systemet där 
risken för läckage är störst.

I denna punkt avses med ”kontrolleras för 
läckage” att utrustningen eller systemet 
undersöks för att upptäcka läckage med 
användning av direkta mätmetoder – med 
fokusering på de delar av utrustningen eller 
systemet där det finns risk för läckage –,
eller med användning av indirekta 
mätmetoder med fokusering på mängden 
fluorerade växthusgaser i systemet.

Or. en

Motivering

Det behövs en exaktare beskrivning av vad ”kontrolleras för läckage” innebär.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 37
Artikel 3, punkt 3

3. Operatörer av de applikationer som anges 
i punkt 1 och som innehåller 300 kilo 
fluorerade växthusgaser eller mer skall 
installera system för upptäckt av läckage. 
Dessa system för upptäckt av läckage skall 
kontrolleras minst var tolfte månad för att 
säkerställa att de fungerar väl.

3. Operatörer av de applikationer som anges 
i punkt 1 och som innehåller 300 kilo 
fluorerade växthusgaser eller mer skall 
installera system för upptäckt av läckage. 
Dessa system för upptäckt av läckage skall 
kontrolleras minst var tolfte månad för att 
säkerställa att de fungerar väl. I fråga om 
brandskyddssystem skall dessa 
bestämmelser endast gälla nya system som 
installeras efter att denna förordning trätt i 
kraft.

Or. en
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Motivering

Brandsläckare med fluorkolväten är utrustade med en tryckmätare som indikerar eventuella 
läckage. Att i efterhand utrusta ett befintligt system med larm skulle innebära att systemet 
skulle sättas ur bruk och att operatören inte skulle ha något brandskydd och skulle stå utan 
någon försäkring under denna period. Den tid och de kostnader det innebär att i efterhand 
utrusta ett befintligt system med larm, plus den risk och det avbrott det skulle innebära, är 
därför inte motiverade.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 38
Artikel 3, punkt 3

3. Operatörer av de applikationer som anges 
i punkt 1 och som innehåller 300 kilo 
fluorerade växthusgaser eller mer skall 
installera system för upptäckt av läckage. 
Dessa system för upptäckt av läckage skall 
kontrolleras minst var tolfte månad för att 
säkerställa att de fungerar väl.

3. Operatörer av de applikationer som anges 
i punkt 1 och som innehåller 300 kilo 
fluorerade växthusgaser eller mer skall 
installera system för upptäckt av läckage. 
Dessa system för upptäckt av läckage skall 
kontrolleras minst var tolfte månad för att 
säkerställa att de fungerar väl. I fråga om 
brandskyddssystem skall dessa 
bestämmelser endast gälla nya system som 
installeras efter att denna förordning trätt i 
kraft.

Or. en

Motivering

Brandsläckare med fluorkolväten är utrustade med en tryckmätare som indikerar eventuella 
läckage. Att i efterhand utrusta ett befintligt system med larm skulle innebära att systemet 
skulle sättas ur bruk och att operatören inte skulle ha något brandskydd och skulle stå utan 
någon försäkring under denna period. Den tid och de kostnader det innebär att i efterhand 
utrusta ett befintligt system med larm, plus den risk och det avbrott det skulle innebära, är 
därför inte motiverade.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 39
Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall underlätta 
gränsöverskridande transporter av 
återvunna fluorerade växthusgaser som 
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skall förstöras eller regenereras inom EU 
genom att ge bestämmelsemedlemsstatens 
behöriga myndighet rätt att bevilja 
förhandsgodkännanden för anläggningar 
som återvinner fluorerade växthusgaser. 
Förhandsgodkännanden kan vara 
tidsbegränsade och kan närsomhelst 
återkallas av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

För att tillverkarna av fluorerade växthusgaser skall hantera avfallsmaterial och 
avfallsprodukter på ett ur miljöhänseende ansvarsfullt sätt bör medlemsstaterna se till att 
återvinning uppmuntras. Genom att minska de administrativa bördorna för 
gränsöverskridande transporter inom EU gör man återvinning intressantare och ekonomiskt 
mer lönsamt, och därmed kan avfallsmaterial och avfallsprodukter på ett effektivt sätt 
omvandlas till värdefulla material som kan återanvändas och som inte skickas bort som avfall 
i onödan.

Genom att man ger bestämmelsemedlemsstatens behöriga myndigheter rätt att bevilja 
förhandsgodkännanden för anläggningar som återvinner fluorerade växthusgaser kommer 
dessa att hanteras på ett ur miljöhänseende ansvarsfullt sätt när de når slutet av sin livscykel. 
Ett system för förhandsgodkännanden har tillämpats genom förordningen om transport av 
avfall (sedan genomförandet av förordningen från 1993). Förhandsgodkännanden för 
regenerering av fluorerade växthusgaser skulle beviljas för enskilda 
återvinningsanläggningar, vara tidsbegränsade och närsomhelst kunna återkallas av de 
behöriga myndigheterna. Om det skulle råda något problem med en operatörs 
avfallshantering skulle förhandsgodkännandet kunna återkallas och borde också återkallas. 
Tillverkare som ägnar sig åt återvinning, återanvändning och materialåtervinning måste få 
ett förhandsgodkännande av bestämmelsemedlemsstaterna för att se till att verksamhet som 
avser återvinning av fluorerade växthusgaser är kostnadseffektiv.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 40
Artikel 5, punkt 1

1. Senast den ...* skall kommissionen på 
grundval av information från 
medlemsstaterna och i samråd med berörda 
sektorer, i enlighet med förfarandet i 
artikel 11.2, fastställa minimikrav och 
villkor för ömsesidigt erkännande av 

1. Senast den ...* skall kommissionen på 
grundval av information från 
medlemsstaterna och i samråd med berörda 
sektorer, i enlighet med förfarandet i 
artikel 11.2, fastställa minimikrav och 
villkor för ömsesidigt erkännande av 
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utbildningsprogram och certifiering för 
berörd personal och för företagen och deras 
personal med sådan verksamhet som avses i 
artiklarna 3 och 4.

utbildningsprogram och certifiering för både 
företagen och för all berörd personal med 
sådan verksamhet som avses i artiklarna 3 
och 4.

Or. en

Motivering

Förtydligar texten. För att se till att det görs ingående kontroller av utsläppsbegränsningen 
för fluorerade växthusgaser måste både företagen och berörd personal certifieras, oavsett om 
de är oberoende leverantörer eller om de arbetar inom det aktuella företaget. Det skall inte 
vara möjligt att certifiera antingen bara företaget eller bara personalen.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 41
Artikel 5, punkt 1

1. Senast den ...* skall kommissionen på 
grundval av information från 
medlemsstaterna och i samråd med berörda 
sektorer, i enlighet med förfarandet i 
artikel 11.2, fastställa minimikrav och 
villkor för ömsesidigt erkännande av 
utbildningsprogram och certifiering för 
berörd personal och för företagen och deras 
personal med sådan verksamhet som avses i 
artiklarna 3 och 4.

1. Senast den ...* skall kommissionen på 
grundval av information från 
medlemsstaterna och i samråd med berörda 
sektorer, i enlighet med förfarandet i 
artikel 11.2, fastställa minimikrav och 
villkor för ömsesidigt erkännande av 
utbildningsprogram och certifiering för både 
företagen och deras berörda personal med 
sådan verksamhet som avses i artiklarna 3 
och 4.

Or. en

Motivering

Denna ändring stämmer överens med den första behandlingen. Genom denna formulering 
blir utbildnings- och certifieringsprogram obligatoriska för både företagen som deras 
personal som arbetar med att installera, upprätthålla, underhålla och kontrollera utrustning 
som omfattas av förordningen. Bara på detta sätt kan förordningen garantera 
1. bättre resultat i fråga om utsläppsminskning och
2. en starkare ställning för all personal inom denna sektor.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 42
Artikel 6, punkt 1, inledningen
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1. Senast den 31 mars varje år, med början 
från det första kalenderåret efter det att 
denna förordning har trätt i kraft, skall varje 
producent, importör och exportör av 
fluorerade växthusgaser genom en rapport 
meddela kommissionen följande uppgifter 
för föregående kalenderår och sända samma 
uppgifter till den behöriga myndigheten i 
den berörda medlemsstaten:

1. Senast den 31 mars varje år, med början 
från det första kalenderåret efter det att 
denna förordning har trätt i kraft, skall varje 
producent, importör och exportör av och 
ägare till fluorerade växthusgaser genom en 
rapport meddela kommissionen följande 
uppgifter för föregående kalenderår och 
sända samma uppgifter till den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten:

Or. en

Motivering

Ändringen innebär att även ägare till stora anläggningar för fluorerade växthusgaser måste 
avge rapporter.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 43
Artikel 6, punkt 1, led ca (nytt)

ca) Alla ägare till sådana stationära 
tillämpningar som avses i artikel 3.2 b och 
3.2 c skall, för varje system som installeras, 
erhålla ett registreringsnummer från den 
berörda behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

I den gemensamma ståndpunkten finns ingen tydlig koppling mellan bestämmelserna om 
begränsning och om rapportering. Ett registreringsförfarande för stora anläggningar som 
innehåller minst 30 kg skulle göra det möjligt för den behöriga myndigheten att veta var 
dessa system installeras, vem som driver dem och vad som i slutskedet händer med de 
fluorerade växthusgaserna i dessa system.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 44
Artikel 6, punkt 4a (ny)

4a. Punkt 1 skall inte gälla företag som 
tillverkar produkter eller utrustning som är 
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beroende av svavelhexafluoridgaser för att 
fungera.

Or. en

Motivering

De företag som exporterar eller importerar svavelhexafluorid i brytare och i returbehållare 
endast i syfte att fylla på brytare på plats för att de skall fungera, bör också undantas från det 
krav som avses i artikel 6.1.

I och med detta klargörande skulle förordningen stämma överens med befintliga nationella 
bestämmelser såsom den nyligen reviderade tyska lagen om miljöstatistik.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 45
Artikel 7, punkt 1

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i 
rådets direktiv 67/548/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG avseende märkning av 
farliga ämnen och preparat får de produkter 
och den utrustning som förtecknas i punkt 2 
och som innehåller fluorerade växthusgaser 
inte släppas ut på marknaden såvida inte det 
kemiska namnet på de fluorerade 
växthusgaserna har identifierats genom 
märkning med användning av godkänd 
branschnomenklatur. Sådan märkning skall 
tydligt ange att produkten eller utrustningen 
innehåller fluorerade växthusgaser, och detta 
skall tydligt och outplånligt anges på 
produkten eller utrustningen i närheten av 
öppningen för att återfylla eller återvinna 
den fluorerade växthusgasen eller på den del 
av produkten eller utrustningen som 
innehåller den fluorerade växthusgasen. 
Hermetiskt slutna system skall märkas som 
sådana.

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i 
rådets direktiv 67/548/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG avseende märkning av 
farliga ämnen och preparat får de produkter 
och den utrustning som förtecknas i punkt 2 
och som innehåller fluorerade växthusgaser 
inte släppas ut på marknaden såvida inte det 
kemiska namnet på de fluorerade 
växthusgaserna har identifierats genom 
märkning med användning av godkänd 
branschnomenklatur. Sådan märkning skall 
tydligt ange att produkten eller utrustningen 
innehåller fluorerade växthusgaser samt 
deras globala uppvärmningspotential, och 
detta skall tydligt och outplånligt anges på 
produkten eller utrustningen. Märkningen 
skall placeras på utsidan av tillämpningens 
eller utrustningens framsida eller ovansida, 
så att den är klart synlig och inte dold. Om 
märkningen inte är placerad i närheten av 
öppningen för att återfylla eller återvinna 
den fluorerade växthusgasen eller på den del
av produkten eller utrustningen som 
innehåller den fluorerade växthusgasen skall 
ytterligare en märkning placeras i närheten 
av dessa ställen eller av den delen. 
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Hermetiskt slutna system skall märkas som 
sådana.

Or. en

Motivering

I många tillämpningar är inte de serviceställen och delar som innehåller fluorerade 
växthusgaser synliga för konsumenten. Ändringen syftar till att se till att konsumenterna kan 
få information om att produkten innehåller växthusgaser och om gasens globala
uppvärmningspotential.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 46
Artikel 7, punkt 1

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i 
rådets direktiv 67/548/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG avseende märkning av 
farliga ämnen och preparat får de produkter 
och den utrustning som förtecknas i punkt 2 
och som innehåller fluorerade växthusgaser 
inte släppas ut på marknaden såvida inte det 
kemiska namnet på de fluorerade 
växthusgaserna har identifierats genom 
märkning med användning av godkänd 
branschnomenklatur. Sådan märkning skall 
tydligt ange att produkten eller utrustningen 
innehåller fluorerade växthusgaser, och detta 
skall tydligt och outplånligt anges på 
produkten eller utrustningen i närheten av 
öppningen för att återfylla eller återvinna 
den fluorerade växthusgasen eller på den del 
av produkten eller utrustningen som 
innehåller den fluorerade växthusgasen. 
Hermetiskt slutna system skall märkas som 
sådana.

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i 
rådets direktiv 67/548/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG avseende märkning av 
farliga ämnen och preparat får de produkter 
och den utrustning som förtecknas i punkt 2 
och som innehåller fluorerade växthusgaser 
inte släppas ut på marknaden såvida inte det 
kemiska namnet på de fluorerade 
växthusgaserna har identifierats genom 
märkning med användning av godkänd 
branschnomenklatur. Sådan märkning skall 
tydligt ange att produkten eller utrustningen 
innehåller fluorerade växthusgaser samt 
deras globala uppvärmningspotential, och 
detta skall tydligt och outplånligt anges på 
produkten eller utrustningen. På 
konsumentprodukter eller 
konsumentutrustning skall märkningen 
placeras på utsidan av produktens eller 
utrustningens framsida eller ovansida, så 
att den är klart synlig och inte dold. Om 
märkningen inte är placerad i närheten av 
öppningen för att återfylla eller återvinna 
den fluorerade växthusgasen eller på den del 
av produkten eller utrustningen som 
innehåller den fluorerade växthusgasen skall 
ytterligare en märkning placeras i närheten 
av dessa ställen eller av den delen. 
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Hermetiskt slutna system skall märkas som 
sådana.

Or. en

Motivering

I många tillämpningar är inte de serviceställen och delar som innehåller fluorerade 
växthusgaser synliga för konsumenten. Ändringen syftar till att se till att konsumenterna kan 
få information om att produkten innehåller växthusgaser och om gasens globala 
uppvärmningspotential.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 47
Artikel 8, punkt 2a (ny)

2a. Fluorerade växthusgaser skall endast 
användas i de fall det inte finns några 
andra säkra, teknisk möjliga och 
miljömässigt acceptabla alternativ.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring bekräftas a) att innovation och övergång från fluorerade växthusgaser 
till miljövänliga alternativ måste ske snabbt och b) att det redan finns en stor mängd 
fluorerade växthusgaser som förvaras (det vill säga i skum, kylanläggningar, 
luftkonditioneringsanläggningar eller i brandskyddssystem) och som skulle kunna påverka 
vårt klimat eftersom varje kilo som är installerat så småningom kan läcka ut i luften.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 48
Artikel 8, punkt 2a (ny)

2a. Fluorkolväten skall endast användas i 
de fall det inte finns några andra säkra, 
teknisk möjliga, kostnadseffektiva och 
miljövänliga alternativ.

Or. en



AM\580037SV.doc 19/31 PE 362.664v01-00

SV

Motivering

Ändringen stämmer överens med den första behandlingen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 49
Artikel 10, punkt 1

1. På grundval av de framsteg som görs för 
att begränsa eller ersätta fluorerade 
växthusgaser i andra
luftkonditioneringssystem än dem som är 
installerade i motorfordon och som det 
hänvisas till i rådets direktiv 70/156/EEG av 
den 6 februari 1970 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon och i kylsystem i 
transportmedel skall kommissionen se över 
denna förordning och offentliggöra en 
rapport senast den 31 december 2007. Om så 
är lämpligt skall det i rapporten också tas 
upp lagförslag om tillämpning av 
bestämmelserna i artikel 3 på andra 
luftkonditioneringssystem än dem som är 
installerade i motorfordon och som det 
hänvisas till i direktiv 70/156/EEG och på 
kylsystem i transportmedel.

1. På grundval av de framsteg som görs för 
att i praktiken begränsa eller ersätta 
fluorerade växthusgaser med miljövänliga 
alternativ i samtliga tillämpningar som 
omfattas av denna förordning, förutom 
i luftkonditioneringssystem som är 
installerade i motorfordon och som det 
hänvisas till i rådets direktiv 70/156/EEG av 
den 6 februari 1970 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon skall 
kommissionen se över denna förordning och 
offentliggöra en rapport senast 
den 31 december 2007.

Or. en

Motivering

Översynsarbetet och kommissionens rapport bör täcka samtliga tillämpningar och inte bara 
vissa enskilda tillämpningar.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 50
Artikel 10, punkt 2, led e

e) utvärdera om de begränsningsåtgärder 
som operatörerna vidtagit enligt artikel 3 är 
effektiva samt bedöma om det går att 

e) utvärdera om de begränsningsåtgärder 
som operatörerna vidtagit enligt artikel 3 är 
effektiva samt bedöma om det går att 



PE 362.664v01-00 20/31 AM\580037SV.doc

SV

fastställa anläggningarnas maximala 
läckage,

fastställa anläggningarnas maximala läckage 
och därvid beakta representativ 
information som samlats in från 
operatörernas register i medlemsstaterna,

Or. en

Motivering

Säkerställer att kommissionen, då den gör sin bedömning, tar hänsyn den information som 
registreras i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 51
Artikel 10, punkt 2, led j

j) bedöma om det är tekniskt möjligt och 
kostnadseffektivt att inkludera ytterligare 
produkter och utrustning innehållande 
fluorerade växthusgaser i bilaga II och i 
förekommande fall föreslå att bilaga II 
ändras för att inkludera sådana ytterligare 
produkter och utrustningar.

j) bedöma om det är tekniskt möjligt, 
energieffektivt och kostnadseffektivt att 
inkludera ytterligare produkter och 
utrustning innehållande fluorerade 
växthusgaser i bilaga II och i förekommande 
fall föreslå att bilaga II ändras för att 
inkludera sådana ytterligare produkter och 
utrustningar.

Or. en

Motivering

Valet av kylmedier och utrustningsdesign kan i hög grad påverka energieffektiviteten och 
energikonsumtionen och påverkar även den totala kostnaden för utrustningen. Därför kan 
valet av kylmedier påverka kostnadseffektiviteten hos de energikonsumtionsåtgärder som 
vidtas för stationär kyl- och luftkonditioneringsutrustning. Det är viktigt att se till att sådana 
faktorer beaktas fullt ut i samband med att andra åtgärder vidtas.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 52
Artikel 10, punkt 3

3. Om nödvändigt skall kommissionen lägga 
fram relevanta förslag till översyn av 
bestämmelserna i denna förordning.

3. Kommissionen skall lägga fram relevanta 
förslag till översyn av bestämmelserna i 
denna förordning, inbegripet bilagorna, 
senast den 31 december 2007 och, vid 
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behov, vartannat år därefter.

Or. en

Motivering

Den rättsliga översynen bör stämma överens med tidsramen för kommissionens 
översynsrapport, som skall offentliggöras den 31 december 2007. Därefter bör eventuella 
översyner göras regelbundet.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 53
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Främjande av alternativ

1. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
fördraget, i synnerhet artikel 87 i det, skall 
medlemsstaterna eftersträva att genom 
skattefördelar eller andra incitament 
främja utsläppandet på marknaden av 
produkter och utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser med en faktor för 
global uppvärmningspotential som är lägre 
än 50.
2. Punkt 1 skall gälla följande typer av 
produkter och utrustningar:
a) kylprodukter och kylanläggningar,
b) luftkonditioneringsprodukter och 
luftkonditioneringsanläggningar (utom de 
som finns i motorfordon),
c) skum.

Or. en

Motivering

I många tillämpningar är inte de serviceställen och delar som innehåller fluorerade 
växthusgaser synliga för konsumenten. Ändringen syftar till att se till att konsumenterna kan 
få information om att produkten innehåller växthusgaser och om gasens globala 
uppvärmningspotential.
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Ändringsförslag från Åsa Westlund och Dan Jørgensen

Ändringsförslag 54
Bilaga II, rad 3a (ny)

Fluorkolväten Brandskyddssystem och 
brandsläckare*

Två år efter 
ikraftträdandet

* Utom för användning i militära anläggningar och vid kritiska tillfällen (som skall 
definieras av den kommitté som avses i artikel 11).

Or. en

Motivering

På marknaden finns alternativ som släpper ut avsevärt mycket mindre växthusgaser. De flesta 
alternativen minskar till och med energikonsumtionen.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 55
Bilaga II, rad 3a (ny)

Fluorkolväten Stationära 
brandskyddssystem och 
brandsläckare (utom vid 
vissa kritiska tillfällen)

Datum för ikraftträdande

Or. en

Motivering

För de flesta brandskyddstillämpningarna finns det lättillgängliga alternativ. Den kommitté 
som avses i artikel 10 i förordningen kan fastställa undantag för vissa kritiska tillfällen, 
liknande det som redan sker i fråga om förordning (EG) nr 2037/2000 om ozonnedbrytande 
ämnen.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Dan Jørgensen

Ändringsförslag 56
Bilaga II, rad 8a (ny)

Fluorkolväten Framställning av flexibelt 
polyuretanskum

Två år efter 
ikraftträdandet
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Or. en

Motivering

På marknaden finns alternativ som släpper ut avsevärt mycket mindre växthusgaser. De flesta 
alternativen minskar till och med energikonsumtionen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 57
Bilaga II, rad 8a (ny)

Fluorerade växthusgaser Andra typer av skum än 
enkomponentsskum, utom 

om sådant krävs för att 
uppfylla säkerhetskrav

1 januari 2009

Or. en

Motivering

Ett antal tillverkare har redan använt andra expansionsmedel än fluorerade växthusgaser i 
skum. En sådan ändring skulle sporra den europeiska tekniska innovationen inom denna 
sektor, och på så sätt bidra till en betydande kedjereaktion på världsmarknaden.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 58
Bilaga II, rad 8a (ny)

Fluorkolväten och 
perfluorkarboner

Andra typer av skum än 
enkomponentsskum, utom 

om sådant krävs för att 
uppfylla säkerhetskrav

1 januari 2009

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att den rättsliga grunden ändras till artikel 95, så att 
industriplaneringen kan utarbetas på säkra grunder för hela den europeiska marknaden. 
Klimatproblemet är ett världsproblem och därför är det inte nationella åtgärder som bör 
vidtas, utan åtgärder på åtminstone gemenskapsnivå. Ändringen av den rättsliga grunden
kommer emellertid att göra det mycket svårt för medlemsstaterna att gå längre än de krav 
som fastställs i förordningen. Därför måste det ställas högre krav än dem som föreskrivs i den 
gemensamma ståndpunkten. Med tanke på att det redan säljs 15 miljoner kylskåp som 
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innehåller kolväten varje år är det lämpligt att man stegvis inför ett förbud mot kylskåp som 
innehåller fluorerade växthusgaser.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 59
Bilaga II, rad 8a (ny)

Fluorkolväten Framställning av mjukt 
skum

1 januari 2006

Or. en

Motivering

För tillverkning av mjukt skum finns det lättillgängliga alternativ, såsom kolväten.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Dan Jørgensen

Ändringsförslag 60
Bilaga II, rad 9a (ny)

Fluorkolväten Aerosolsprayer**** Två år efter 
ikraftträdandet

**** Utom för medicinsk användning och för användning inom ett begränsat utrymme 
om brandsäkerhetsnormerna förhindrar användning av lättantändligt bränsle eller om 
användning av sådant bränsle föreskrivs för underhåll av elektriska eller elektroniska 
komponenter.

Or. en

Motivering

Det finns alternativ på marknaden, som släpper ut avsevärt mycket mindre växthusgaser. De 
flesta alternativen minskar även energikonsumtionen.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 61
Bilaga II, rad 9a (ny)
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Fluorkolväten Aerosolsprayer (med 
undantag för 

dosinhalatorer och för 
rengöring av elektroniska 

komponenter samt om 
säkerhetskraven 

förhindrar användning av 
alternativ)

1 januari 2006

Or. en

Motivering

Det finns alternativ till de flesta aerosolsprayerna, med undantag för dosinhalatorer och viss 
rengöring av elektroniska komponenter. Därför införs ett undantag för sådan användning.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 62
Bilaga II, rad 9a (ny)

Fluorkolväten Kylsystem med påfyllning 
av kylmedium under 150 g

Fyra år efter 
ikraftträdandet

Or. en

Motivering

Principen om att få ett slut på användningen av fluorkolväten i små mängder och i hushållens 
kylskåp bör stödjas, men utvecklingsländernas tillverkare som exporterar sina produkter till 
EU bör få mer tid på sig för att anpassa sig.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 63
Bilaga II, rad 9a (ny)

Fluorkolväten Kylutrustning för 
hushållsbruk, utom om 

sådan krävs för att uppfylla 
säkerhetsnormer

Ett år efter ikraftträdandet

Or. en
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Motivering

Föredraganden föreslår att den rättsliga grunden ändras till artikel 95, så att 
industriplaneringen kan utarbetas på säkra grunder för hela den europeiska marknaden. 
Klimatproblemet är ett världsproblem och därför är det inte nationella åtgärder som bör 
vidtas, utan åtgärder på åtminstone gemenskapsnivå. Ändringen av den rättsliga grunden 
kommer emellertid att göra det mycket svårt för medlemsstaterna att gå längre än de krav 
som fastställs i förordningen. Därför måste det ställas högre krav än dem som föreskrivs i den 
gemensamma ståndpunkten. Med tanke på att det redan säljs 15 miljoner kylskåp som 
innehåller kolväten varje år är det lämpligt att man stegvis inför ett förbud mot kylskåp som 
innehåller fluorerade växthusgaser.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 64
Bilaga II, rad 9a (ny)

Fluorerade växthusgaser Enhetliga, anslutningsbara 
kylanläggningar med 

påfyllning av kylmedium 
under 300 g

1 januari 2008

Or. en

Motivering

Med tanke på att det finns ett stort antal modeller från olika tillverkare som använder 
alternativ teknik runtom i Europa finns det ingen anledning att inte begränsa användningen 
av fluorkolväten i hushållsapparater redan i ett tidigt skede. För utrustning med påfyllning av 
fluorkolväten under 300 g (det vill säga motsvarande påfyllning av kolväten på 120 g–150 g) 
finns det alternativ till klorväten, men de är ännu inte så vanliga, och därför behövs det lite 
mer tid innan en lång rad olika komponenter kan släppas ut på marknaden. Därför föreslås i 
den här ändringen att det stegvisa avskaffandet av fluorerade växthusgaser i små 
tillämpningar skall ske fram till 2008 och inte tidigare.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Dan Jørgensen

Ändringsförslag 65
Bilaga II, rad 9b (ny)

Fluorerade växthusgaser Stationära kyl-, 
luftkonditionerings- och 

värmepumpsanläggningar 
samt avfuktningsapparater 

med påfyllning av 

Två år efter 
ikraftträdandet
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kylmedium på minst 
10 kg**

** Utom om säkerhetsbestämmelserna förhindrar användning av alternativ eller om 
det inte innebär oproportionerliga kostnader för industrin.

Or. en

Motivering

På marknaden finns alternativ som släpper ut avsevärt mycket mindre växthusgaser. De flesta 
alternativen minskar till och med energikonsumtionen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 66
Bilaga II, rad 9b (ny)

Fluorerade växthusgaser Kommersiell och 
industriell kylutrustning, 
utom om sådan krävs för 

att uppfylla 
säkerhetsnormer

1 januari 2010

Or. en

Motivering

Ett antal tillverkare har redan använt andra kylmedier än fluorerade växthusgaser i 
kommersiell kylutrustning. En sådan ändring skulle sporra den europeiska tekniska 
innovationen inom denna sektor, och på så sätt bidra till en betydande kedjereaktion på 
världsmarknaden.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 67
Bilaga II, rad 9b (ny)

Fluorkolväten Kommersiell och 
industriell kylutrustning, 
utom om sådan krävs för 

att uppfylla 
säkerhetsnormer

1 januari 2010

Or. en
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Motivering

Föredraganden föreslår att den rättsliga grunden ändras till artikel 95, så att 
industriplaneringen kan utarbetas på säkra grunder för hela den europeiska marknaden. 
Klimatproblemet är ett världsproblem och därför är det inte nationella åtgärder som bör 
vidtas, utan åtgärder på åtminstone gemenskapsnivå. Ändringen av den rättsliga grunden 
kommer emellertid att göra det mycket svårt för medlemsstaterna att gå längre än de krav 
som fastställs i förordningen. Därför måste det ställas högre krav än dem som föreskrivs i den 
gemensamma ståndpunkten. Med tanke på att det redan säljs 15 miljoner kylskåp som 
innehåller kolväten varje år är det lämpligt att man stegvis inför ett förbud mot kylskåp som 
innehåller fluorerade växthusgaser.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 68
Bilaga II, rad 9a (ny)

Fluorkolväten Kommersiell och 
industriell kylutrustning, 
utom om sådan krävs för 

att uppfylla
säkerhetsnormer

1 januari 2010

Or. en

Motivering

Ett antal tillverkare har redan använt andra kylmedier än fluorkolväten i kommersiell 
kylutrustning. En sådan ändring skulle sporra den europeiska tekniska innovationen inom 
denna sektor, och på så sätt bidra till en betydande kedjereaktion på världsmarknaden.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 69
Bilaga II, rad 9c (ny)

Fluorerade växthusgaser Stationär 
luftkonditionerings-

utrustning, utom om sådan 
krävs för att uppfylla 

säkerhetsnormer

1 januari 2010

Or. en
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Motivering

Föredraganden föreslår att den rättsliga grunden ändras till artikel 95, så att 
industriplaneringen kan utarbetas på säkra grunder för hela den europeiska marknaden. 
Klimatproblemet är ett världsproblem och därför är det inte nationella åtgärder som bör 
vidtas, utan åtgärder på åtminstone gemenskapsnivå. Ändringen av den rättsliga grunden 
kommer emellertid att göra det mycket svårt för medlemsstaterna att gå längre än de krav 
som fastställs i förordningen. Därför måste det ställas högre krav än dem som föreskrivs i den 
gemensamma ståndpunkten.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 70
Bilaga II, rad 9c (ny)

Fluorerade växthusgaser Stationär 
luftkonditionerings-

utrustning, utom om sådan 
krävs för att uppfylla 

säkerhetsnormer

1 januari 2009

Or. en

Motivering

Ett antal tillverkare har redan använt andra gaser än fluorerade växthusgaser. En sådan 
ändring skulle sporra den europeiska tekniska innovationen inom denna sektor, och på så sätt 
bidra till en betydande kedjereaktion på världsmarknaden.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Dan Jørgensen

Ändringsförslag 71
Bilaga II, rad 9c (ny)

Fluorkolväten Lokala värmeledningar Två år efter 
ikraftträdandet

Or. en

Motivering

På marknaden finns alternativ som släpper ut avsevärt mycket mindre växthusgaser. De flesta 
alternativen minskar till och med energikonsumtionen.
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Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 72
Bilaga II, rad 9b (ny)

Fluorkolväten Lokala värmeledningar Datum för ikraftträdande

Or. en

Motivering

För tillverkning av lokala värmeledningar finns det lättillgängliga alternativ, såsom kolväten.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Dan Jørgensen

Ändringsförslag 73
Bilaga II, rad 9d (ny)

Svavelhexafluorid Spårgas *** Två år efter 
ikraftträdandet

*** Med undantag för användning i laboratorier.

Or. en

Motivering

På marknaden finns alternativ som släpper ut avsevärt mycket mindre växthusgaser. De flesta 
alternativen minskar till och med energikonsumtionen.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 74
Bilaga II, rad 9c (ny)

Svavelhexafluorid Spårgas med undantag för 
användning i laboratorier

1 januari 2006

Or. en

Motivering

För den mesta användningen av svavelhexafluorid som spårgas finns det alternativ såsom 
kolväten, med undantag för viss användning i laboratorier. Därför görs undantag för sådan 
användning.
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Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 75
Bilaga II, rad 9d (ny)

Svavelhexafluorid Alla tillämpningar, med 
undantag för brytare 

1 januari 2008

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att den rättsliga grunden ändras till artikel 95, så att 
industriplaneringen kan utarbetas på säkra grunder för hela den europeiska marknaden. 
Klimatproblemet är ett världsproblem och därför är det inte nationella åtgärder som bör 
vidtas, utan åtgärder på åtminstone gemenskapsnivå. Ändringen av den rättsliga grunden 
kommer emellertid att göra det mycket svårt för medlemsstaterna att gå längre än de krav 
som fastställs i förordningen. Därför måste det ställas högre krav än dem som föreskrivs i den 
gemensamma ståndpunkten. När det gäller brytare finns det för tillfället inga lämpliga 
alternativ.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 76
Bilaga II, rad 9d (ny)

Svavelhexafluorid Alla tillämpningar, utom 
de som anges ovan, med 

undantag för brytare 

1 januari 2007

Or. en

Motivering

Det finns alternativ för svavelhexafluorid när det gäller samtliga tillämpningar, med 
undantag för brytare.


