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Amendamentul 26
Evangelia Tzampazi

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se ştie că emisiile permanente, la 
nivelurile actuale, de substanţe care 
diminuează stratul de ozon continuă să îl 
afectează în mod serios. Diminuarea 
stratului de ozon în emisfera sudică a ajuns 
în anul 1998 la cote fără precedent. În trei 
din ultimele patru primăveri, s-a constatat o 
gravă afectare diminuare a stratului de 
ozon la nivelul regiunii arctice. Este 
evident că substanţele care diminuează 
stratul de ozon sunt prezente în concentraţii 
mai reduse în atmosferă şi primele semne 
ale reconstituirii stratului de ozon 
stratosferic au fost observate. Cu toate 
acestea, refacerea stratului de ozon la 
nivelul de concentrare anterior anului 1980 
nu este preconizată înainte de jumătatea 
secolului XXI. În consecinţă,  radiaţiile 
UV-B, crescute ca urmare a diminuării 
stratului de ozon, reprezintă în continuare
o ameninţare serioasă pentru sănătatea 
umană şi pentru mediu. Este prin urmare 
necesar să se ia măsuri suplimentare în 
scopul protejării sănătăţii oamenilor şi a 
mediului împotriva efectelor negative ale
acestor emisii şi pentru a evita noi 
întârzieri în refacerea stratului de ozon .

(2) Se ştie că emisiile permanente, la 
nivelurile actuale, de substanţe care 
diminuează stratul de ozon continuă să îl 
afectează în mod serios. Diminuarea 
stratului de ozon în emisfera sudică a ajuns 
în anul 1998 la cote fără precedent. În trei 
din ultimele patru primăveri, s-a constatat o 
gravă afectare diminuare a stratului de 
ozon la nivelul regiunii arctice. Este 
evident că substanţele care diminuează 
stratul de ozon sunt prezente în concentraţii 
mai reduse în atmosferă şi primele semne 
ale reconstituirii stratului de ozon 
stratosferic au fost observate. Cu toate 
acestea, refacerea stratului de ozon la 
nivelul de concentrare anterior anului 1980 
nu este preconizată înainte de jumătatea 
secolului XXI. În consecinţă,  radiaţiile 
UV-B, crescute ca urmare a diminuării 
stratului de ozon, reprezintă în continuare
o ameninţare serioasă pentru sănătatea 
umană şi pentru mediu. În acelaşi timp, 
aceste substanţe au un potenţial ridicat de 
încălzire globală şi sunt factori care 
contribuie la creşterea temperaturii 
planetei. Este prin urmare necesar să se ia 
măsuri suplimentare în scopul protejării 
sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva 
efectelor negative ale acestor emisii şi 
pentru a evita noi întârzieri în refacerea 
stratului de ozon .

Or. el

Justificare

În afara proprietăţilor chimice obţinute ca urmare a diminuării stratului de ozon, aceste 
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substanţe au, de asemenea, un potenţial ridicat de încălzire globală şi ar putea, prin urmare, 
provoca creşterea temperaturii planetei.

Amendamentul 27
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Multe substanţe care diminuează 
stratul de ozon sunt gaze cu efect de seră, 
dar nu sunt controlate de Convenţia-
cadru a Naţiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice şi la Protocolul de 
la Kyoto, deoarece se presupune că aceste 
ODS vor fi eliminate ca urmare a 
Protocolului de la Montreal. În ciuda 
progresului înregistrat de protocol, 
obiectivul de eliminare progresivă a ODS 
nu a fost încă atins în Uniunea 
Europeană şi la nivel mondial. Prin 
urmare este de dorit reducerea la minim şi 
eliminarea producţiei şi utilizării ODS în 
cazurile în care sunt disponibile alte 
alternative, viabile din punct de vedere 
tehnic.

Or. en

Amendamentul 28
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000  , producţia şi introducerea 
pe piaţă  de clorofluorocarburi, alte 
clorofluorocarburi complet halogenate, 
haloni, tetraclorură de carbon, 1,1,1,-
tricloretan, hidrobromofluorocarburi , 

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000  , producţia şi introducerea 
pe piaţă  de clorofluorocarburi, alte 
clorofluorocarburi complet halogenate, 
haloni, tetraclorură de carbon, 1,1,1,-
tricloretan, hidrobromofluorocarburi , 
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bromclormetan şi bromură de metal au
fost interzise. 

bromclormetan şi bromură de metal au
fost interzise, prin urmare producerea şi 
introducerea pe piaţă a acelor substanţe şi 
produse şi a echipamentelor ce conţin 
aceste substanţe este interzisă. Este, de 
asemenea, adecvată interzicerea treptată a 
utilizării substanţelor, produselor şi 
echipamentelor care conţin aceste 
substanţe.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament înlocuieşte amendamentul 1.

Una dintre cele mai mari ameninţări la adresa stratului de ozon sunt substanţele care 
diminuează stratul de ozon care se produc deja. Pentru a limita efectul de diminuare a 
stratului de ozon (şi efectul de seră) este important ca utilizarea substanţelor care diminuează 
stratul de ozon menţionate să fie limitată în cea mai mare măsură posibilă. Sunt necesare 
stimulente pentru a reduce gradul de dependenţă de haloni, în special, şi pentru a recupera şi 
distruge în condiţii de siguranţă substanţele chimice colectate. Aceste aspecte au fost deja 
menţionate în preambul.

Amendamentul 29
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. De asemenea, se va reglementa
utilizarea bromurii de metil pentru aplicaţii 
de carantină şi preexpediţie. Nivelurile 
medii de utilizare în perioada 2005-2008 
nu ar trebui să fie depăşite  şi ar trebui 
reduse şi eliminate până în 2015, în timp 
ce tehnologii de recuperare ar trebui 
aplicate .

11. În lumina Regulamentului 2032/2003 
prin care se interzice utilizarea bromurii 
de metil ca biocid până la data de 1 
septembrie 2006, a Deciziei Comisiei 
2008/753/CE prin care se interzicea 
utilizarea bromurii de metil ca produs 
fitosanitar până la data de 18 martie 
2010, se interzice, de asemenea, utilizarea 
bromurii de metil pentru aplicaţii de 
carantină şi preexpediţie până la data de 
18 martie 2010.
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Or. en

Justificare

Există multe alternative la aplicaţiile de carantină şi preexpediţie în cazul multora dintre 
bunurile perisabile şi al celor durabile. Printre aceste alternative se află tratamentele chimice 
alternative la tratamentele cu dioxid de carbon şi tratamentele termice, precum şi altele. 
Acum 10 ani mai multe state membre au interzis cu succes utilizarea aplicaţiilor de carantină 
şi preexpediţie, deoarece sunt disponibile alte alternative; experienţa de lungă durată a 
acestor state a demonstrat că interzicerea acestora este fezabilă. Mai mult, în urma Deciziei 
Comisiei 2008/753/CE autorizaţia de utilizare a bromurii de metil ca produs fitosanitar va fi 
retrasă până la 18 martie 2009, rezervele ce rămân nu mai pot fi utilizate după data de 18 
martie 2010. Acest lucru înseamnă că bromura de metil nu poate fi utilizată pentru aplicaţii 
de carantină şi preexpediţie după data de 18 martie 2010, deoarece ar fi ilegală.

Amendamentul 30
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative 
referitoare la clasificarea, ambalarea şi 
etichetarea substanţelor periculoase, 
precum şi Directiva 1999/45/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 31 mai 1999 privind apropierea actelor 
cu putere de lege şi a actelor administrative 
ale statelor membre referitoare la 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
preparatelor periculoase solicită etichetarea 
substanţelor reglemente ca substanţe care 
diminuează stratul de ozon. Deoarece 
substanţele care diminuează stratul de ozon 
produse pentru a fi utilizate ca intermediari 
de sinteză pot fi puse în liberă circulaţie pe 
teritoriul Comunităţii, ar trebui să se facă o 
distincţie între acestea şi substanţele 
produse pentru alte utilizări, astfel încât să 
se evite orice deturnări ale intermediarilor 
de sinteză spre alte utilizări decât acelea 
care sunt reglementate în temeiul 

18. Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative 
referitoare la clasificarea, ambalarea şi 
etichetarea substanţelor periculoase, 
precum şi Directiva 1999/45/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 31 mai 1999 privind apropierea actelor 
cu putere de lege şi a actelor administrative 
ale statelor membre referitoare la 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
preparatelor periculoase solicită etichetarea 
substanţelor reglemente ca substanţe care 
diminuează stratul de ozon. Deoarece 
substanţele care diminuează stratul de ozon 
produse pentru a fi utilizate ca intermediari 
de sinteză şi în scopul utilizărilor de 
laborator şi analitice, precum şi utilizarea 
ca agenţi de sinteză pot fi puse în liberă 
circulaţie pe teritoriul Comunităţii, ar 
trebui să se facă o distincţie între acestea şi 
substanţele produse pentru alte utilizări, 
astfel încât să se evite orice deturnări spre 



AM\755512RO.doc 7/66 PE416.362v01-00

RO

regulamentului. De asemenea, pentru a 
informa utilizatorii finali şi a facilita 
controlul aplicării regulamentului, ar trebui 
ca şi produsele şi echipamentele care 
conţin sau depind de astfel de substanţe să 
fie etichetate în timpul alimentării şi 
întreţinerii.

alte utilizări decât acelea care sunt 
reglementate în temeiul regulamentului. De 
asemenea, pentru a informa utilizatorii 
finali şi a facilita controlul aplicării 
regulamentului, ar trebui ca şi produsele şi 
echipamentele care conţin sau depind de 
astfel de substanţe să fie etichetate în 
timpul alimentării şi întreţinerii.

Or. en

Justificare

Riscul ca substanţele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca 
intermediari de sinteză (articolul 7) să fie utilizate în alte scopuri se extinde şi la utilizarea în 
scopul utilizărilor de laborator şi analitice (articolul 10) şi ca agenţi de sinteză (articolul 8). 
Prin urmare este logic ca aceste cerinţe de etichetare să se aplice şi în cazul utilizării în 
scopul analizei sau în laborator şi ca agenţi de sinteză şi ar contribui la îmbunătăţirea 
prevenirii comerţului ilegal.

Amendamentul 31
Gyula Hegyi

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. Statele membre ar trebui să efectueze 
inspecţii conform unei abordări bazate pe
riscuri, pentru a asigura conformitatea cu 
toate dispoziţiile regulamentului, 
concentrându-se totodată asupra acelor 
activităţi care prezintă cel mai ridicat risc 
de comerţ ilegal sau de emisii de substanţe 
reglementate. 

22. Statele membre ar trebui să efectueze 
inspecţii conform unei abordări bazate pe 
riscuri, pentru a asigura conformitatea cu 
toate dispoziţiile regulamentului, 
concentrându-se totodată asupra acelor 
activităţi care prezintă cel mai ridicat risc 
de comerţ ilegal sau de emisii de substanţe 
reglementate. Rezultatele inspecţiilor se 
publică pe internet.

Or. hu

Justificare

Cetăţenii ar trebui să aibă acces la rezultatele inspecţiilor.
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Amendamentul 32
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. În special, Comisia ar trebui abilitată să 
stabilească forma şi conţinutul etichetelor 
pentru substanţele reglementate care sunt 
utilizate ca intermediari de sinteză, să 
modifice anexa III cu privire la procesele 
în care substanţele reglementate pot fi 
utilizate ca agenţi de prelucrare, să adopte 
măsuri pentru a reduce introducerea pe 
piaţă şi utilizarea bromurii de metil la 
aplicaţiile de carantină şi preexpediţie, să 
modifice anexa VI cu privire la utilizările 
critice ale halonilor, să adopte măsuri 
suplimentare de monitorizare şi 
reglementare a comerţului, să adopte 
cerinţele pentru produsele fabricate cu 
ajutorul substanţelor reglementate în ţări 
care nu sunt parte la protocol, să modifice 
anexa VII cu privire la tehnologiile de 
distrugere, să stabilească o listă cu 
produsele şi echipamentele care ar trebui să 
facă, în mod obligatoriu, obiectul 
recuperării şi, ulterior, a distrugerii 
substanţelor reglementate pe care le conţin, 
să adopte cerinţele minime de calificare 
pentru personal, să stabilească dispoziţiile 
în vederea prevenirii emisiilor şi a 
emisiilor fugitive de substanţe 
reglementate, să includă noi substanţe în 
anexa II şi să modifice cerinţele de 
raportare pentru statele membre şi 
utilizatori. Deoarece aceste măsuri au un 
domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
inclusiv completându-l cu elemente noi 
neesenţiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

25. În special, Comisia ar trebui abilitată să 
stabilească forma şi conţinutul etichetelor
pentru substanţele reglementate care sunt 
utilizate ca intermediari de sinteză, să 
modifice anexa III cu privire la procesele 
în care substanţele reglementate pot fi 
utilizate ca agenţi de prelucrare, şi în 
scopul utilizărilor de laborator şi 
analitice, precum şi utilizarea ca agenţi de 
sinteză, să modifice anexa VI cu privire la 
utilizările critice ale halonilor, să adopte 
măsuri suplimentare de monitorizare şi 
reglementare a comerţului, să adopte 
cerinţele pentru produsele fabricate cu 
ajutorul substanţelor reglementate în ţări 
care nu sunt parte la protocol, să modifice 
anexa VII cu privire la tehnologiile de 
distrugere, să stabilească o listă cu 
produsele şi echipamentele care ar trebui să 
facă, în mod obligatoriu, obiectul 
recuperării şi, ulterior, a distrugerii 
substanţelor reglementate pe care le conţin, 
să adopte cerinţele minime de calificare 
pentru personal, să stabilească dispoziţiile 
în vederea prevenirii emisiilor şi a 
emisiilor fugitive de substanţe 
reglementate, să includă noi substanţe în 
anexa II şi să modifice cerinţele de 
raportare pentru statele membre şi 
utilizatori. Deoarece aceste măsuri au un 
domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
inclusiv completându-l cu elemente noi 
neesenţiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.
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Or. en

Justificare

Riscul ca substanţele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca 
intermediari de sinteză (articolul 7) să fie utilizate în alte scopuri se extinde şi la utilizarea în 
scopul utilizărilor de laborator şi analitice (articolul 10) şi ca agenţi de sinteză (articolul 8). 
Prin urmare este logic ca aceste cerinţe de etichetare să se aplice şi în cazul utilizării în 
scopul analizei sau în laborator şi ca agenţi de sinteză şi ar contribui la îmbunătăţirea 
prevenirii comerţului ilegal.

În urma eliminării articolului 12 ar trebui eliminată şi partea referitoare la bromura de metil.

Amendamentul 33
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. În special, Comisia ar trebui abilitată să 
stabilească forma şi conţinutul etichetelor 
pentru substanţele reglementate care sunt 
utilizate ca intermediari de sinteză, să 
modifice anexa III cu privire la procesele 
în care substanţele reglementate pot fi 
utilizate ca agenţi de prelucrare, să adopte 
măsuri pentru a reduce introducerea pe 
piaţă şi utilizarea bromurii de metil la 
aplicaţiile de carantină şi preexpediţie, să 
modifice anexa VI cu privire la utilizările 
critice ale halonilor, să adopte măsuri 
suplimentare de monitorizare şi 
reglementare a comerţului, să adopte 
cerinţele pentru produsele fabricate cu 
ajutorul substanţelor reglementate în ţări 
care nu sunt parte la protocol, să modifice 
anexa VII cu privire la tehnologiile de 
distrugere, să stabilească o listă cu 
produsele şi echipamentele care ar trebui să 
facă, în mod obligatoriu, obiectul 
recuperării şi, ulterior, a distrugerii 
substanţelor reglementate pe care le conţin, 
să adopte cerinţele minime de calificare 
pentru personal, să stabilească dispoziţiile 

25. În special, Comisia ar trebui abilitată să 
stabilească forma şi conţinutul etichetelor 
pentru substanţele reglementate care sunt 
utilizate ca intermediari de sinteză, să 
modifice anexa III cu privire la procesele 
în care substanţele reglementate pot fi 
utilizate ca agenţi de prelucrare, să adopte 
măsuri pentru a reduce introducerea pe 
piaţă şi utilizarea bromurii de metil în 
cazul unor urgenţe, să modifice anexa VI 
cu privire la utilizările critice ale halonilor, 
să adopte măsuri suplimentare de 
monitorizare şi reglementare a comerţului, 
să adopte cerinţele pentru produsele 
fabricate cu ajutorul substanţelor 
reglementate în ţări care nu sunt parte la 
protocol, să modifice anexa VII cu privire 
la tehnologiile de distrugere, să stabilească 
o listă cu produsele şi echipamentele care 
ar trebui să facă, în mod obligatoriu, 
obiectul recuperării şi, ulterior, a distrugerii 
substanţelor reglementate pe care le conţin, 
să adopte cerinţele minime de calificare 
pentru personal, să stabilească dispoziţiile 
în vederea prevenirii emisiilor şi a 
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în vederea prevenirii emisiilor şi a 
emisiilor fugitive de substanţe 
reglementate, să includă noi substanţe în 
anexa II şi să modifice cerinţele de 
raportare pentru statele membre şi 
utilizatori. Deoarece aceste măsuri au un 
domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
inclusiv completându-l cu elemente noi 
neesenţiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

emisiilor fugitive de substanţe 
reglementate, să includă noi substanţe în 
anexa II şi să modifice cerinţele de 
raportare pentru statele membre şi 
utilizatori. Deoarece aceste măsuri au un 
domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
inclusiv completându-l cu elemente noi 
neesenţiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

În urma Deciziei Comisiei 2008/53/CE din 18 septembrie 2008 referitoare la includerea 
bromurii de metil in Anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizaţia ca bromura de metil să fie 
utilizată ca produs fitosanitar expiră la 18 martie 2009. Ar fi logic ca utilizarea bromurii de 
metil în acest scop să fie interzisă şi în contextul prezentului regulament. Există suficiente 
alternative pentru utilizările obişnuite ale bromurii de metil la aplicaţiile de carantină şi 
preexpediţie.

Amendamentul 34
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind deşeurile şi Directiva 
91/689/CEE a Consiliului din 12 
decembrie 1991 privind deşeurile 
periculoase stabilesc măsuri cu privire la 
distrugerea substanţelor reglementate. În 
conformitate cu protocolul, numai 
tehnologiile aprobate de către părţi pot fi 
utilizate pentru distrugerea substanţelor 
reglementate. În consecinţă, măsurile 

26. Întrucât o cantitate importantă de 
substanţe care diminuează stratul de ozon 
rămân depozitate sau „înmagazinate” în 
produse şi echipamente ((de exemplu în 
spume izolante, în agenţi de răcire sau în 
sisteme de aer condiţionat). Ar trebui 
stabilit un cadru legal pentru distrugerea 
substanţelor reglementate. Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deşeurile şi care abrogă anumite 
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relevante ale părţilor ar trebui incluse în 
prezentul regulament.

Directive1 şi Directiva 91/689/CEE a 
Consiliului din 12 decembrie 1991 privind 
deşeurile periculoase stabilesc măsuri cu 
privire la distrugerea substanţelor 
reglementate. Decizia nr. 1600/2002/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al 
şaselea Program de acţiune comunitară în 
domeniul mediului prevede la articolul 8 
alineatul (2) punctul iv posibilitatea 
elaborării unei directive privind deşeurile 
rezultate din construcţii şi demolări, 
esenţială pentru distrugerea substanţelor 
care diminuează stratul de ozon din 
spumele izolante. În conformitate cu 
protocolul, numai tehnologiile aprobate de 
către părţi pot fi utilizate pentru distrugerea 
substanţelor reglementate. În consecinţă, 
măsurile relevante ale părţilor ar trebui 
incluse în prezentul regulament. 

1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9. 1 JO L 312, 22.22.2008, p. 3.

Or. en

Justificare

Cel de-al şaselea Program de acţiune comunitară în domeniul mediului prevede posibilitatea 
elaborării unei directive privind deşeurile rezultate din construcţii şi demolări. Adoptarea 
acestei directive este esenţială pentru distrugerea substanţelor care diminuează stratul de 
ozon din spumele izolante (care reprezintă o cantitate imensă). Până în momentul de faţă CE 
nu a publicat nimic. În Rezoluţia sa referitoare la strategia tematică pentru deşeuri din 13 
februarie 2007 (A6/438/2006) PE i-a solicitat acest lucru şi Comisiei.

Amendamentul 35
Evangelia Tzampazi

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. Comisia ar trebui abilitată să 
întocmească o listă de produse şi 
echipamente în cazul cărora recuperarea 
sau distrugerea fără recuperarea prealabilă 

27. Comisia ar trebui abilitată să 
întocmească o listă de produse şi 
echipamente în cazul cărora recuperarea 
sau distrugerea fără recuperarea prealabilă 
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a substanţelor reglementate ar fi 
considerată fezabilă din punct de vedere 
tehnic şi economic şi care, în consecinţă, 
va deveni obligatorie.

a substanţelor reglementate ar fi 
considerată fezabilă din punct de vedere 
tehnic şi economic şi care, în consecinţă, 
va deveni obligatorie. Comisia ar trebui să 
adopte, de asemenea, un plan de acţiune 
prin care să se ofere stimulente pentru 
retragerea substanţelor în cauză şi 
înlocuirea acestora cu produse alternative 
mai sigure.

Or. el

Justificare

Având în vedere nevoia din ce în ce mai stringentă de a recupera şi elimina aceste substanţe 
cât mai curând posibil ar fi folositor ca Comisia să elaboreze un plan de acţiune care să 
vizeze crearea unor stimulente pentru ca utilizatorii şi pentru producătorii să retragă şi să 
înlocuiască aceste substanţe cât mai repede posibil.

Amendamentul 36
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
substanţelor reglementate, substanţelor noi, 
precum şi  produselor şi echipamentelor 
care conţin sau depind de  substanţe 
reglementate .

(1) Prezentul regulament se aplică 
substanţelor reglementate, substanţelor noi 
care au potenţial de diminuare a stratului 
de ozon (ODP), precum şi  produselor şi 
echipamentelor care conţin sau depind de
substanţe reglementate sau substanţe noi 
al căror efect de diminuare a fost dovedit..

Or. en

Justificare

Pentru clarificare.
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Amendamentul 37
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică în 
cazul cantităţilor infime din orice substanţă 
menţionată la alineatul (1) conţinute de 
orice produs sau substanţă şi care rezultă 
din producţia accidentală sau secundară 
survenită pe parcursul procesului de 
fabricaţie, din intermediarii de sinteză 
care nu au intrat în reacţie sau din 
utilizarea ca agent de prelucrare prezent 
în substanţele chimice sub forma unor 
urme de impurităţi, sau care sunt emise în 
cursul fabricării sau manevrării 
produsului.

(2) Prezentul regulament nu se aplică în 
cazul cantităţilor infime din orice substanţă 
menţionată la alineatul (1) conţinute de 
orice produs sau substanţă şi care rezultă 
din producţia accidentală sau secundară 
survenită pe parcursul procesului de 
fabricaţie.

Or. en

Justificare

Conţinutul Regulamentului 2037/2000 trebuie actualizat pentru a reduce la minim activităţile 
care nu sunt cuprinse în sfera de aplicare a regulamentului.  Virgulele de la alineatul (2) sunt 
ambigue, reieşind că „nesemnificativ” nu se referă la întreaga listă de termeni.  Este posibil 
ca acest text să permită emisiile nereglementate de substanţe care diminuează stratul de ozon 
în timpul procesului de „fabricare a produsului” (de exemplu în fabricarea spumei) sau de 
manevrare a substanţelor care diminuează stratul de ozon.   Conţinutul regulamentului 
reformat trebuie să fie mai clar şi să elimine ambiguităţile. Derogările pentru intermediari de 
sinteză şi agenţi de proces etc., sunt descrise în articolele viitoare ale regulamentului, prin 
urmare articolul 1 nu ar trebui să excludă aceste elemente din sfera de aplicare a 
regulamentului.

Amendamentul 38
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „producţie” înseamnă cantitatea de (10) „producţie” înseamnă cantitatea de 
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substanţe reglementate produsă, inclusiv 
cantitatea de subproduse, din care se scade 
cantitatea distrusă prin tehnologiile 
aprobate de părţi . Cantităţile recuperate, 
reciclate sau regenerate nu trebuie să fie 
considerate „producţie”;

substanţe reglementate produsă, inclusiv 
cantitatea de subproduse.

Or. en

Justificare

În Regulamentul 2037/2000 se utiliza definiţia tradiţională a producţiei din Protocol, 
neincluzând, astfel, distrugerea implicată de calcularea nivelurilor de "producţie".  Aceasta 
nu mai este adecvată deoarece cea mai mare parte a producţiei de substanţe care diminuează 
stratul de ozon a fost sistată şi este necesară excluderea oricărei posibilităţi care ar permite 
continuarea sau reluarea producţiei. Definiţia trebuie să includă distrugerea. În alte condiţii 
companiile vor avea dreptul de a continua să producă substanţe care diminuează stratul de 
ozon în mod legal dacă distrug o parte din acestea.  Aceasta nu va contribui la eliminare.

Amendamentul 39
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „producţie” înseamnă cantitatea de 
substanţe reglementate produsă, inclusiv 
cantitatea de subproduse, din care se scade 
cantitatea distrusă prin tehnologiile 
aprobate de părţi . Cantităţile recuperate, 
reciclate sau regenerate nu trebuie să fie 
considerate „producţie”;

(10) „producţie” înseamnă cantitatea de 
substanţe reglementate produsă, inclusiv 
cantitatea de subproduse, din care se scade 
cantitatea distrusă prin tehnologiile 
aprobate de părţi şi cantitatea utilizată 
exclusiv ca intermediari de sinteză sau ca 
agenţi de prelucrare pentru fabricarea 
altor substanţe chimice..  Cantităţile 
recuperate, reciclate sau regenerate nu 
trebuie să fie considerate „producţie”;

Or. en

Justificare

Definiţia propusă include producţia de intermediari de sinteză şi agenţi de proces, excluse în 
Protocolului de la Montreal. Reglementarea producţiei la articolul 4 alineatul (2) litera (a) şi 
la articolul 4 alineatul (2) litera (b) continuă să facă referire la nivelul producţiei în 2007. 
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Întrucât definiţia a fost schimbată astfel încât să includă intermediarii de sinteză, dar nu s-au 
făcut schimbări în ceea ce priveşte exprimarea nivelului de producţie, nivelul de producţie 
calculat este incorect. Se sugerează reluarea definiţiei din regulamentul 2037/2000.

Amendamentul 40
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „potenţialul de diminuare a stratului 
de ozon” înseamnă cifra specificată în 
anexa I şi anexa II  care reprezintă efectul 
potenţial al fiecărei substanţe reglementate 
sau substanţe noi  asupra stratului de ozon;

(11) „potenţialul de diminuare a stratului 
de ozon” înseamnă cifra specificată în 
anexa I şi anexa II  care reprezintă efectul 
potenţial de diminuare a stratului de ozon 
al fiecărei substanţe reglementate sau 
substanţe noi asupra stratului de ozon;

Or. en

Justificare

Pentru clarificare.

Amendamentul 41
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „utilizare” înseamnă utilizarea de 
substanţe reglementate sau substanţe noi
în producţie sau pentru întreţinere, în 
special realimentare, de produse sau 
echipamente, sau în alte activităţi ;

(17) „utilizare” înseamnă utilizarea de 
substanţe reglementate sau substanţe noi
în producţie sau pentru întreţinere, în 
special realimentare, de produse sau 
echipamente, sau în alte activităţi, cu 
excepţia utilizării ca intermediari de 
sinteză şi ca agenţi de sinteză;

Or. en
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Justificare

Definiţia „utilizării" include acum şi intermediarii de sinteză şi agenţii de proces. Acest 
aspect nu corespunde aplicării acestor termeni în temeiul Protocolului de la Montreal şi ar 
putea crea probleme când se raportează cu privire la „consum" în temeiul Protocolului. 
Definiţia originală trebuia să se aplice utilizărilor larg răspândite.

Amendamentul 42
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „regenerare” înseamnă reprelucrarea 
şi îmbunătăţirea parametrilor unei 
substanţe reglementate recuperate, prin 
intermediul unor procese de filtrare, 
uscare, distilare şi tratare chimică, menite 
a restitui respectivei substanţe o calitate
echivalentă cu materialul nou produs  ; 

(20) „regenerare” înseamnă reprelucrarea 
parametrilor unei substanţe reglementate 
recuperate astfel încât să corespundă unui 
anumit standard de performanţă şi să fie 
echivalentă cu materialul nou produs.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament înlocuieşte amendamentul 8.

Definiţia propusă schimbă semnificaţia regenerării faţă de cea inclusă în Regulamentul 
2037/2000 şi în Protocolul de la Montreal, ceea ce ar restrânge cantitatea de material 
regenerat disponibil. Definiţia din Regulamentul 2037/2000 şi în Protocolul de la Montreal 
necesită aducerea la un anumit standard de performanţă, ceea ce oferă posibilitatea 
reglementării adecvate, fără a impune restricţii inutile.

Amendamentul 43
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) „aplicaţii de preexpediţie” înseamnă (23) „aplicaţii de preexpediţie” înseamnă 
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tratamente, altele decât aplicaţiile de 
carantină, care se aplică anterior 
exportului, în termen de 21 de zile, pentru 
a respecta cerinţele care sunt stabilite de o 
autoritate naţională din ţara importatoare 
sau exportatoare.

tratamente, altele decât aplicaţiile de 
carantină, care se aplică anterior 
exportului, în termen de 21 de zile, pentru 
a respecta cerinţele care sunt stabilite de o 
autoritate naţională din ţara importatoare 
sau cerinţele oficiale stabilite înainte de 
decembrie 1995 în ţara exportatoare.

Or. en

Justificare

Regulamentul CE nu poate fi mai indulgent decât definiţia din cadrul Protocolului. În ceea ce 
priveşte ţările exportatoare, definiţia Protocolului restrânge preexpediţia la cerinţele 
„existente” (Decizia VII/5 litera (b)), adică cerinţele care existau deja în momentul stabilirii 
Deciziei în decembrie 1995.

Amendamentul 44
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

23a. „produse şi echipamente care depind 
de substanţe reglementate” înseamnă 
produse şi echipamente care nu 
funcţionează fără substanţe reglementate, 
cu excepţia produselor şi echipamentelor 
utilizate în scopuri de producţie, 
procesare, recuperare, reciclare, 
regenerare şi distrugere a substanţelor 
reglementate.

Or. en

Justificare

Produsele şi echipamentele care depind de substanţe reglementate trebuie definite pentru mai 
multă claritate.
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Amendamentul 45
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul calculat al producţiei proprii de 
hidroclorofluorocarburi pentru perioada 
cuprinsă între  1 ianuarie 2014 – 31 
decembrie 2014  şi pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni următoare nu 
depăşeşte 14 % din nivelul calculat pentru 
producţia proprie de 
hidroclorofluorocarburi din anul 1997;

(b) nivelul calculat al producţiei proprii de 
hidroclorofluorocarburi pentru perioada 
cuprinsă între  1 ianuarie 2014 – 31 
decembrie 2014  şi pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni următoare nu 
depăşeşte 3% din nivelul calculat pentru 
producţia proprie de 
hidroclorofluorocarburi din anul 1997;

Or. en

Justificare

O producţie mai scăzută (în condiţii de raportare şi de monitorizare strictă) de 
hidroclorofluorocarburi în Europa pentru utilizarea în laborator şi în scopuri de analiză este 
permisă până la 3 decembrie 2019 (în conformitate cu Protocolul de la Montreal, astfel cum 
a fost modificat în 2007). Cu toate acestea, nivelul calculat de producţie trebuie să scadă de 
la mai puţin de 14% la mai puţin de 3% din nivelul calculat de producţie de 
hidroclorofluorocarburi  din 1997. În alte condiţii cantitatea necesară (care este permisă 
pentru a fi utilizată în temeiul articolului 11) va fi importată - probabil din zone în care 
legislaţia nu este atât de strictă în ceea ce priveşte protecţia stratului de ozon.

Amendamentul 46
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)  Introducerea pe piaţă şi utilizarea 
substanţe reglementate 1 care nu sunt
prezente într-un produs, altul decât 
containerele de transport şi depozitare 
sunt interzise.

(1) Introducerea pe piaţă şi utilizarea 
substanţe reglementate sunt interzise, cu 
excepţia derogărilor menţionate altundeva 
decât în prezentul Regulament. 

Or. en
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Justificare

Contextul era dificil de înţeles, deoarece conţinea o negaţie dublă (în limba engleză). 
Articolele viitoare introduc derogări relaţionate cu această negaţie dublă, ceea ce ar putea 
produce confuzii şi interpretări diferite. Prin urmare alineatul ar trebui să includă doar 
interzicerea, întrucât derogările sunt explicate în detaliu mai târziu.

Amendamentul 47
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se interzice importul şi introducerea pe 
piaţă a produselor şi echipamentelor care 
conţin sau care depind de substanţe 
reglementate  , cu excepţia produselor şi 
echipamentelor pentru care utilizarea 
respectivelor substanţe a fost autorizată în 
conformitate cu articolul 10, articolul 11 
alineatele (1), (2) şi (4)  sau articolul 13  .

Se interzice importul, introducerea pe piaţă  
şi utilizarea produselor şi echipamentelor 
care conţin sau care depind de substanţe 
reglementate, cu excepţia produselor şi 
echipamentelor pentru care utilizarea 
respectivelor substanţe a fost autorizată în 
conformitate cu articolul 10, articolul 11 
alineatele (1), (2) şi (4)  sau articolul 13  .

Or. en

Justificare

Pentru a evita realimentarea de produse sau echipamente la nesfârşit, sfera de aplicare a 
prezentului articol ar trebui extinsă la utilizarea produselor şi echipamentelor (astfel cum 
este definită la articolul 3 alineatul (17).

Amendamentul 48
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 4 şi 5, 
substanţele reglementate pot fi produse, 
introduse pe piaţă şi utilizate ca 
intermediari de sinteză.

(1) Prin derogare de la articolele 4 şi 5, 
substanţele reglementate pot fi produse în 
scopul exportului autorizat către părţile 
care operează în temeiul articolului 5 al 
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Protocolului de la Montreal în scopul 
utilizării esenţiale..

Or. en

Justificare

Eliminarea utilizării clorofluorocarburilor pentru inhalatori cu doze măsurate în tratamentul 
astmului în ţările menţionate la articolul 5 (ţări în curs de dezvoltare) reprezintă una dintre 
provocările momentului. Este posibil ca CFC de înaltă calitate farmaceutică să fie necesare 
pentru o perioadă limitată după 2010 având în vedere dificultăţile legate de introducerea 
înlocuitorilor. 

Ar trebui să existe o derogare pentru producţia şi exportul de CFC pentru utilizări esenţiale 
pentru producerea de MDI în ţările menţionate la articolul 5.

Amendamentul 49
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 4 şi 5, 
substanţele reglementate pot fi produse, 
introduse pe piaţă şi utilizate ca 
intermediari de sinteză.

(1) Prin derogare de la articolele 4 şi 5, 
substanţele reglementate pot fi produse, 
deasupra nivelurilor de producţie stabilite 
la articolul 4 alineatul (2), introduse pe 
piaţă şi utilizate ca intermediari de sinteză.

Or. en

Justificare

Este nevoie de această clarificare pentru a lămuri că eliminarea intermediarilor de sinteză 
din definiţia producţiei (articolul 3 alineatul (10)) nu afectează reglementarea producţiei 
stabilită la articolul 4 alineatul (2).



AM\755512RO.doc 21/66 PE416.362v01-00

RO

Amendamentul 50
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Substanţele reglementate produse sau 
introduse pe piaţă ca intermediari de 
sinteză pot fi utilizate exclusiv în acest 
scop. Containerele care conţin astfel de 
substanţe se etichetează cu precizarea 
clară că substanţele respective pot fi 
utilizate exclusiv ca intermediari de 
sinteză.

eliminat

Or. en

Justificare

Produsele pentru intermediarii de sinteză sunt în general transportaţi în cantităţi foarte mari 
cărora li se aplică proceduri de etichetare standard. Este puţin probabil ca aceste 
transporturi să fie introduse pe piaţă şi să necesite etichetare. Procesul de etichetare este 
inutil.

Amendamentul 51
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili forma şi 
conţinutul etichetei care urmează să fie 
utilizată. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, inclusiv completându-l, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 25 alineatul (3).

eliminat

Or. en
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Justificare

Produsele pentru intermediarii de sinteză sunt în general transportaţi în cantităţi foarte mari 
cărora li se aplică proceduri de etichetare standard. Este puţin probabil ca aceste 
transporturi să fie introduse pe piaţă şi să necesite etichetare. Procesul de etichetare este 
inutil.

Amendamentul 52
Gyula Hegyi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Substanţele reglementate produse sau 
introduse pe piaţă ca intermediari de 
sinteză pot fi utilizate exclusiv în acest 
scop. Containerele care conţin astfel de 
substanţe se etichetează cu precizarea clară 
că substanţele respective pot fi utilizate 
exclusiv ca intermediari de sinteză.

(2) Substanţele reglementate produse sau 
introduse pe piaţă ca intermediari de 
sinteză pot fi utilizate exclusiv în acest 
scop. Containerele care conţin astfel de 
substanţe se etichetează cu precizarea clară 
că substanţele respective pot fi utilizate 
exclusiv ca intermediari de sinteză. Toate 
utilizările intermediarilor de sinteză, 
precum şi cantitatea şi calitatea 
substanţelor utilizate sunt transmise 
autorităţilor competente ale statelor 
membre. Pe baza acestor informaţii 
Comisia monitorizează această utilizare în 
întreaga Europă şi publică detaliile legate 
de aceasta pe internet.

Or. hu

Justificare

Comisia trebuie să urmărească îndeaproape comerţul european cu substanţe care 
diminuează stratul de ozon.
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Amendamentul 53
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Revizuirea anuală a derogărilor

Comisia revizuieşte anual derogările şi 
excepţiile şi anulează derogările sau 
excepţiile pentru anumite utilizări în 
cazurile în care există alternative viabile 
din punct de vedere tehnic şi economic.
Măsurile destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 25 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Regulamentul nu stabileşte limite de timp în ceea ce priveşte derogările şi în multe dintre 
cazuri nu stabileşte nici condiţii de revizuire sau anulare a acestora. Unele dintre derogări 
nu au fost actualizate în lumina cunoştinţelor actuale cu privire la alternative viabile, de 
exemplu, există alternative viabile pentru unele dintre utilizările menţionate la Anexa III 
(agenţi de procesare) şi la Anexa VI (haloni). Regulamentul ar trebui să stabilească un 
proces regulat care să vizeze reducerea numărului şi eliminarea derogărilor în cazurile în 
care există alternative viabile.

Amendamentul 54
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 4 şi 5, 
substanţele reglementate pot fi produse, 
introduse pe piaţă şi utilizate ca agenţi de 

(1) Prin derogare de la articolele 4 şi 5, 
substanţele reglementate pot fi produse, 
deasupra nivelurilor de producţie stabilite 
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proces. la articolul 4 alineatul (2), introduse pe 
piaţă şi utilizate ca agenţi de proces.

Or. en

Justificare

Este nevoie de această clarificare pentru a lămuri că eliminarea agenţilor de proces din 
definiţia producţiei (articolul 3 alineatul (10)) nu afectează reglementarea producţiei stabilită 
la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul 55
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Substanţele reglementate produse sau 
introduse pe piaţă ca agenţi de proces pot fi 
utilizate exclusiv în acest scop.

(3) Substanţele reglementate produse sau 
introduse pe piaţă ca agenţi de proces pot fi 
utilizate exclusiv în acest scop. 

Containerele care conţin astfel de 
substanţe se etichetează cu precizarea 
clară că substanţele respective pot fi 
utilizate exclusiv ca agenţi de proces. 
Comisia poate stabili forma şi conţinutul 
etichetei care urmează să fie utilizată.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
inclusiv completându-l, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 25 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Riscul ca substanţele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca 
intermediari de sinteză (articolul 7) să fie utilizate în alte scopuri se extinde şi la utilizarea în 
scopul analizei sau în laborator (articolul 10) şi ca agenţi de sinteză (articolul 8). Prin 
urmare este logic ca aceste cerinţe de etichetare să se aplice şi în cazul utilizării în scopul 
analizei sau în laborator şi ca agenţi de sinteză şi ar contribui la îmbunătăţirea prevenirii 
comerţului ilegal.
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Amendamentul 56
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate  elabora în conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 25 
alineatul (2), o listă a utilizatorilor cărora le 
este permisă utilizarea substanţelor 
reglementate ca agenţi de prelucrare, 
stabilind , după caz, cantităţile maxime 
care pot fi utilizate şi nivelurile maxime ale 
emisiilor pentru fiecare dintre utilizatorii în 
cauză. În lumina noilor informaţii sau a 
evoluţiilor tehnice, Comisia poate

(4) Comisia poate  elabora în conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 25 
alineatul (2), o listă a utilizatorilor cărora le 
este permisă utilizarea substanţelor 
reglementate ca agenţi de prelucrare, 
stabilind, după caz, cantităţile maxime care 
pot fi utilizate în cadrul procesului de 
fabricare sau pentru consum (în 
conformitate cu definiţiile din Protocolul 
de la Montreal) şi nivelurile maxime ale 
emisiilor pentru fiecare dintre utilizatorii în 
cauză. În lumina noilor informaţii sau a 
evoluţiilor tehnice, Comisia poate

Cantitatea maximă de substanţe 
reglementate care pot fi utilizate ca agenţi 
de proces în cadrul Comunităţii nu va 
depăşi 1083 de tone metrice pe an. 
Cantitatea maximă de substanţe 
reglementate care pot fi emise de către 
agenţii de proces în cadrul Comunităţii 
nu va depăşi 17 tone metrice pe an.

În lumina noilor informaţii sau a evoluţiilor 
tehnice, Comisia poate modifica anexa III 
menţionată la articolul 2 alineatul (8). 

În lumina noilor informaţii sau a evoluţiilor 
tehnice, Comisia poate modifica anexa III 
menţionată la articolul 2 alineatul (8). 

Măsurile destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3).

Măsurile destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament înlocuieşte amendamentul 12.
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Definiţia agenţilor de proces în temeiul Deciziei X/14 din Protocolul de la Montreal permite 
raportarea şi reglementarea procesului de fabricare şi ale consumului.

Plafonul UE pentru agenţii de proces în conformitate cu deciziile părţilor semnatare ale 
Protocolului de la Montreal ar trebui menţionate, de asemenea, în prezentul articol.

Amendamentul 57
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lumina noilor informaţii sau a evoluţiilor 
tehnice, Comisia poate modifica anexa III 
menţionată la articolul 2 alineatul (8).

În lumina noilor informaţii sau a evoluţiilor 
tehnice, Comisia modifică anexa III 
menţionată la articolul 3 alineatul (8). 

Or. en

Justificare

Se pare că trimiterea făcută este greşită. Lista agenţilor de proces de la Anexa III este 
depăşită din punct de vedere tehnic pe alocuri şi necesită reactualizare - conţine anumite 
utilizări pentru care au fost identificate alternative care nu emit substanţe care diminuează 
stratul de ozon prin intermediul  Comitetului de evaluare ştiinţifică, tehnică şi economică ale 
Protocolului de la Montreal.

Amendamentul 58
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 5, substanţele 
reglementate pot fi introduse pe piaţă în 
vederea distrugerii în Comunitate în 
conformitate cu cerinţele cu privire la 
distrugere stabilite la articolul 22 alineatul 
(1).

Prin derogare de la articolul 5, substanţele 
reglementate şi produsele şi echipamentele 
ce conţin substanţe reglementate pot fi 
introduse pe piaţă în vederea distrugerii în 
Comunitate în conformitate cu cerinţele cu 
privire la distrugere stabilite la articolul 22 
alineatul (1).
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Or. en

Justificare

Derogarea de la articolul 9 ar trebui să se aplice şi în cazul distrugerii produselor şi 
echipamentelor ce conţin substanţe reglementate.

Amendamentul 59
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Substanţele reglementate produse sau 
introduse pe piaţă pentru utilizări esenţiale 
de laborator şi analitice pot fi folosite 
exclusiv în acest scop.

(3) Substanţele reglementate produse sau 
introduse pe piaţă pentru utilizări esenţiale 
de laborator şi analitice pot fi folosite 
exclusiv în acest scop sau în vederea 
distrugerii în Comunitate în conformitate 
cu cerinţele cu privire la distrugere 
stabilite la articolul 22 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Prezentul articol, în forma actuală, poate împiedica distrugerea acestor substanţe.

Amendamentul 60
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Containerele care conţin astfel de 
substanţe se etichetează cu precizarea 
clară că substanţele respective pot fi 
utilizate exclusiv pentru utilizări esenţiale 
de laborator şi analitice. Comisia poate 
stabili forma şi conţinutul etichetei care 
urmează să fie utilizată. Măsurile 
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destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament, inclusiv 
completându-l, se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 25 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Riscul ca substanţele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca 
intermediari de sinteză (articolul 7 articolul (2)) să fie utilizate în alte scopuri se extinde şi la 
utilizarea în scopul analizei sau în laborator . Prin urmare este logic ca aceste cerinţe de 
etichetare să se aplice şi în cazul utilizării în scopul analizei sau în laborator şi ar contribui 
la îmbunătăţirea prevenirii comerţului ilegal.

Amendamentul 61
Gyula Hegyi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice persoană care utilizează substanţe 
reglementate, altele decât 
hidroclorofluorcarburile, pentru utilizări 
esenţiale de laborator şi analitice, se 
înregistrează la Comisie, indicând 
substanţele utilizate, scopul, consumul 
anual estimat şi furnizorii acestor substanţe 
şi actualizează informaţiile atunci când se 
produc modificări.

(4) Orice persoană care utilizează substanţe 
reglementate, altele decât 
hidroclorofluorcarburile, pentru utilizări 
esenţiale de laborator şi analitice, se 
înregistrează la Comisie, indicând 
substanţele utilizate, scopul, consumul 
anual estimat şi furnizorii acestor substanţe 
şi actualizează informaţiile atunci când se 
produc modificări. Toate utilizările, 
precum şi cantitatea şi calitatea 
substanţelor utilizate sunt transmise 
autorităţilor competente ale statelor 
membre. Pe baza acestor informaţii 
Comisia monitorizează această utilizare în 
întreaga Europă şi publică detaliile legate 
de aceasta pe internet.

Or. hu
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Justificare

Comisia trebuie să urmărească îndeaproape comerţul european cu substanţe care 
diminuează stratul de ozon.

Amendamentul 62
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice persoană care utilizează 
substanţe reglementate, altele decât 
hidroclorofluorcarburile, pentru utilizări 
esenţiale de laborator şi analitice, se 
înregistrează la Comisie, indicând 
substanţele utilizate, scopul, consumul 
anual estimat şi furnizorii acestor substanţe 
şi actualizează informaţiile atunci când se 
produc modificări.

(4) Orice instituţie care utilizează substanţe 
reglementate, altele decât 
hidroclorofluorcarburile, pentru utilizări 
esenţiale de laborator şi analitice, se 
înregistrează la Comisie, indicând 
substanţele utilizate, scopul, consumul 
anual estimat şi furnizorii acestor substanţe 
şi actualizează informaţiile atunci când se 
produc modificări.

Or. en

Justificare

Este de preferat menţionarea instituţiilor, mai degrabă decât a persoanelor care utilizează 
substanţe care diminuează stratul de ozon utilizări de laborator şi analitice, pentru a evita 
sarcinile administrative disproporţionate.

Amendamentul 63
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la data specificată într-un aviz 
emis de Comisie, producătorii şi 
importatorii care aprovizionează 
persoanele menţionate la alineatul (4) sau 
care utilizează substanţele reglementate în 

(5) Până la data specificată într-un aviz 
emis de Comisie, producătorii şi 
importatorii care aprovizionează instituţiile
menţionate la alineatul (4) sau care 
utilizează substanţele reglementate în 
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scopuri proprii, declară Comisiei care este 
cererea probabilă pentru intervalul 
specificat în aviz, indicând natura şi 
cantităţile de substanţe reglementate 
necesare.

scopuri proprii, declară Comisiei care este 
cererea probabilă pentru intervalul 
specificat în aviz, indicând natura şi 
cantităţile de substanţe reglementate 
necesare.

Or. en

Justificare

Este de preferat menţionarea instituţiilor, mai degrabă decât a persoanelor care utilizează 
substanţe care diminuează stratul de ozon în scopul utilizărilor de laborator şi analitice, 
pentru a evita sarcinile administrative disproporţionate.

Amendamentul 64
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitatea totală anuală autorizată în 
temeiul licenţelor nu depăşeşte 130% din 
media nivelului calculat de substanţe 
reglementate pe care producătorii sau 
importatorii le-au introdus pe piaţă sau le-
au folosit în scopuri proprii pentru utilizări 
esenţiale de laborator şi analitice între anii 
2005-2008.

Cantitatea totală anuală autorizată în 
temeiul licenţelor nu depăşeşte 100% din 
media nivelului calculat de substanţe 
reglementate pe care producătorii sau 
importatorii le-au introdus pe piaţă sau le-
au folosit în scopuri proprii pentru utilizări 
esenţiale de laborator şi analitice între anii 
2005-2008.

Or. en

Justificare

Plafonul de 130%.
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Amendamentul 65
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte nivelurile minime de 
alocare pentru întreprinderile care se 
bazează pe licenţele acordate pentru 
utilizările de laborator şi analitice în 
perioada 2005-2007.

Or. en

Justificare

Întreprinderile obţin licenţa pentru utilizări esenţiale de laborator şi analitice ca plan de 
rezervă şi, în majoritatea cazurilor, nu va fi nevoie să utilizeze licenţa, deoarece nu sunt 
necesare analize de laborator. Această propunere ar penaliza acele întreprinderi care nu au 
utilizat licenţele în perioada 2005-2008.

Se recomandă stabilirea unui nivel minim de acordare a licenţelor pentru a garanta că 
producătorii şi importatorii pot continua să ofere/utilizeze cantităţi adecvate astfel încât să 
permită ca utilizările întemeiate să beneficieze cu uşurinţă de rezervă.

Amendamentul 66
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 5, până la 
31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
introduse pe piaţă şi utilizate pentru 
întreţinerea şi alimentarea echipamentelor 
de refrigerare şi de condiţionare a aerului 
existente, cu condiţia ca respectivul 
container să fie etichetat cu precizarea că 
substanţa a fost regenerată. 

(2) Prin derogare de la articolul 5, până la 
31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
introduse pe piaţă şi utilizate pentru 
întreţinerea şi alimentarea echipamentelor 
de refrigerare şi de condiţionare a aerului, 
precum şi a sistemelor reversibile pentru 
aer condiţionat/pompe de căldură
existente, cu condiţia ca respectivul 
container să fie etichetat cu precizarea că 
substanţa a fost regenerată.
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Până la 31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
utilizate pentru întreţinerea şi alimentarea 
echipamentelor de refrigerare şi de 
condiţionare a aerului existente, cu condiţia 
să fie fost recuperate din astfel de 
echipamente de către utilizatorul respectiv.

Până la 31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
utilizate pentru întreţinerea şi alimentarea 
echipamentelor de refrigerare şi de 
condiţionare a aerului existente, precum şi 
a sistemelor reversibile pentru aer 
condiţionat/pompe de căldură cu condiţia 
să fie fost recuperate din astfel de 
echipamente de către utilizatorul respectiv
din locul în care se utilizează substanţa 
recuperată.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament înlocuieşte amendamentul 13.

Din motive de consecvenţă trebuie adăugate şi sistemele reversibile pentru aer 
condiţionat/pompe de căldură, astfel cum se prevede şi în Regulamentul CE 2037/2000 
existent.

Pentru a putea împiedica comerţul ilegal este necesar să se poată monitoriza circuitul 
substanţelor. Prin urmare, este necesar ca substanţa să fie reciclată şi reutilizată în acelaşi 
loc. 

Amendamentul 67
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
utilizate pentru întreţinerea şi alimentarea 
echipamentelor de refrigerare şi de 
condiţionare a aerului existente, cu condiţia 
să fie fost recuperate din astfel de 
echipamente de către utilizatorul respectiv.

Până la 31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
utilizate pentru întreţinerea şi alimentarea 
echipamentelor de refrigerare şi de 
condiţionare a aerului existente, cu condiţia 
să fie fost recuperate din orice astfel de 
echipamente de către utilizatorul respectiv
şi să fie utilizate în oricare astfel de 
echipament de către acelaşi utilizator pe 
teritoriul Uniunii Europene. Registrul 
fabricii va furniza probele din punct de 
vedere legal cu privire la originea şi 
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reutilizarea substanţelor reciclate de acest 
tip. 

Or. en

Justificare

Este esenţial să se clarifice că un utilizator care a reciclat hidroclorofluorcarburile de la una 
dintre fabricile sale în cadrul UE poate utiliza aceste substanţe reciclate în oricare dintre 
locaţiile sale de refrigerare de pe teritoriul UE.

Amendamentul 68
Gyula Hegyi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bromura de metil poate fi utilizată exclusiv 
în situri aprobate de autorităţile competente 
din statul membru respectiv şi cu condiţia 
ca procentul de recuperare a bromurii de 
metil eliberate din lot să fie de cel puţin [80 
%].

Bromura de metil poate fi utilizată exclusiv 
în situri aprobate de autorităţile competente 
din statul membru respectiv şi cu condiţia 
ca procentul de recuperare a bromurii de 
metil eliberate din lot să fie de cel puţin [80 
%]. Toate utilizările bromurii de metil 
sunt transmise autorităţilor competente 
ale statelor membre. Pe baza acestor 
informaţii Comisia monitorizează această 
utilizare în întreaga Europă şi publică 
detaliile legate de aceasta pe internet.

Or. hu

Justificare

Comisia trebuie să urmărească îndeaproape comerţul european cu bromură de metil, care 
diminuează stratul de ozon.
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Amendamentul 69
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 5 (alineatul 
1), halonii pot fi introduşi pe piaţă şi 
folosiţi pentru utilizările critice stabilite în 
anexa VI.

(1) Prin derogare de la articolul 5 (alineatul
1), halonii recuperaţi, reciclaţi sau 
regeneraţi pot fi introduşi pe piaţă şi 
folosiţi pentru utilizările critice stabilite în 
anexa VI, cu condiţia ca aceşti haloni să 
provină numai din depozite naţionale de 
haloni înregistrate.

Or. en

Justificare

Introducerea pe piaţă ar trebui să vizeze halonii recuperaţi, reciclaţi sau regeneraţi, din 
moment ce nu se mai produc haloni. Importul de haloni ar trebui să fie permis numai dacă 
provine din depozite naţionale de haloni înregistrate, în conformitate cu regulamentul 
existent. Avantajul oferit de acesta este că va fi mai uşor să se identifice şi să se reacţioneze 
faţă de dezechilibrele regionale posibile în ceea ce priveşte disponibilitatea halonilor şi să se 
evite producţia viitoare de haloni. Astfel se respectă spiritul Protocolului de la Montreal.

Amendamentul 70
Simon Busuttil

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate revizui utilizările critice 
prevăzute la anexa VI şi adopta
modificările şi stabili termenele pentru 
eliminarea lor treptată prin fixarea de date 
limită , ţinând seama de existenţa 
produselor alternative şi a tehnologiilor 
viabile din punct de vedere tehnic şi 
economic şi care sunt acceptabile în ceea 
ce priveşte mediul şi sănătatea.

(2) Comisia revizuieşte anual utilizările 
critice prevăzute la anexa VI şi adoptă
modificările şi stabileşte termenele pentru 
eliminarea lor treptată prin fixarea de date 
limită , ţinând seama, în special în cazul 
industriilor care au cerinţe stricte în ceea 
ce priveşte siguranţa şi performanţa 
tehnică, de existenţa produselor alternative 
şi a tehnologiilor viabile din punct de 
vedere tehnic şi economic şi care sunt 
acceptabile în ceea ce priveşte mediul şi 
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sănătatea.

Or. en

Justificare

Trebuie să se ţină seama de industriile, de exemplu de industria aviatică, care trebuie să se 
supună unor cerinţe stricte în ceea ce priveşte siguranţa şi performanţa tehnică. Toate 
revizuirile ar trebui să ţină seama de disponibilitatea înlocuitorilor care ating standardele 
stabilite de aceste cerinţe. 

Amendamentul 71
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
(1) Prin derogare de la articolele 4 şi 5, 
substanţele reglementate pot fi produse în 
scopul exportului autorizat către părţile 
care operează în temeiul articolului 5 al 
Protocolului de la Montreal în scopul 
utilizării esenţiale.

Or. en

Justificare

Eliminarea utilizării clorofluorocarburilor pentru inhalatori cu doze măsurate în tratamentul 
astmului în ţările menţionate la articolul 5 (ţări în curs de dezvoltare) reprezintă una dintre 
provocările momentului. Este posibil ca CFC de înaltă calitate farmaceutică să fie necesare 
pentru o perioadă limitată după 2010 având în vedere dificultăţile legate de introducerea 
înlocuitorilor. Ar trebui să existe o derogare pentru producţia şi exportul de CFC pentru 
utilizări esenţiale pentru producerea de MDI în ţările menţionate la articolul 5.
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Amendamentul 72
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzic importurile de substanţe 
reglementate care nu sunt prezente într-un 
produs, altul decât containerul utilizat 
pentru transportul sau depozitarea acestor 
produse, şi importurile de produse şi 
echipamente, altele decât efectele 
personale, care conţin sau care depind de 
aceste substanţe.

(1) Se interzic importurile de substanţe 
reglementate şi importurile de produse şi 
echipamente care conţin sau care depind de 
aceste substanţe, cu excepţia efectelor 
personale.

Or. en

Justificare

Se simplifică exprimarea pentru a clarifica faptul că articolul face referire atât la produs, cât 
şi la substanţele separate. Se elimină negaţia dublă (din limba engleză).

Amendamentul 73
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) substanţe reglementate care sunt 
destinate să fie distruse;

(c) substanţe reglementate care sunt 
destinate să fie distruse sau reanalizate şi 
distruse;

Or. en

Justificare

Ocazional, este necesară reimportarea substanţelor reglementate nespecificate pentru a fi 
reanalizate şi distruse ulterior.



AM\755512RO.doc 37/66 PE416.362v01-00

RO

Amendamentul 74
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Substanţele reglementate, când sunt 
relaţionate cu sistemul de perfecţionare 
activă şi numai dacă substanţele 
reglementate urmează să fie folosite în 
teritoriul vamal al Comunităţii, în temeiul 
sistemului de suspendare menţionat la 
articolul 114 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul CEE nr. 2913/92 şi cu 
condiţia ca produsele de compensare să 
fie exportate într-o ţară în care produsele 
de compensare sau de import ale acelei 
substanţe reglementate să nu fie interzise. 
Autorităţile competente ale statelor 
membre acordă aprobare în care urmează 
să aibă loc operaţiuni de perfecţionare 
activă.

Or. en

Justificare

Înlăturarea operaţiunii de perfecţionare activă în cazul hidroclorfluorcarburilor nu aduce 
beneficii mediului şi împiedică practicile comerciale legale. În momentul de faţă unele 
companii (nu producători) importă hidroclorfluorcarburi pentru a le reintroduce în baterii şi 
cilindrii de dimensiuni mai mici, pentru ca apoi să le exporte din nou unora dintre părţile de 
la articolul 5. Această practică permite furnizarea unor cantităţi mici de diverşi agenţi de 
răcire într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor şi susţine operaţiunile bazate 
în UE. Această procedură a funcţionat în mod eficient în cazul acestei activităţi în temeiul 
Regulamentului 2037/2000.
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Amendamentul 75
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importurile menţionate la alineatul (2), 
cu excepţia importurilor pentru depozitare 
temporară în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 450/2008, inclusiv
transbordarea sau tranzitului în 
Comunitate,  sunt condiţionate de 
prezentarea unei licenţe de import. Aceste
licenţe sunt eliberate de către Comisie 
după verificarea respectării articolelor 16 
şi 20 .

(3) Importurile menţionate la alineatul (2), 
importurile pentru depozitare temporară în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
450/2008, transbordarea, tranzitul în 
Comunitate sau alte acţiuni similare, sunt 
condiţionate de prezentarea unei licenţe.

Or. en

Justificare

Excepţiile menţionate privind „depozitarea temporară”, „transbordarea”, „tranzitul” vor 
permite eventualul comerţ ilegal. Aceste produse nu vor fi înregistrate şi nu vor putea fi 
urmărite de la intrarea pe teritoriul comunităţii, prin urmare va fi foarte dificil de monitorizat 
dacă sunt introduse pe piaţa CE. Pentru a preveni abuzurile şi pentru a permite 
supravegherea corespunzătoare, în toate aceste cazuri este nevoie de licenţă. Se estimează că 
numărul tranzacţiilor va fi mic, deci nu va avea ca rezultat un număr mare de sarcini 
suplimentare.

Amendamentul 76
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importurile menţionate la alineatul (2), 
cu excepţia importurilor pentru depozitare 
temporară în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 450/2008, inclusiv 
transbordarea sau tranzitului în 
Comunitate,  sunt condiţionate de 
prezentarea unei licenţe de import. Aceste

(3) Importurile menţionate la alineatul (2), 
cu excepţia importurilor pentru depozitare 
temporară, care durează mai puţin de 30 
de zile, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 450/2008, inclusiv transbordarea 
sau tranzitului în Comunitate,  sunt 
condiţionate de prezentarea unei licenţe de 
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licenţe sunt eliberate de către Comisie după 
verificarea respectării articolelor 16 şi 20 .

import. Aceste  licenţe sunt eliberate de 
către Comisie după verificarea respectării 
articolelor 16 şi 20 .

Or. en

Justificare

Depozitarea temporară trebuie să fie limitată în timp. Este propusă o limită de 30 de zile.

Amendamentul 77
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Punerea în liberă circulaţie pe teritoriul 
Comunităţii a substanţelor reglementate 
importate din ţări terţe face obiectul unor 
limite cantitative. Comisia stabileşte aceste 
limite şi alocă cote utilizatorilor pentru 
perioada cuprinsă între  1 ianuarie – 31 
decembrie 2010  şi pentru fiecare dintre 
perioadele de 12 luni următoare, în 
conformitate cu procedura prevăzură la 
articolul 25 alineatul (2).

(1) Punerea în liberă circulaţie pe teritoriul 
Comunităţii a substanţelor reglementate 
importate din ţări terţe face obiectul unor 
limite cantitative. Această cerinţă ar trebui 
să se aplice şi în cazul produselor şi 
echipamentelor care conţin sau se 
bazează pe substanţe care diminuează 
stratul de ozon. Comisia stabileşte aceste 
limite şi alocă cote utilizatorilor pentru 
perioada cuprinsă între  1 ianuarie – 31 
decembrie 2010  şi pentru fiecare dintre 
perioadele de 12 luni următoare, în 
conformitate cu procedura prevăzură la 
articolul 25 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Este necesar ca abilitatea de a limita cantitatea de importuri să includă produse şi 
echipamente care conţin sau se bazează pe substanţe care diminuează stratul de ozon, în alte 
condiţii aceste produse putând fi importate fără limitări şi subminând eforturile de a reduce 
utilizarea produselor care se bazează pe substanţe care diminuează stratul de ozon.
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Amendamentul 78
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b)bromură de metil destinată pentru una 
din următoarele utilizări: 

eliminat

(i) utilizările de urgenţă menţionate la 
articolul 12 alineatul (5); 
(ii) până la 31 decembrie 2014 şi în limita 

cantităţilor care pot fi introduse pe piaţă 
prevăzute la articolul 12 alineatul (2) 
pentru aplicaţii de carantină şi de 
preexpediţie;

Or. en

Justificare

În urma eliminării articolului 12 ar trebui eliminată şi această parte. În urma Deciziei 
Comisiei 2008/53/CE din 18 septembrie 2008 referitoare la includerea bromurii de metil in 
Anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizaţia bromurii de metil expiră la 18 martie 2009. Ar 
fi logic ca utilizarea bromurii de metil să fie interzisă şi în contextul prezentei directive. De 
asemenea, în conformitate cu studiul cuprins în Protocolul de la Montreal în 2004 există 
suficiente alternative la operaţiunile de carantină şi tratamentele de preexpediţie.

Amendamentul 79
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b)bromură de metil destinată pentru una 
din următoarele utilizări:

(b) bromură de metil destinată utilizărilor
de urgenţă menţionate la articolul 12 
alineatul (5); 

(i) utilizările de urgenţă menţionate la 
articolul 12 alineatul (5);

(ii) până la 31 decembrie 2014 şi în limita 
cantităţilor care pot fi introduse pe piaţă 
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prevăzute la articolul 12 alineatul (2) 
pentru aplicaţii de carantină şi de 
preexpediţie;

Or. en

Justificare

Bromura de metil oferă rezultate mai rapide în comparaţie cu alternativele existente la 
folosirea sa, prin urmare este rezonabil ca utilizarea sa să fie permisă numai în cazuri de 
urgenţă până la 31 decembrie 2014, în conformitate cu normele descrise la articolul 12 
alineatul (5) din propunerea Comisiei. Propunerea Comisiei este chiar mai strictă decât 
cerinţele din Protocolul de la Montreal modificat (articolul 2H: bromura de metil).

Amendamentul 80
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Exporturile din Comunitate de 
substanţe reglementate care nu sunt 
prezente într-un produs, altul decât 
containerul utilizat pentru transportul sau 
depozitarea acestor produse, sau de 
produse şi echipamente, altele decât 
efectele personale, care conţin sau depind 
de  aceste substanţe sunt interzise. 

(1) Se interzic exporturile din Comunitate 
de substanţe reglementate şi de produse şi 
echipamente care conţin sau care depind de 
aceste substanţe, cu excepţia efectelor 
personale.

Or. en

Amendamentul 81
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) substanţe reglementate destinate să 
satisfacă cerinţele pentru utilizări esenţiale 
menţionate la articolul 10 alineatul (2)

(a) substanţe reglementate destinate să 
satisfacă cerinţele pentru utilizări esenţiale 
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ale părţilor; ale părţilor;

Or. enJustificare

Ar trebui să existe o derogare pentru producţia şi exportul de CFC pentru utilizări esenţiale 
pentru producerea de MDI în ţările menţionate la articolul 5. Perioada de tranziţie pentru 
înlocuirea cu produse alternative se încheie abia acum în ţările dezvoltate. Este foarte posibil 
ca CFC de înaltă calitate farmaceutică să fie necesare pentru o perioadă limitată după 2010, 
având în vedere dificultăţile legate de introducerea înlocuitorilor. Cu toate acestea 
propunerea Comisiei interzice producţia şi exportul, fără a prevedea excepţii adecvate. 

Amendamentul 82
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) substanţe reglementate destinate să 
satisfacă cerinţele pentru utilizări esenţiale 
menţionate la articolul 10 alineatul (2)
ale părţilor;

(a) substanţe reglementate destinate să 
satisfacă cerinţele pentru utilizări esenţiale 
ale părţilor;

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o derogare pentru producţia şi exportul de CFC pentru utilizări esenţiale 
pentru producerea de MDI în ţările menţionate la articolul 5. Perioada de tranziţie pentru 
înlocuirea cu produse alternative se încheie abia acum în ţările dezvoltate. Este posibil ca 
CFC de înaltă calitate farmaceutică să fie necesare pentru o perioadă limitată după 2010 
având în vedere dificultăţile legate de introducerea înlocuitorilor. 
Cu toate acestea propunerea Comisiei interzice producţia şi exportul fără a prevedea excepţii 
adecvate.
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Amendamentul 83
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera c – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) descrierea şi codul NC, astfel cum 
apare în anexa IV;

(ii) descrierea şi codul din Nomenclatura 
combinată (NC), astfel cum apare în anexa 
IV;

Or. en

Justificare

Abrevierea utilizată trebuie să fie introdusă din motive de claritate.

Amendamentul 84
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul importurilor sau exporturilor 
de produse şi echipamente care conţin sau 
depind de halon sau 
hidroclorofluorocarburi:

(d) în cazul importurilor sau exporturilor 
de produse şi echipamente care conţin sau 
depind de substanţe reglementate:

(i) tipul şi natura echipamentului; (i) tipul şi natura echipamentului;

(ii) pentru articolele numărabile, numărul 
de unităţi şi cantitatea de substanţă 
reglementată pe unitate în kilograme 
metrice;

(ii) pentru articolele numărabile, numărul 
de unităţi şi cantitatea de substanţă 
reglementată pe unitate în kilograme 
metrice;

(iii) pentru articolele nenumărabile, masa 
totală netă în kilograme metrice;

(iii) pentru articolele nenumărabile, masa 
totală netă în kilograme metrice;

(iv) cantitatea totală de halon sau 
hidroclorofluorocarburi conţinută, în 
kilograme metrice ;

(iv) tipul şi cantitatea totală a fiecărei 
substanţe reglementate;

(v) ţara sau ţările de destinaţie finală a 
produselor şi echipamentelor;

(v) ţara sau ţările de destinaţie finală a 
produselor şi echipamentelor;

(vi) dacă substanţa reglementată conţinută (vi) dacă substanţa reglementată conţinută 
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este nou produsă, regenerată sau în stare de 
deşeu;

este nou produsă, regenerată sau în stare de 
deşeu;

(vii) în cazul produselor şi echipamentelor 
care conţin sau depind de halon, o 
declaraţie conform căreia acestea sunt
exportate pentru o utilizare critică specifică 
menţionată la anexa VI;

(vii) în cazul produselor şi echipamentelor 
care conţin sau depind de halon, o 
declaraţie conform căreia acestea sunt
exportate pentru o utilizare critică specifică 
menţionată la anexa VI;

(viii) în cazul produselor şi echipamentelor 
care conţin sau depind de 
hidroclorofluorocarburi, trimiterea la 
autorizaţia Comisei, menţionată la articolul 
17 alineatul (3);

(viii) în cazul produselor şi echipamentelor 
care conţin sau depind de 
hidroclorofluorocarburi, trimiterea la 
autorizaţia Comisei, menţionată la articolul 
17 alineatul (3);

Or. en

Justificare

Anumite exporturi de produse şi echipamente pot avea legătură cu alte tipuri de substanţe 
care diminuează stratul de ozon, nu doar halonul sau hidroclorofluorocarburile.

Amendamentul 85
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera d – subpunctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) dacă substanţa reglementată conţinută 
este nou produsă, regenerată sau în stare de 
deşeu;

(vi) dacă substanţa reglementată conţinută 
este nou produsă, regenerată, reciclată sau 
în stare de deşeu;

Or. en

Justificare

Din motive de exhaustivitate, echipamentele care conţin sau depind de halon sau 
hidroclorofluorocarburi pot funcţiona pe bază de compuşi noi, regeneraţi sau reciclaţi, iar în 
cazul în care conţin compuşi în stare de deşeu trebuie să fie distruse în conformitate cu 
articolul 22.
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Amendamentul 86
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri suplimentare 
pentru monitorizarea sau controlul 
substanţelor reglementate sau a 
substanţelor noi, precum şi a produselor şi 
echipamentelor care conţin sau depind de 
substanţe reglementate plasate în depozit 
temporar, inclusiv transbordare, care 
tranzitează teritoriul vamal al Comunităţii 
şi sunt reexportate ulterior, pe baza 
evaluării riscurilor potenţiale de comerţ 
ilegal legate de aceste mişcări, luând în 
considerare efectele socio-economice ale 
unor astfel de măsuri. 

Comisia poate adopta măsuri suplimentare 
faţă de cele stabilite în temeiul 
Recomandării nr. 201/331/CE sau faţă de 
cele menţionate la articolul 18 din 
prezentul regulament pentru monitorizarea 
sau controlul substanţelor reglementate sau 
a substanţelor noi, precum şi a produselor 
şi echipamentelor care conţin sau depind 
de substanţe reglementate plasate în 
depozit temporar, inclusiv transbordare, 
care tranzitează teritoriul vamal al 
Comunităţii şi sunt reexportate ulterior, pe 
baza evaluării riscurilor potenţiale de 
comerţ ilegal legate de aceste mişcări, 
luând în considerare efectele socio-
economice ale unor astfel de măsuri.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, în primul rând măsurile principale trebuie să fie clare, după care pot 
fi menţionate măsurile suplimentare.

Amendamentul 87
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri suplimentare 
pentru monitorizarea sau controlul 
substanţelor reglementate sau a 
substanţelor noi, precum şi a produselor şi 
echipamentelor care conţin sau depind de 
substanţe reglementate plasate în depozit 

Comisia poate adopta măsuri suplimentare 
pentru monitorizarea sau controlul 
substanţelor reglementate sau a 
substanţelor noi, precum şi a produselor şi 
echipamentelor care conţin sau depind de 
substanţe reglementate, inclusiv cele
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temporar, inclusiv transbordare, care 
tranzitează teritoriul vamal al Comunităţii 
şi sunt reexportate ulterior, pe baza 
evaluării riscurilor potenţiale de comerţ 
ilegal legate de aceste mişcări, luând în 
considerare efectele socio-economice ale 
unor astfel de măsuri. 

plasate în depozit temporar, transbordare, 
care tranzitează teritoriul vamal al 
Comunităţii şi sunt reexportate ulterior şi 
alte activităţi, pe baza evaluării riscurilor 
potenţiale de comerţ ilegal legate de aceste 
mişcări, luând în considerare beneficiile 
ecologice şi efectele socio-economice ale 
unor astfel de măsuri şi existenţa unor 
alternative fezabile.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să fie definit într-un mod mai amplu, astfel încât să se creeze 
posibilitatea de a aborda şi alte probleme în afară de situaţiile specifice menţionate în textul 
Comisiei. În plus, trebuie să se ia în considerare beneficiile ecologice (pentru ozon şi climă, 
etc.) şi fezabilitatea alternativelor.

Amendamentul 88
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune la dispoziţie o listă a 
produselor şi a echipamentelor care ar 
putea conţine  sau depinde de  substanţe 
reglementate şi a codurilor din 
Nomenclatura Combinată, cu titlu 
orientativ pentru autorităţile vamale ale 
statelor membre.

Comisia pune la dispoziţie cu titlu 
orientativ pentru autorităţile vamale ale 
statelor membre: 

(a) o listă a produselor şi a echipamentelor 
care ar putea conţine sau depinde de 
substanţe reglementate, 

(b) o listă a substanţelor, produselor,
echipamentelor şi utilizărilor care sunt 
permise în temeiul prezentului 
regulament şi al condiţiilor şi cerinţelor 
conexe, şi
(c) o listă a substanţelor, produselor şi 
echipamentelor care nu sunt permise în 
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temeiul prezentului regulament. 
Codurile relevante din Nomenclatura 
combinată vor fi menţionate în fiecare 
listă.

Or. en

Justificare

O listă de articole care „ar putea” conţine substanţe care diminuează stratul de ozon este 
parţial utilă, dar vameşii au nevoie de o mai mare claritate pentru a-şi îndeplini atribuţiile în 
mod eficient. Aceştia au nevoie de o listă de substanţe permise/autorizate (şi cerinţe conexe, 
cum ar fi licenţele) şi o listă de substanţe/articole care nu sunt permise.

Amendamentul 89
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune la dispoziţie o listă a 
produselor şi a echipamentelor care ar 
putea conţine  sau depinde de  substanţe 
reglementate şi a codurilor din 
Nomenclatura Combinată, cu titlu 
orientativ pentru autorităţile vamale ale 
statelor membre.

Comisia pune la dispoziţie, până la 1 
ianuarie 2010, o listă a produselor şi a 
echipamentelor care ar putea conţine  sau 
depinde de  substanţe reglementate şi a 
codurilor din Nomenclatura Combinată, cu 
titlu orientativ pentru autorităţile vamale 
ale statelor membre.

Or. en

Justificare

Regulamentul se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2010. Pentru a putea pune în aplicare 
regulamentul, autorităţile vamale din statele membre au nevoie de această listă.
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Amendamentul 90
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În timpul operaţiunilor de alimentare şi 
întreţinere a echipamentului sau înaintea 
demontării ori a eliminării echipamentelor, 
substanţele reglementate conţinute în 
echipamente de refrigerare, aer condiţionat, 
încălzire, echipamente care conţin solvenţi 
sau  sisteme antiincendiu şi extinctoare, 
sunt recuperate pentru distrugere prin 
tehnologii aprobate de către părţi 
enumerate în anexa VII,  sau sunt 
recuperate pentru reciclare sau 
regenerare. 

(1) În timpul operaţiunilor de alimentare şi 
întreţinere a echipamentului sau înaintea 
demontării ori a eliminării echipamentelor, 
substanţele reglementate (inclusiv agenţii 
de ventilare din spumă) conţinute în 
echipamente de refrigerare, aer condiţionat, 
încălzire, echipamente care conţin solvenţi 
sau  sisteme antiincendiu şi extinctoare, 
sunt recuperate pentru distrugere prin 
tehnologii aprobate de către părţi 
enumerate în anexa VII. Substanţele 
reglementate permise de folosit pentru 
utilizări esenţiale sau critice, în temeiul 
prezentului regulament, pot fi reciclate 
sau regenerate; toate celelalte substanţe 
reglementate sunt distruse.
Comisia introduce o anexă la prezentul 
Regulament care conţine norme de 
performanţă care menţionează nivelul de 
recuperare a substanţelor care 
diminuează stratul de ozon pentru fiecare 
categorie de produse şi echipamente şi 
norme de monitorizare, care reflectă cele 
mai bune practici în materie de mediu.

Or. en

Justificare

The foam in fridges often contains more ODS than the refrigerant in fridges. Under 
Regulation 2037/2000 operators were supposed to recover the ODS (blowing agent) from 
foam, but some Member States have not yet implemented this requirement. It needs to be 
stated clearly as a requirement. Recycling and reclamation of used ODS should only be 
permitted for cases where the ODS will be used in permitted uses (i.e. the essential and 
critical uses authorised under the Regulation). The aim of this regulation is to eliminate non-
essential uses of ODS. Although Regulation 2037/2000 requires recovery of ODS, the level of 
recovery in practice is  unacceptably low in some operating facilities (e.g. some fridge 
recycling facilities) and there are large, technically unjustified differences in the performance 
of facilities across the EC. Performance standards need to specify the percentage of ODS to 
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be recovered from various types of products and equipment, as well as minimum standards of 
technical monitoring. 

Amendamentul 91
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În timpul operaţiunilor de alimentare şi 
întreţinere a echipamentului sau înaintea 
demontării ori a eliminării echipamentelor, 
substanţele reglementate conţinute în 
echipamente de refrigerare, aer condiţionat, 
încălzire, echipamente care conţin solvenţi 
sau  sisteme antiincendiu şi extinctoare, 
sunt recuperate pentru distrugere prin 
tehnologii aprobate de către părţi 
enumerate în anexa VII,  sau sunt 
recuperate pentru reciclare sau regenerare . 

(1) În timpul operaţiunilor de alimentare şi 
întreţinere a echipamentului sau înaintea 
demontării ori a eliminării echipamentelor, 
substanţele reglementate conţinute în 
echipamente de refrigerare, aer condiţionat, 
încălzire, echipamente care conţin solvenţi 
sau  sisteme antiincendiu şi extinctoare,
provenite de la toate tipurile de utilizatori, 
inclusiv cei casnici, sunt recuperate pentru 
distrugere prin tehnologii aprobate de către 
părţi enumerate în anexa VII,  sau sunt 
recuperate pentru reciclare sau regenerare.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate se adaugă faptul că dispoziţia se aplică şi echipamentelor casnice.

Amendamentul 92
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Hidroclorofluorocarburile conţinute 
în containerele utilizate pentru 
transportul sau stocarea acestor 
substanţe, care au fost introduse pe piaţă 
şi care nu mai pot fi folosite, sunt 
recuperate. Hidroclorofluorocarburile pot 
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fi exportate în conformitate cu articolele 
17 şi 18 sau pot fi distruse prin aplicarea 
tehnologiilor menţionate la primul 
paragraf. 

Or. en

Justificare

Articolul 15 alineatul (1) stabileşte că noţiunea de „produs”include containerele utilizate 
pentru transportul sau stocarea acestor substanţe. Propunerea menţionată la articolul 22 
alineatul (3) ar împiedica returnarea de pe piaţă a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) 
conţinute în containere în vederea exportării acestora. Exportul de HCFC nou produse sau 
regenerate este permis în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (g) şi este important 
pentru încurajarea returnării containerelor deja introduse pe piaţă.

Amendamentul 93
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Hidroclorofluorocarburile conţinute 
în containerele utilizate pentru 
transportul sau stocarea acestor 
substanţe, care au fost introduse pe piaţă 
şi care nu mai pot fi folosite, sunt 
recuperate. Hidroclorofluorocarburile pot 
fi exportate în conformitate cu articolele 
17 şi 18 sau pot fi distruse prin aplicarea 
tehnologiilor menţionate la primul 
paragraf.

Or. en

Justificare

Articolul 15 alineatul (1) stabileşte că noţiunea de „produs”include containerele utilizate 
pentru transportul sau stocarea acestor substanţe. Propunerea menţionată la articolul 22 
alineatul (3) ar împiedica returnarea de pe piaţă a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) 
conţinute în containere în vederea exportării acestora. Exportul de HCFC nou produse sau
regenerate este permis în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (g) şi este important 
pentru încurajarea returnării containerelor deja introduse pe piaţă.
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Amendamentul 94
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte în anexa la prezentul 
regulament o listă de produse şi 
echipamente în cazul cărora recuperarea 
sau distrugerea fără recuperare prealabilă 
sunt considerate fezabile din punct de 
vedere tehnic şi economic, specificând, 
după caz, tehnologiile care vor fi utilizate. 

Până la 1 ianuarie 2011 Comisia 
stabileşte în anexa la prezentul regulament 
o listă de produse şi echipamente în cazul 
cărora recuperarea sau distrugerea fără 
recuperare prealabilă sunt considerate 
fezabile din punct de vedere tehnic şi 
economic, specificând, după caz, 
tehnologiile care vor fi utilizate. 

Or. en

Justificare

Este important să se asigure recuperarea compuşilor stocaţi. Pentru garantarea acestui fapt, 
se adaugă termene în legătură cu măsurile de punere în aplicare.

Amendamentul 95
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte în anexa la prezentul 
regulament o listă de produse şi 
echipamente în cazul cărora recuperarea 
sau distrugerea fără recuperare prealabilă 
sunt considerate fezabile din punct de 
vedere tehnic şi economic, specificând, 
după caz, tehnologiile care vor fi utilizate. 

Comisia stabileşte, până la 1 ianuarie 
2010, în anexa la prezentul regulament o 
listă de produse şi echipamente în cazul 
cărora recuperarea sau distrugerea fără 
recuperare prealabilă sunt considerate 
fezabile din punct de vedere tehnic şi 
economic, specificând, după caz, 
tehnologiile care vor fi utilizate.

Or. en
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Justificare

Regulamentul se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2010. Pentru a putea pune în aplicare 
regulamentul, întreprinderile au nevoie de această listă. În vederea garantării aceluiaşi nivel 
de protecţie a mediului în timpul recuperării sau distrugerii fără recuperare prealabilă, cele 
mai bune tehnici disponibile (BAT) trebuie să fie aplicate la nivelul întregii UE.

Amendamentul 96
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte în anexa la prezentul 
regulament o listă de produse şi 
echipamente în cazul cărora recuperarea
sau distrugerea fără recuperare prealabilă 
sunt considerate fezabile din punct de 
vedere tehnic şi economic, specificând, 
după caz, tehnologiile care vor fi utilizate. 

Comisia stabileşte în anexa la prezentul 
regulament o listă de produse şi 
echipamente în cazul cărora recuperarea 
sau distrugerea fără recuperare prealabilă 
sunt considerate fezabile din punct de 
vedere tehnic şi economic, specificând, 
după caz, tehnologiile care vor fi utilizate.
Orice propunere de elaborare a unei 
astfel de anexe este însoţită şi susţinută de 
o evaluare economică completă a 
costurilor şi beneficiilor pentru toate 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 97
Evangelia Tzampazi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, de asemenea, un plan de 
acţiune, de la 1 ianuarie 2011, care oferă 
stimulente pentru retragerea substanţelor 
în cauză şi înlocuirea acestora cu produse 
alternative mai sigure.
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Or. el

Justificare

Având în vedere nevoia din ce în ce mai stringentă de a recupera şi elimina aceste substanţe 
cât mai curând posibil, ar fi utilă elaborarea de către Comisie a unui plan de acţiune care să 
vizeze crearea unor stimulente pentru ca utilizatorii şi producătorii să retragă şi să 
înlocuiască respectivele substanţe cât mai repede posibil.

Amendamentul 98
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru elaborarea propunerii de anexă, 
Comisia consultă statele membre şi toate 
părţile interesate în privinţa produselor şi 
echipamentelor de identificat.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze recuperarea compuşilor stocaţi.

Amendamentul 99
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru elaborarea propunerii de anexă, 
Comisia consultă statele membre şi toate 
părţile interesate cu privire la produsele şi 
echipamentele de identificat, fezabilitatea 
tehnică şi economică a recuperării sau a 
distrugerii fără recuperare prealabilă şi 
tehnologiile de aplicat pentru fiecare 
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produs sau echipament identificat.

Or. en

Justificare

Având în vedere capacitatea diferită a statelor membre şi provocările tehnice şi economice 
create de abordarea eficientă a problemei stocurilor de substanţe care diminuează stratul de 
ozon, Comisia ar trebuie să facă apel, în mod formal, la experienţa şi cunoştinţele tuturor 
părţilor interesate pentru elaborarea noii anexe, inclusiv statele membre şi ONG-urile.

Amendamentul 100
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează măsurile luate de statele 
membre şi poate, în funcţie de această 
evaluare şi de informaţiile tehnice sau de 
altă natură, după caz, adopta  măsuri 
referitoare la respectivele cerinţe minime 
de calificare. 

Comisia evaluează măsurile luate de statele 
membre. Se acordă o atenţie deosebită 
spumelor izolante pentru clădiri, precum 
şi legislaţiei în domeniul deşeurilor. Până 
la 1 ianuarie 2011, Comisia adoptă măsuri 
referitoare la respectivele cerinţe minime 
de calificare. 

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze recuperarea compuşilor stocaţi. Pentru garantarea acestui 
fapt, se adaugă termene în legătură cu măsurile de punere în aplicare. Ar trebui să se acorde 
o atenţie deosebită spumelor izolante pentru clădiri, problemă care ar trebui abordată şi în 
viitoarea directivă privind deşeurile rezultate din construcţii şi demolări.
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Amendamentul 101
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile fugitive şi emisiile  de substanţe 
reglementate

Izolarea

(1) Utilizatorii iau toate măsurile de 
precauţie posibile pentru a se preveni şi 
reduce la minimum orice  emisii fugitive 
de substanţe reglementate . În special 
echipamentele fixe care conţin mai mult 
de 3 kg de fluid refrigerant sunt verificate 
anual pentru a se constata eventualele 
emisii fugitive. 

(1) Operatorii următoarelor aplicaţii 
staţionare: echipamente de refrigerare, de 
climatizare şi pompe de căldură, inclusiv 
circuitele acestora, precum şi 
echipamente care conţin solvenţi sau 
sisteme de protecţie împotriva incendiilor 
şi extinctoare, care conţin substanţe 
reglementate enumerate la anexa I, 
utilizând toate măsurile fezabile din punct 
de vedere tehnic şi care nu implică un
cost disproporţionat:

Statele membre definesc nivelurile 
minime de calificare pentru personalul 
implicat.   În funcţie de o  evaluare a 
măsurilor luate de statele membre  şi de 
informaţiile tehnice sau de altă natură, 
după caz, Comisia poate adopta  măsuri 
referitoare la armonizarea  respectivelor 
cerinţe minime de calificare. 

(a) previn scurgerea gazelor respective şi

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
inclusiv completându-l, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 25 alineatul (3).

(b) repară scurgerile detectate cât mai 
curând posibil.

(2) Utilizatorii iau toate măsurile de 
precauţie posibile pentru a preveni şi a 
reduce la minimum orice  emisii fugitive 
de bromură de metil din instalaţiile de 
fumigaţie şi din alte  activităţi care 
implică utilizarea de bromură de metil.  
Statele membre definesc nivelurile 
minime de calificare pentru personalul 
implicat.

(2) Operatorii aplicaţiilor menţionate la 
alineatul (1) asigură verificarea acestora 
în vederea detectării scurgerilor de către 
personal certificat care îndeplineşte 
cerinţele minime prevăzute la articolul 5 
din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 sau 
ale unei calificări similare, în 
conformitate cu următorul program:

(3) Utilizatorii iau toate măsurile de 
precauţie posibile pentru a se preveni şi 

(a) aplicaţiile care conţin cel puţin 3 kg de 
substanţe reglementate se verifică în 
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reduce la minimum orice  emisii fugitive 
şi emisii  de substanţe reglementate 
utilizate ca intermediari de sinteză şi 
agenţi de proces.

vederea detectării scurgerilor cel puţin o 
dată la 12 luni; prezenta dispoziţie nu se 
aplică echipamentelor cu sisteme închise 
ermetic, etichetate ca atare şi care conţin 
mai puţin de 6 kg de substanţe 
reglementate;

(4) Utilizatorii iau toate măsurile de 
precauţie posibile pentru a preveni şi a 
reduce la minim orice emisii fugitive şi 
emisii de substanţe reglementate produse 
accidental în cursul fabricării altor 
substanţe chimice.

(b) aplicaţiile care conţin cel puţin 30 kg 
de substanţe reglementate se verifică în 
vederea detectării scurgerilor cel puţin o 
dată la 6 luni;

(5) Comisia poate stabili tehnologiile sau 
practicile care vor fi folosite de utilizatori 
pentru a preveni şi a reduce la minim 
orice emisii fugitive şi emisiile de 
substanţe reglementate. 

(c) aplicaţiile care conţin cel puţin 300 kg 
de substanţe reglementate se verifică în 
vederea detectării scurgerilor cel puţin o 
dată la 3 luni;

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
inclusiv completându-l, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 25 alineatul (3).

După remedierea unei scurgeri, aplicaţiile 
se verifică în termen de o lună, pentru a 
se asigura eficacitatea reparaţiei.

În sensul prezentului alineat, „se verifică 
în vederea detectării scurgerilor” 
înseamnă că echipamentul sau sistemul 
este examinat în vederea detectării 
scurgerilor cu ajutorul unor metode de 
măsurare directă sau indirectă, 
acordându-se o atenţie specială acelor 
părţi ale echipamentului sau sistemului 
care prezintă cel mai mare risc de 
scurgere. Metodele de măsurare directă şi 
indirectă utilizate pentru verificare în 
vederea detectării scurgerilor se specifică 
în cerinţele de verificare standard 
menţionate la alineatul (7).
(3) În cazul în care este instalat un sistem 
de detectare a scurgerilor care 
funcţionează corespunzător, frecvenţa 
verificărilor necesare în temeiul 
alineatului (2) literele (b) şi (c) se 
înjumătăţeşte.
(4) În cazul sistemelor de protecţie 
împotriva incendiilor pentru care se 
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aplică un regim de inspecţie 
corespunzător normei ISO 14520, 
inspecţiile respective pot îndeplini şi 
obligaţiile prevăzute de prezentul 
regulament, cu condiţia ca inspecţiile 
respective să fie cel puţin la fel de 
frecvente.
(5) Operatorii aplicaţiilor menţionate la 
alineatul (1), care conţin cel puţin 3 kg de 
substanţe reglementate, ţin o evidenţă a 
substanţelor reglementate instalate, orice 
cantităţi adăugate şi cantitatea recuperată 
în timpul proceselor de service, întreţinere 
şi eliminare finală. De asemenea, aceştia 
ţin o evidenţă pentru alte informaţii 
relevante, inclusiv identificarea societăţii 
sau a tehnicianului care a efectuat 
operaţiunile de service sau întreţinere, 
precum şi datele şi rezultatele verificărilor 
efectuate în temeiul alineatelor (2), (3) şi 
(4) şi informaţii relevante de identificare a 
echipamentelor staţionare şi a aplicaţiilor 
staţionare menţionate la alineatul (2) 
literele (b) şi (c). La cerere, registrele 
respective se pun la dispoziţia autorităţii 
competente şi a Comisiei.
(6) Până la 1 ianuarie 2011, Comisia 
stabileşte, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 25 alineatul (3), 
cerinţele de verificare standard în vederea 
detectării scurgerilor pentru fiecare dintre 
aplicaţiile menţionate la alineatul (1) al 
prezentului articol.
(7) Pe baza informaţiilor primite de la 
statele membre şi în urma consultărilor 
cu sectoarele relevante, Comisia poate 
stabili cerinţe şi condiţii minime pentru 
recunoaşterea reciprocă în conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 25 
alineatul (3) referitoare la programele de 
formare şi la certificarea pentru 
personalul vizat implicat în instalarea, 
întreţinerea şi service-ul echipamentelor 
şi sistemelor prevăzute la articolul 23 
alineatul (1), precum şi pentru personalul 
implicat în activităţile prevăzute la 
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articolele 22 şi 23.

Or. en

Justificare

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de 
seră conţine dispoziţii mai precise cu privire la scurgerile şi emisiile de substanţe 
reglementate. Din motive de coerenţă, pentru îmbunătăţirea calităţii textului şi pentru a crea 
mai multe garanţii împotriva emisiilor, este mai bine să fie pus în aplicare acelaşi text în 
prezentul regulament.

Amendamentul 102
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Utilizatorii iau toate măsurile de 
precauţie posibile pentru a preveni şi a 
reduce la minimum orice  emisii fugitive 
de bromură de metil din instalaţiile de 
fumigaţie şi din alte  activităţi care implică 
utilizarea de bromură de metil. Statele 
membre definesc nivelurile minime de 
calificare pentru personalul implicat.

(2) Utilizatorii iau toate măsurile de 
precauţie posibile pentru a preveni şi a 
reduce la minimum orice  emisii fugitive 
de bromură de metil din instalaţiile de 
fumigaţie şi din alte  activităţi care implică 
utilizarea de bromură de metil. Statele 
membre definesc nivelurile minime de 
calificare pentru personalul implicat. În 
funcţie de o  evaluare a măsurilor luate de 
statele membre  şi de informaţiile tehnice 
sau de altă natură, după caz, Comisia 
poate adopta  măsuri referitoare la 
armonizarea  respectivelor cerinţe minime 
de calificare.

Or. en

Justificare

Este o cerinţă prealabilă în vederea garantării aceluiaşi nivel de protecţie a mediului la 
nivelul întregii UE.
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Amendamentul 103
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate stabili tehnologiile sau
practicile care vor fi folosite de utilizatori 
pentru a preveni şi a reduce la minim orice 
emisii fugitive şi emisiile de substanţe 
reglementate. 

(5) Până la 1 ianuarie 2010, Comisia 
stabileşte tehnologiile, practicile sau 
normele de performanţă care vor fi 
folosite de utilizatori pentru a preveni şi a 
reduce la minim orice emisii fugitive şi 
emisiile de substanţe reglementate.

Or. en

Justificare

Cu toate că Regulamentul nr. 2037/2000 solicită reducerea la minim a scurgerilor şi 
emisiilor de substanţe care diminuează stratul de ozon, această dispoziţie nu a fost pusă în 
practică în mod corespunzător de către operatori. Operatorii serviciilor de refrigerare şi alţi 
operatori care manevrează substanţe care diminuează stratul de ozon au mare nevoie de 
orientări tehnice. Regulamentul privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră conţine 
dispoziţii utile (cu privire la prevenirea scurgerilor şi emisiilor) care ar trebui introduse în 
noul regulament privind substanţele care diminuează stratul de ozon. Măsurile dispuse în 
regulamentul privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră s-au bazat pe sistemul 
neerlandez STEK care a redus cu succes scurgerile şi emisiile de agenţii de refrigerare.  

Amendamentul 104
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate stabili tehnologiile sau 
practicile care vor fi folosite de utilizatori 
pentru a preveni şi a reduce la minim orice 
emisii fugitive şi emisiile de substanţe 
reglementate.

(5) Comisia ar trebui să stabilească, până 
la 1 ianuarie 2010, tehnologiile sau 
practicile care vor fi folosite de utilizatori 
pentru a preveni, a reduce la minim şi a 
monitoriza orice emisii fugitive şi emisiile 
de substanţe reglementate.

Or. en
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Justificare

Regulamentul se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2010. Pentru a-l putea pune în aplicare, 
întreprinderile a nevoie de o listă de tehnologii sau practici de folosit pentru a preveni, a 
reduce la minim şi a monitoriza orice emisii fugitive şi emisiile de substanţe reglementate. 
Disponibilitatea acestei liste la nivelul întregii UE va garanta acelaşi nivel de protecţie a 
mediului pentru tot teritoriul UE.

Amendamentul 105
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ţinând cont de informaţiile tehnice 
relevante, Comisia poate include în partea 
B din anexa II orice substanţe care nu sunt 
substanţe reglementate, dar care au fost 
identificate ca având un potenţial de 
diminuare a stratului de ozon. Măsurile 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3).

(3) Ţinând cont de informaţiile tehnice 
relevante, Comisia poate include în partea 
B din anexa II orice substanţe care nu sunt 
substanţe reglementate, dar care au fost 
identificate ca având un potenţial de 
diminuare a stratului de ozon de 0,001 sau 
mai mare şi o durată de viaţă atmosferică 
de peste 120 de zile. Măsurile destinate să 
modifice elementele neesenţiale ale 
prezentului regulament sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 25 
alineatul (3). Substanţele raportate de 
părţi în temeiul deciziilor XIII/5, X/8 şi 
IX/24 ale Protocolului se adaugă la anexa 
II partea B.

Or. en

Justificare

În temeiul deciziilor XIII/5, X/8 şi IX/24 ale Protocolului de la Montreal, părţile au raportat o 
serie de noi substanţe despre care se bănuieşte că diminuează stratul de ozon. Decizia IX/24 
afirmă: „Oricare dintre părţi poate aduce la cunoştinţa Secretariatului existenţa unor noi 
substanţe despre care crede că au potenţialul de a diminua stratul de ozon şi prezintă 
probabilitatea unei producţii substanţiale, dar care nu sunt considerate substanţe 
reglementate în temeiul articolului 2 din Protocol...” Aceste substanţe ar trebui introduse în 
anexa II partea B, astfel încât producţia şi utilizarea lor să poată fi monitorizată în mod 
corespunzător. 
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Amendamentul 106
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ţinând cont de informaţiile tehnice 
relevante, Comisia poate include în partea 
B din anexa II orice substanţe care nu sunt 
substanţe reglementate, dar care au fost 
identificate ca având un potenţial de 
diminuare a stratului de ozon. Măsurile 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3).

(3) Ţinând cont de informaţiile tehnice 
relevante, Comisia poate include în partea 
B din anexa II orice substanţe care nu sunt 
substanţe reglementate, dar care au fost 
identificate ca având un potenţial de 
diminuare a stratului de ozon de 0,01 sau 
mai mare şi o durată de viaţă atmosferică 
de peste şaizeci de zile. Măsurile destinate 
să modifice elementele neesenţiale ale 
prezentului regulament sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 25 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Există numeroase substanţe halogenate cu o durată de viaţă scurtă care au un potenţial 
teoretic de diminuare a stratului de ozon. Protocolul de la Montreal foloseşte un prag minim 
de 0,01. S-a demonstrat că substanţe halogenate cu o durată de viaţă atmosferică foarte 
scurtă, de mai puţin de 60 de zile, nu sunt capabile să ajungă în stratosferă în cantităţi 
substanţiale pentru a avea un impact semnificativ de lungă durată asupra stratului de ozon. 
Prin urmare, este oportună stabilirea de valori minime atât pentru potenţialul de diminuare a 
stratului de ozon, cât şi pentru durata de viaţă atmosferică.

Amendamentul 107
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 31 martie a fiecărui an, 
fiecare utilizator  transmite Comisiei, 

(1) Înainte de 31 martie a fiecărui an, 
fiecare utilizator  transmite Comisiei, 
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trimiţând o copie şi autorităţii competente a 
respectivului stat membru, informaţiile 
enumerate la alineatele (2) - (5)  privind 
fiecare substanţă reglementată şi fiecare 
substanţă nouă enumerată în anexa II , cu 
referire la perioada 1 ianuarie –
31 decembrie a anului anterior.

trimiţând o copie şi autorităţii competente a 
respectivului stat membru, informaţiile 
enumerate la alineatele (2) - (5), astfel cum 
sunt menţionate mai jos,  privind fiecare 
substanţă reglementată şi fiecare substanţă 
nouă enumerată în anexa II partea A, cu 
referire la perioada 1 ianuarie –
31 decembrie a anului anterior.

Or. en

Justificare

Includerea în anexa II partea B impune cerinţe de raportare pentru substanţe în privinţa 
cărora nu s-a ajuns la un acord pentru clasificarea lor ca substanţe noi prin Protocolul de la 
Montreal. Într-adevăr proiectele de decizie privind aceste substanţe propuse de OEWG28 UE 
au fost respinse pe motiv că există deja un mandat atribuit Comitetului de evaluare ştiinţifică 
(CEŞ) şi TEAP pentru realizarea acestor revizuiri. UE ar trebui să respecte procedurile 
Protocolului de la Montreal atunci când ia în considerare substanţe noi.

Amendamentul 108
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) datele provenite din 
automonitorizarea emisiilor şi scurgerilor 
care au avut loc în timpul proceselor de 
producţie.

Or. en

Justificare

Amendamentul are ca scop o mai bună protecţie a mediului şi facilitarea aplicării articolului 
19 din prezentul regulament.
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Amendamentul 109
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele provenite din 
automonitorizarea emisiilor şi scurgerilor 
care au avut loc în timpul distrugerii.

Or. en

Justificare

Amendamentul are ca scop o mai bună protecţie a mediului şi facilitarea aplicării articolului 
19 din prezentul regulament.

Amendamentul 110
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa II – Partea B – Tabel – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

C3H7Br    1-Brompropan (n-bromură de 
propil)   0,02 – 0,10

eliminat

Or. en

Justificare

This Regulation implements the Community’s obligations under the Montreal Protocol and 
should therefore be in line with this Protocol. As the Community does not dispose of the 
appropriate instruments to assess ODS of substances not covered by the Protocol it has to 
rely on methodologies under the Protocol. n-propyl bromide has not been identified as having 
a significant ODP by the Scientific Assessment Panel but will continue to be examined by the 
Protocol. Before any Community action on this product is undertaken, n-propyl bromide 
should be first assessed by the Protocol. n-propyl bromide should therefore be erased from 
this section. 



PE416.362v01-00 64/66 AM\755512RO.doc

RO

Amendamentul 111
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa II – Partea B – Tabel – rândul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

CF3I   . Trifluoroidometan (iodură de 
trifluorometil)   0,01 – 0,02

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu nota de subsol 34, acest potenţial de diminuare a stratului de ozon 
reprezintă cifre estimative stabilite pe baza cunoştinţelor existente care sunt revizuite periodic 
în funcţie de deciziile luate de părţi. O astfel de revizuire este disponibilă pentru CF3I. Într-o 
scrisoare adresată Comisiei Europene, prof. dr. Wuebbles, unul dintre membrii Comitetului 
de evaluare ştiinţifică, a estimat potenţialul de diminuare a stratului de ozon pentru CF3I, 
utilizând o modelare tridimensională ultramodernă, la 0,0068. Nivelul indicat în propunerea 
Comisiei este depăşit.

Amendamentul 112
Satu Hassi

Propunere de regulament
Anexa II – Partea B – Tabel – rânduri noi

Amendamentul

C4Cl6 Hexaclorbutadienă 0.07

1,1,1-triclor-2,2,2-trifluoretan (sau R.113a) 0.65
C10H6BrOC
H3

6-brom-2-metoxinaftalină (sau bromo-metoxi-
naftalină sau BMN)

de identificat

CH2ClBr or
C3H6BrCl

1-brom-3-clorpropan de identificat

CH2Br2 Dibromometan de identificat

C2H4Br2 Dibrometan de identificat
C2H4BrCl Bromclormetan de identificat

C2H5Br Brometan de identificat
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C3H6Br2 1,3-Dibromopropan de identificat
C3H7Br 2-Bromopropan de identificat

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-Tetraclor
hexafluorbutan

de identificat

Or. en

Justificare

În temeiul deciziilor XIII/5, X/8 şi IX/24 ale Protocolului de la Montreal, părţile au raportat o 
serie de noi substanţe despre care se bănuieşte că diminuează stratul de ozon. Decizia IX/24 
afirmă: „Oricare dintre părţi poate aduce la cunoştinţa Secretariatului existenţa unor noi 
substanţe despre care crede că au potenţialul de a diminua stratul de ozon şi prezintă 
probabilitatea unei producţii substanţiale, dar care nu sunt considerate substanţe 
reglementate în temeiul articolului 2 din Protocol...” Aceste substanţe ar trebui introduse în 
anexa II partea B, astfel încât producţia şi utilizarea lor să poată fi monitorizată în mod 
corespunzător.

Amendamentul 113
Satu Hassi

Propunere de regulament
Anexa III – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) utilizarea tetraclorurii de carbon la 
fabricarea cianocobalaminei marcate cu 
izotopi radioactivi;

eliminat

Or. en

Justificare

Litera (f) de la anexa III nu respectă dispoziţiile Protocolului de la Montreal care autorizează 
utilizarea acestui agent de proces doar pentru perioada 2005-2006, iar referirea la aceasta 
ar trebui eliminată. Derogarea a fost permisă numai pentru 2 ani pentru a acorda suficient 
timp societăţilor care produc cianocobalamină să pună în practică noi proceduri de 
eliminare a deşeurilor.
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Amendamentul 114
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Anexa VII – Tabel – coloana 2 – rândul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa A, Gr. I
Anexa B
Anexa C, Gr. I

Anexa I, Gr. I
Anexa I, Gr. II, Gr. IV, Gr. V
Anexa I, Gr. VIII 

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, trebuie să fie folosită enumerarea introdusă de prezentul regulament 
în locul enumerării din Protocolul de la Montreal.

Amendamentul 115
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Anexa VII – Tabel – coloana 3 – rândul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Halon
(Anexa A, Gr. II)

Halon
(Anexa I, Gr. III)

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, trebuie să fie folosită enumerarea introdusă de prezentul regulament 
în locul enumerării din Protocolul de la Montreal.
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