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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde 
gefluoreerde broeikasgassen
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0492)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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 175, lid 1,

Motivering

In verband met de rechtszekerheid moet de gehele verordening gebaseerd worden op artikel 175 
omdat het doel en de inhoud van de verordening duidelijk met milieubescherming te maken 
hebben.

Amendement 2
Overweging 3 bis (nieuw)

  
1 PB C 130E van 29.4.2004, blz. 600.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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(3 bis) In bijlage II van Beschikking 
2002/358/EG worden verschillende 
reductiedoelstellingen per lidstaat 
vastgesteld. De lidstaten zijn derhalve 
verplicht individuele maatregelen te 
nemen. De individuele lidstaten moeten 
derhalve ook adequate maatregelen 
kunnen nemen of handhaven om hun 
nationale reductiedoelstellingen te 
verwezenlijken.

Motivering

Amendement 2 van de eerste lezing wordt hiermee opnieuw ingediend.

Amendement 3
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 
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. Ingevolge artikel 176 
moeten de lidstaten derhalve stringentere 
maatregelen kunnen treffen. Deze 
maatregelen moeten echter stroken met 
het Verdrag, d.w.z. dat ze evenredig, niet-
discriminerend en niet puur economisch 
van aard zijn.

Motivering

Het is belangrijk te beseffen dat de artikelen 175 en 176 de lidstaten geen vrijbrief geven om om 
het even welke maatregelen in te voeren. De interne markt wordt nog steeds beschermd tegen 
maatregelen die de handel meer dan noodzakelijk beperken.

Amendement 4
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 

(6) Er dienen maatregelen op 
communautair niveau te worden genomen 
ter harmonisering van de 
basisvoorschriften 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 
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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.

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 nieuwe alternatieven 
wordt gewerkt, hetgeen gestimuleerd moet 
worden.

Motivering

Noodzakelijke verandering wegens wijziging van de rechtsgrondslag. Innovatie moet worden 
bevorderd, alsook het overstappen naar milieuvriendelijker alternatieven.

Amendement 5
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) De toepassing en handhaving van 
deze verordening moeten technologische 
innovatie stimuleren door het 
aanmoedigen van een doorlopende 
ontwikkeling van alternatieve 
technologieën en het overstappen naar 
reeds bestaande technologieën die 
milieuvriendelijker zijn.

Motivering

Er moet duidelijk op gewezen worden dat innovatie en de ontwikkeling van alternatieven 
gestimuleerd moeten worden en dat deze verordening een middel is om dat te doen.

Amendement 6
Overweging 12

(12) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk de insluiting van en 
de rapportage over bepaalde gefluoreerde 
broeikasgassen en de regulering van het 
gebruik en het op de markt brengen van 
producten en apparatuur die bepaalde 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
het oog op de bescherming van het milieu 
en het behoud van de interne markt niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang en de gevolgen van deze 
verordening beter door de Gemeenschap 

(12) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk de insluiting van en 
de rapportage over bepaalde gefluoreerde 
broeikasgassen en de regulering van het 
gebruik en het op de markt brengen van 
producten en apparatuur die bepaalde 
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met 
het oog op de bescherming van het milieu 
niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang en de gevolgen van deze 
verordening beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
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kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstellingen te 
verwezenlijken. 

Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstellingen te 
verwezenlijken. 

Motivering

Deze wijziging is nodig wegens het veranderen van de rechtsgrondslag.

Amendement 7
Artikel 3, lid 2, inleidende formule en letter (a)

2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde 
toepassingen zorgen ervoor dat deze door 
gecertificeerd personeel dat aan de in 
artikel 5 genoemde eisen voldoet, op 
lekkage geïnspecteerd worden aan de hand 
van het volgende schema: 

2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde 
toepassingen zorgen ervoor dat deze door 
gecertificeerd personeel dat aan de in 
artikel 5 genoemde eisen voldoet, op 
lekkage gecontroleerd worden aan de hand 
van het volgende schema: 

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 op 
lekkage gecontroleerd; deze verplichting 
geldt niet voor apparatuur met hermetisch 
afgesloten systemen die als dusdanig zijn 
gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten;
[horizontaal amendement - als dit 
amendement wordt aangenomen, wordt de 
term "geïnspecteerd" in de gehele 
verordening en in alle amendementen erop 
gewijzigd in "op lekkage gecontroleerd"]

Motivering

Het woord "inspectie" impliceert in sommige landen (zoals in Frankrijk) een controleprocedure 
door een externe organisatie die onafhankelijk van de exploitant van het bedrijf opereert. Het 
verplichtstellen van een dergelijke externe controle in bepaalde landen  zal ongetwijfeld tot 
oneerlijke concurrentie leiden. Het is daarom beter om in het hele document voor het vaststellen 
van de vereiste inspectienormen het woord "controle" in plaats van "inspectie" te gebruiken.

Amendement 8
Artikel 3, lid 2, alinea 3

In dit lid betekent "op lekkage 
geïnspecteerd" dat de apparatuur of het 

In dit lid betekent "op lekkage 
gecontroleerd" dat de apparatuur of het 
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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.

systeem in hoofdzaak wordt onderzocht op 
lekkage met gebruikmaking van directe 
meetmethoden - waarbij vooral de 
onderdelen van het systeem worden
geïnspecteerd waar lekkage waarschijnlijk 
is - of indirecte meetmethoden waarbij 
vooral gelet wordt op de hoeveelheid 
koelmiddel in het systeem.

Motivering

De term "controle op lekkage" moet preciezer worden gedefinieerd.

Amendement 9
Artikel 3, lid 4

4. Wanneer een naar behoren 
functionerend en adequaat 
lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt 
de frequentie van de in lid 2, punt b) en 
punt c), vereiste inspecties gehalveerd.

4. Wanneer een naar behoren 
functionerend en adequaat 
lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt 
de frequentie van de in lid 2, punt b) en 
punt c), vereiste controlemaatregelen
gehalveerd.

[horizontaal amendement - als dit 
amendement wordt aangenomen, wordt de 
term "inspectie(s)" in de gehele 
verordening en in alle amendementen erop 
gewijzigd in "controlemaatregelen"]

Motivering

Wegens de samenhang met het amendement op artikel 3, lid 2.

Amendement 10
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 personeelsleden en voor bedrijven en 
hun personeelsleden die betrokken zijn bij 
het installeren of onderhouden van de 
onder deze verordening vallende 
apparatuur of  bij de serviceverlening of 
controle van de apparatuur in het kader 
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van de in de artikelen 3 en 4 genoemde 
activiteiten.

Motivering

De verordening beoogt een doeltreffende insluiting. Teneinde te zorgen voor minimale 
beroepskwalificaties en vakbekwaamheid moeten de installaties eerst goed gepland en 
uitgevoerd worden, waarna een professioneel preventief onderhoud en serviceverlening 
noodzakelijk zijn. Inspectie- en terugwinningswerkzaamheden zijn niet toereikend.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft hierover terecht het volgende gezegd: "Artikel 5 
voorziet in opleiding voor het personeel dat betrokken is bij de insluiting en terugwinning, maar 
niet voor het personeel dat betrokken is bij installatie, onderhoud en inspectie. Voor werkelijke 
effectieve veranderingen is dit essentieel."

Amendement 11
Artikel 6, lid 1, letter (a), streepje 1

- zijn totale productie van alle gefluoreerde 
broeikasgassen in de Gemeenschap, met 
opgave van de belangrijkste soorten 
toepassingen (bijv. klimaatregelings-
apparatuur in voertuigen, koeling, 
klimaatregeling, schuim, aërosolen, 
elektrische apparatuur, fabricage van 
halfgeleiders) waarin de stof naar 
verwachting zal worden gebruikt;

- zijn totale productie van alle gefluoreerde 
broeikasgassen in de Gemeenschap, met 
opgave van de belangrijkste soorten 
toepassingen (bijv. klimaatregelings-
apparatuur in voertuigen, koeling, 
klimaatregeling, schuim, aërosolen, 
elektrische apparatuur, fabricage van 
halfgeleiders, oplosmiddelen en 
brandbeveiliging) waarin de stof naar 
verwachting zal worden gebruikt;

Motivering

Het lag niet in de bedoeling een uitputtende lijst van toepassingen op te stellen. Desalniettemin 
kan het niet vermelden van brandbeveiliging op deze lijst sommigen wellicht de indruk geven dat 
deze sector niet zo belangrijk is als andere sectoren als het om het terugdringen van de emissies 
gaat. De werkgroep voor gefluoreerde gassen heeft in het kader van het Europees programma 
inzake klimaatverandering zowel oplosmiddelen als brandbeveiliging als belangrijkste 
toepassingsgebieden aangemerkt.

Amendement 12
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De bevoegde instanties bezien om de 
twee jaar een representatieve steekproef 
van de in artikel 3, lid 6 bedoelde 
documenten voor ieder van de in artikel 3, 
lid 2, letters b) t/m c) opgesomde 
categorieën en brengen aan de Commissie 
verslag uit van de geraamde uitstoot.

Motivering

In het verslag wordt geen duidelijk verband gelegd tussen de voorgestelde bepalingen inzake 
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insluiting en verslaglegging. De voorgestelde verslagleggingseisen volgen slechts de 
handelsstroom en voldoen niet aan de doelen van het  voorstel, namelijk het volgen van de 
werkelijke uitstoot. Het is van wezenlijk belang een steekproef van de werkelijke gegevens op te 
nemen om te zorgen voor een nauwkeurig beeld van de uitstoot.

Amendement 13
Artikel 6, lid 2

2. De Commissie zal uiterlijk ...* volgens 
de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure 
de vorm van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde verslagen vaststellen.

2. De Commissie zal uiterlijk ...* volgens 
de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure 
de vorm van de in lid 1 en lid 1 bis van dit 
artikel bedoelde verslagen vaststellen.

Motivering

Dit amendement houdt verband met het invoegen van een nieuw lid 1 bis in artikel 6.

Amendement 14
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 in hoeverre deze aan de stijging van de  
temperatuur kunnen bijdragen, 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.

Motivering

Het is belangrijk dat de consument niet alleen weet dat een product bepaalde gassen bevat, maar 
ook in hoeverre dergelijke gassen bijdragen tot de algemene temperatuurstijging. Hiermee wordt 
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het idee dat ten grondslag lag aan amendement 78 in de eerste lezing opnieuw geïntroduceerd.

Amendement 15
Artikel 10, lid 1

1. Op basis van de vorderingen bij de 
mogelijke insluiting of vervanging van 
gefluoreerde broei-kasgassen 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 koel-systemen, 
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 
mogelijke insluiting of vervanging van 
gefluoreerde broei-kasgassen 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 koel-systemen, 
evalueert de Commissie deze verordening 
en brengt zij hierover uiterlijk op 31 
december 2007 een verslag uit . Zij stelt 
vóór 31 december 2008
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.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat ook voor deze toepassingen de insluitingsvereisten van artikel 3 
gelden.

Amendement 16
Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10 bis
Bevordering van alternatieven

De lidstaten bevorderen het op de markt 
brengen van apparatuur waarbij gebruik 
wordt gemaakt van alternatieven voor 
gassen met een hoog 
aardopwarmingspotentieel en rekening 
wordt gehouden met het voordeel in 
energierendement dat bepaalde gassen bij 
bepaalde toepassingen bieden, zoals 
isolatie. Lidstaten die fiscale of andere 
prikkels invoeren ter aanmoediging van 
het op de markt brengen van deze 
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apparatuur stellen de Commissie van deze 
maatregelen op de hoogte. Daarnaast 
verzoeken zij de Commissie om 
toestemming voor alle 
verbodsmaatregelen anders dan die welke 
uit artikel 9 voortvloeien.

Motivering

Herneemt amendement 77 van de eerste lezing. De kennisgeving is een proactief middel om 
gerechtelijke procedures te voorkomen en draagt ertoe bij dat dit soort nationale maatregelen 
met het Verdrag stroken, d.w.z. dat zij evenredig, niet-discriminerend en niet puur economisch 
van aard zijn.

Amendement 17
Bijlage II, rij 19 bis (nieuw)

Fluorkoolwaterstoffen In koelingssystemen met minder 
dan 150 g koelmiddelvulling

Twee jaar na 
inwerkingtreding

Motivering

Alternatieve koelmiddelen voor fluorkoolwaterstoffen zijn reeds op ruime schaal in de handel 
beschikbaar. Ingevolge de Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur moeten fluorkoolwaterstoffen van een afgedankte koelkast worden teruggewonnen. 
Vervanging ervan is meer kosteneffectief:  overschakelen op een koolwaterstofkoelmiddel kost 
b.v. 3,40 €/ton CO2  equivalent, terwijl het terugwinnen ervan naar schatting 90 €/ton CO2
equivalent kost.
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TOELICHTING

1. Reactie op klimaatverandering

De voorgestelde verordening heeft als algehele doelstelling een significante bijdrage te leveren 
tot de verwezenlijking van de doelstelling van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het 
Protocol van Kyoto door de invoering van kosteneffectieve beperkingsmaatregelen. Maatregelen 
om de emissie van gefluoreerde gassen te beperken moeten worden bezien in de context van het 
streven om klimaatverandering tegen te gaan in ruimere zin. Klimaatverandering wordt erkend 
als een van de grootste uitdagingen op economisch en milieugebied waarmee de mensheid wordt 
geconfronteerd. Deze verordening biedt een wetgevingskader op communautair niveau teneinde 
de monitoring en insluiting van gefluoreerde gassen te verbeteren en voor bepaalde toepassingen 
beperkingen inzake het op de markt brengen en het gebruik in te voeren.

2. Gassen die onder de verordening vallen

Gefluoreerde gassen (fluorkoolwaterstoffen (HFK'S), perfluorkoolwaterstoffen (PFK'S) en 
zwavelhexafluoride (SF6)) werden in de jaren 90 geïntroduceerd om de ozon-afbrekende CFK'S 
en HCFK'S (chlorofluorcarbonaten en hydrochlorofluorcarbonaten) te vervangen. Door het 
gebruik van alternatieven zoals HFK'S konden de EU lidstaten voldoen aan de eisen van het 
Protocol van Montreal. Het aardopwarmingspotentieel (GWP) van gefluoreerde broeikasgassen 
is echter hoog en vele van deze gassen blijven lang in de dampkring aanwezig. De Commissie 
schat bijvoorbeeld dat SF6 een aardopwarmingspotentieel heeft dat 23.900 keer zo hoog is als 
dat van kooldioxide (CO2, wat een GWP van 1 heeft). Als er geen actie ondernomen wordt, 
schat de Commissie dat emissie van gefluoreerde gassen zal stijgen van 65,2 miljoen ton 
kooldioxide-equivalent in 1995 naar 98 miljoen ton in 2010. 

3. Gemeenschappelijke standpunt(en)

Hoewel het oorspronkelijke voorstel van de Commissie de vorm had van een verordening met 
een rechtsgrondslag voor de interne markt (artikel 95), bereikte de Raad een gemeenschappelijk
standpunt in de vorm van twee afzonderlijke teksten, een richtlijn gebaseerd op artikel 95 en een 
verordening gebaseerd op een dubbele rechtsgrondslag, te weten de artikelen 175 en 95. De ratio 
voor het splitsen van het voorstel van de Commissie in twee verschillende teksten was om alle 
eisen met betrekking tot uitstoot van airconditioning van motorvoertuigen te verplaatsen van de 
voorgestelde verordening naar de kaderrichtlijn 70/156/EEG voor goedkeuring van 
motorvoertuigen. De voorgestelde verordening zou dan vooral betrekking hebben op de overige 
vaste toepassingen.

Veel van de in de eerste lezing aangenomen amendementen van het Europees Parlement zijn 
overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt, met name het idee om het verbod op 
sommige gefluoreerde broeikasgassen in airconditioningssystemen in voertuigen te koppelen aan 
de type-goedkeuringsprocedure van Richtlijn 70/156/EEG, maar ook suggesties over 
insluitingseisen en de training en certificering van personeel dat met broeikasgassen in aanraking 
komt.

4. Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur juicht de door de Raad voorgestelde verordening toe, omdat zij een belangrijke 
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stap is voor de aanpak van klimaatverandering. Het is voor de Europese Unie van essentieel
belang dat zij laat zien dat er binnen Europa maatregelen worden genomen om de emissie van 
broeikasgassen te beperken. Het is echter duidelijk dat er een balans gevonden moet worden 
tussen een slagvaardige houding op milieugebied enerzijds en niet teveel beperkingen of 
bureaucratische rompslomp voor de interne markt anderzijds. 

a) Rechtsgrondslag

Niet alleen principieel gezien, maar ook in het licht van een betere, eenvoudigere en duidelijkere 
wetgeving, vormt het hanteren van een dubbele rechtsgrondslag een gevaarlijke tendens in het 
Europees beleid. Het "zwaartepunt" van de verordening is milieubescherming en volgens recente 
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie zou er voor een enkele rechtsgrondslag moeten 
worden gekozen die dat belangrijkste doel weerspiegelt. Om rechtszekerheid te garanderen, ziet 
de rapporteur geen andere oplossing dan een amendement in te dienen dat de dubbele grondslag 
wijzigt in een enkele, zodat de gehele verordening op artikel 175 gebaseerd wordt. 

Op deze wijze kunnen de lidstaten waar al een strengere wetgeving van kracht is, deze zonodig 
behouden, in plaats van gedwongen te worden om hun milieunormen naar een algemeen (lager) 
EU-niveau te verlagen, zoals met het huidige gemeenschappelijke standpunt het geval zou zijn. 
We moeten echter wel beseffen dat de artikelen 175 en 176 de lidstaten niet de vrije hand geven 
om om het even welke maatregel in te voeren. De interne markt blijft beschermd tegen 
maatregelen die de handel verder dan noodzakelijk beperken. In artikel 176 wordt duidelijk 
aangegeven dat de maatregelen in overeenstemming met het Verdrag dienen te zijn: ze moeten 
evenredig zijn en mogen niet discriminerend of puur economisch van aard zijn.

In een uitgebreid Europa van 25 (binnenkort 27) lidstaten is de kans groot dat de Raad vaker 
gebruik zal maken van een dubbele rechtsgrondslag om aan verschillende nationale belangen 
tegemoet te komen. Dit leidt er echter toe dat het doel en toepassingsgebied van de wetgeving
wordt versnipperd. Deze trend om slordige compromissen aan de onderhandelingstafel van de 
Raad in elkaar te flansen wanneer de lidstaten geen acceptabel politiek akkoord kunnen bereiken, 
is uiterst zorgwekkend. Uw rapporteur is van mening dat het Europees Parlement bij uitstek 
bekwaam is om de verschillen tussen nationale standpunten te overbruggen op gebieden waar 
actie op communautair niveau nodig is en voor een coherent beleid te zorgen. Als Commissie 
milieubeheer moeten wij erop toezien dat de milieuwetgeving, en dan vooral de wetgeving over 
klimaatverandering, niet verwatert of ontkracht wordt.

b) Bevordering van innovatie en overgang naar milieuvriendelijkere technologieën

Hoewel uw rapporteur van mening is dat insluiting en herstel uiterst nuttige middelen zijn om de 
uitstoot van broeikasgassen te beperken, acht zij het ook noodzakelijk dat alternatieve 
technologieën worden ontwikkeld die milieuvriendelijker zijn dan de bestaande. Bovendien is 
het niet meer dan fair om bedrijven die al milieuvriendelijkere technologieën hebben ontwikkeld
hiervoor de nodige erkenning te geven. Door in de lidstaten wetgeving uit te vaardigen die 
verder gaat dan de doorsnee wetgeving (zie hierboven, rechtsgrondslag) en door de promotie van 
bepaalde producten te beperken wanneer daar betere alternatieven voor bestaan, krijgen de 
zojuist genoemde doelstellingen een extra impuls. Willen de lidstaten verdere strikte maatregelen 
invoeren, dan moeten zij de Commissie daarvan voor de inwerkingtreding ervan in kennis 
stellen, om te voorkomen dat deze later juridisch worden aangevochten. De industrie moet op 
lange termijn van bepaalde zaken zeker kunnen zijn en het is onze taak om de koers voor de 
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toekomst uit te zetten. 

Wanneer deze verordening eenmaal is aangenomen, hoopt uw rapporteur dat zij zal bijdragen 
aan de vermindering en insluiting van broeikasgassen en aan de inspanningen die de Europese 
Unie en haar lidstaten zich getroosten om klimaatverandering aan te pakken.


