
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2068 VAN DE COMMISSIE 

van 17 november 2015 

tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, 
van het format van etiketten voor producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen 

bevatten 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende 
gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (1), en met name artikel 12, lid 14, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Artikel 12 van Verordening (EU) nr. 517/2014 bevat bepaalde etiketteringsvoorschriften voor producten en 
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten of nodig hebben voor de werking ervan, vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 1494/2007 (2), en voegt etiketteringsvoorschriften toe voor schuimen en voor gefluoreerde 
broeikasgassen die op de markt worden gebracht voor specifieke wijzen van gebruik. 

(2)  Omwille van de duidelijkheid is het aangewezen de precieze formulering van de in artikel 12, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 517/2014 bedoelde op de etiketten te vermelden informatie vast te leggen en voorschriften 
wat betreft de opmaak en plaatsing van dergelijke etiketten vast te stellen zodat zij zichtbaar en leesbaar zijn. 

(3)  Opdat één etiket gebruikt wordt voor producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, die tevens 
onderworpen zijn aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3), meer bepaald 
wat betreft de etikettering van containers, waaronder flessen, vaten, tankvoertuigen en tankwagons, moet de bij 
Verordening (EU) nr. 517/2014 vastgestelde etiketteringsinformatie vermeld worden in de rubriek voor 
aanvullende informatie op het etiket. 

(4)  Verordening (EG) nr. 1494/2007 moet daarom worden ingetrokken. 

(5)  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 24 van 
Verordening (EU) nr. 517/2014 opgerichte comité, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp 

Deze verordening stelt het etiketteringsformat vast dat van toepassing is op de in artikel 12, leden 1, 2 en 5, van 
Verordening (EU) nr. 517/2014 bedoelde soorten producten en apparatuur, evenals op de in artikel 12, leden 6 tot en 
met 12, van die verordening bedoelde gefluoreerde broeikasgassen. 

Artikel 2 

Etiketteringsformat 

1. De informatie op het etiket steekt duidelijk tegen de achtergrond van het etiket af en heeft een dusdanige grootte 
en spatiëring dat ze goed leesbaar is. Voor zover de bij deze verordening vereiste informatie wordt toegevoegd aan een 
etiket dat al op het product of de apparatuur in kwestie is aangebracht, is de lettergrootte niet kleiner dan de minimum
grootte van andere informatie op dat etiket, op bestaande naamplaatjes of op andere etiketten met productinformatie. 
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(1) PB L 150 van 20.5.2014, blz. 195. 
(2) Verordening (EG) nr. 1494/2007 van de Commissie van 17 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 

van het Europees Parlement en de Raad, van de vorm van etiketten en aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en 
apparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten (PB L 332 van 18.12.2007, blz. 25). 

(3) Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1). 



2. Het hele etiket met inhoud is zo ontworpen dat het tijdens de hele periode waarin het product of de apparatuur 
gefluoreerde broeikasgassen bevat, bij normaal gebruik goed vast blijft zitten op het product of de apparatuur en 
leesbaar is. 

3. De in artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 bedoelde producten en apparatuur zijn voorzien van 
een etiket dat informatie bevat overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en dat de tekst 
„Bevat gefluoreerde broeikasgassen” vermeldt. 

4. Het gewicht van de gefluoreerde broeikasgassen wordt uitgedrukt in kilogram en het CO2-equivalent wordt 
uitgedrukt in ton. 

5. Wanneer apparatuur wordt voorgevuld met, of voor haar werking gefluoreerde broeikasgassen nodig heeft, en 
dergelijke gassen buiten de fabriek kunnen worden toegevoegd en de resulterende totale hoeveelheid niet door de 
fabrikant is bepaald, dient op het etiket de in de fabriek toegevoegde hoeveelheid of de hoeveelheid waarvoor de 
apparatuur is ontworpen te worden vermeld en ruimte te worden vrijgehouden voor de vermelding van de buiten de 
fabriek toe te voegen hoeveelheid en de resulterende totale hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen. 

6. Wanneer een product met gefluoreerde broeikasgassen of vooraf gemengde polyolen ook geëtiketteerd dient te 
worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, wordt de informatie overeenkomstig artikel 12, lid 3 en 
leden 5 tot en met 12, van Verordening (EU) nr. 517/2014 vermeld in de rubriek voor aanvullende informatie op het in 
artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 bedoelde etiket. 

7. Wanneer de gefluoreerde broeikasgassen bedoeld zijn voor bepaalde wijzen van gebruik overeenkomstig artikel 12, 
leden 6 tot en met 12, van Verordening (EU) nr. 517/2014, wordt de volgende tekst op het etiket opgenomen:  

a) „100 % geregenereerd” of „100 % gerecycleerd”: voor geregenereerde of gerecycleerde gefluoreerde broeikasgassen die 
geen nieuw geproduceerde gefluoreerde broeikasgassen bevatten. Het adres van de regeneratie- of recyclage-inrichting 
bevat het straatadres in de Unie;  

b) „Uitsluitend voor vernietiging ingevoerd”: voor hoeveelheden gefluoreerd broeikasgas die worden ingevoerd met de 
bedoeling deze te vernietigen;  

c) „Uitsluitend voor rechtstreekse bulkuitvoer vanuit de EU”: voor hoeveelheden gefluoreerd broeikasgas die door een 
producent of importeur geleverd worden aan ondernemingen voor rechtstreekse bulkuitvoer vanuit de Unie;  

d) „Uitsluitend voor gebruik in militaire apparatuur”: voor hoeveelheden gefluoreerd broeikasgas die bestemd zijn voor 
gebruik in militaire apparatuur;  

e) „Uitsluitend voor etsen/reinigen in de sector halfgeleiderfabricage”: voor hoeveelheden gefluoreerd broeikasgas die 
bestemd zijn voor het etsen en reinigen in de sector fabricage van halfgeleiders;  

f) „Uitsluitend voor gebruik als grondstof”: voor hoeveelheden gefluoreerd broeikasgas die gebruikt worden als 
grondstof;  

g) „Uitsluitend voor de fabricage van dosisinhalatoren”: voor hoeveelheden gefluoreerd broeikasgas bestemd voor de 
toediening van geneesmiddelen in doseerinhalatoren. 

8. Koelings- en klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen die geïsoleerd zijn met door middel van gefluoreerde 
broeikasgassen geëxpandeerd schuim worden voorzien van een etiket dat de volgende tekst bevat: „Met gefluoreerde 
broeikasgassen geëxpandeerd schuim”. 

9. De etiketten worden aangebracht overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Verordening (EU) nr. 517/2014, voor zover 
mogelijk naast bestaande naamplaatjes of etiketten met productinformatie van het product of de apparatuur die de 
gefluoreerde broeikasgassen bevat. 

Artikel 3 

Intrekking 

Verordening (EG) nr. 1494/2007 wordt ingetrokken. Artikel 2, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1494/2007 
blijft van toepassing tot 1 januari 2017; om echter voor 1 januari 2017 aan deze bepaling te voldoen kunnen onderne
mingen artikel 12, lid 3, onder c), van Verordening (EU) nr. 517/2014 al toepassen. 

Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1494/2007 gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen 
volgens de concordantietabel in de bijlage. 
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Artikel 4 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 17 november 2015. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER   

BIJLAGE 

Concordantietabel 

Verordening (EG) nr. 1494/2007 Deze verordening 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2, lid 1 Artikel 2, leden 3 en 4 

Artikel 2, lid 2 Artikel 2, lid 8 

Artikel 2, lid 3 Artikel 2, lid 5 

Artikel 2, lid 4 — 

Artikel 3, lid 1 — 

Artikel 3, lid 2 Artikel 2, lid 1 

Artikel 3, lid 3 Artikel 2, lid 2 

Artikel 4, lid 1 Artikel 2, lid 9 

Artikel 4, lid 2 — 

Artikel 5 Artikel 4   
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