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Emenda 56
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) u l-
Artikolu 114 tiegħu u l-Artikolu 114 
tiegħu,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali doppja tar-regolament issa fis-seħħ, ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 (ħarsien 
ambjentali u tas-suq uniku ħieles), ma għandhomx jinbidlu, biex il-merkanzija tkun tista' 
tiċċirkola liberament fis-suq intern skont dispożizzjonijiet armonizzati tal-UE.

Emenda 57
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex tintlaħaq din il-mira, fil-Pjan 
Direzzjonali għal Ekonomija b’Livell Baxx 
ta’ Emissjonijiet tal-Karbonju, il-
Kummissjoni Ewropea stabbiliet mod 
kosteffikaċi sabiex jinkiseb it-tnaqqis 
globali meħtieġ fl-emissjonijiet fl-Unjoni 
sal-2050. Dan il-pjan direzzjonali 
jistabbilixxi l-kontribuzzjonijiet settorjali 
meħtieġa f’sitt oqsma. L-emissjonijiet 
mhux tas-CO2 (inklużi l-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra imma esklużi l-
emissjonijiet mhux tas-CO2 mill-
agrikoltura) għandhom jitnaqqsu bi 72 % 
sa 73 % sal-2030 u b’70 % sa 78 % sal-
2050, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. 

(2) Sabiex tintlaħaq din il-mira, fil-Pjan 
Direzzjonali għal Ekonomija b’Livell Baxx 
ta’ Emissjonijiet tal-Karbonju, il-
Kummissjoni Ewropea stabbiliet mod 
kosteffikaċi sabiex jinkiseb it-tnaqqis 
globali meħtieġ fl-emissjonijiet fl-Unjoni 
sal-2050. Dan il-pjan direzzjonali 
jistabbilixxi l-kontribuzzjonijiet settorjali 
meħtieġa f’sitt oqsma. L-emissjonijiet 
mhux tas-CO2 (inklużi l-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra imma esklużi l-
emissjonijiet mhux tas-CO2 mill-
agrikoltura) għandhom jitnaqqsu bi 72 % 
sa 73 % sal-2030 u b’70 % sa 78 % sal-
2050, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. 
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Jekk is-sena ta’ referenza 2005 tiġi 
kkunsidrata bħala bażi, huwa meħtieġ 
tnaqqis fl-emissjonijiet mhux tas-CO2, 
ħlief dawk mill-agrikoltura, ta’ 60 % sa 
61 % sal-2030. Ġie kkalkulat li, fl-2005, l-
emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra kienu ta’ 
90 miljun tunnellata (Mt) ta’ ekwivalenti 
għal CO2. Tnaqqis ta’ 60 % ifisser li l-
emissjonijiet ikollhom jitnaqqsu għal 
madwar 35 Mt ta’ ekwivalenti għal CO2 
sal-2030. Fid-dawl tal-emissjonijiet 
ikkalkulati ta’ 104 Mt ta’ ekwivalenti għal 
CO2 fl-2030, abbażi ta’ applikazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni attwali, huwa 
meħtieġ tnaqqis ulterjuri ta’ madwar 
70 Mt ta’ ekwivalenti ta’ CO2.

Fl-Unjoni, l-emissjonijiet tal-
idrofluworokarburi kienu 27.8 miljun
tunnellata (Mt) ta' ekwivalenti ta' CO2 fl-
1990 u żdiedu għal 84.4 Mt ta' ekwivalenti 
ta' CO2 fl-2010; l-emissjonijiet ta' 
perfluworokarbonji kienu 20.4 Mt ta' 
ekwivalenti ta'  CO2, u naqqsu għal 3.3
Mt ta' ekwivalenti ta'  CO2  sal-2010; u l-
emissjonijiet ta' eżafluworur tal-kubrit
kienu 10,9 Mt ta' ekwivalenti ta' CO2, u 
naqqsu għal 6,5 Mt ta' ekwivalenti ta' CO2  
sal-2010. Filwaqt li l-emissjonijiet mill-
perfluworokarburi u mill-eżafluworur tal-
kubrit għandhom jibqgħu jitnaqqsu l-
idrofluworokarburi jeħtieġu azzjoni 
sinifikanti u rapida biex jitreġġgħu lura
x-xejriet attwali u jinkiseb tnaqqis sal-
2030, ta' bejn 72% u 73% tal-livelli tal-
emissjonijiet tagħhom fl-1990, għal 7.7
Mt ta' ekwivalenti ta' CO2 .

Or. en

Emenda 58
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) Iqis li, sabiex tinżamm il-
kompetittività tal-industrija Ewropea u 
tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-kumpaniji 
f'pajjiżi terzi, il-miri fit-tul tal-UE għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet
fluworurati għandhom jiġu applikati hekk 
kif jiġi approvat ftehim internazzjonali
dwar it-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' 
serra (HFCs) fi ħdan l-UNFCCC jew il-
Protokoll ta' Montreal.

Or. en
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Emenda 59
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 b) Iż-żieda fl-użu ta' gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra serviet l-
objettiv li jiġu sostitwiti sustanzi oħra li 
jnaqqsu s-saff tal-ożonu. Dawn 
attwalment jirrappreżentaw biss 2 % tal-
emissjonijiet globali tal-gassijiet b'effett 
ta' serra fl-UE. Jintużaw prinċipalement 
fir-reġjuni tal-UE b'kundizzjonijiet 
klimatiċi aktar sħan. jekk il-miri ma 
jitfasslux b'mod ibbilanċjat, il-kumpaniji 
f'xi Stati Membri se jkollhom jaffrontaw 
piż akbar minn kumpanija oħra.

Or. en

Emenda 60
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li l-miżuri ta’ trażżin attwali, 
jekk jiġu applikati b’mod sħiħ, għandhom 
il-potenzjal li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra. Dawk 
il-miżuri, għaldaqstant, għandhom 
jinżammu u jiġu ċċarati abbażi tal-
esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni 
tagħhom. Ċerti miżuri għandhom ukoll 
jiġu estiżi għal tagħmir ieħor li fih 
jintużaw kwantitajiet sostanzjali ta’ 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra,
bħat-trakkijiet u t-trejlers refriġerati. L-

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li d-dispożizzjonijiet attwali 
tar-Regolament, jekk jiġu applikati b’mod 
sħiħ, flimkien mad-Direttiva 2006/40/KE 
dwar l-emissjonijiet minn sistemi ta' 
kondizzjonament tal-arja f'vetturi bil-
mutur ("id-Direttiva MAC"), għandhom 
il-potenzjal li jippermettu stabbilizzazzjoni 
sal-2050 tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra tal-UE 27 fil-
livell attwali tagħhom. Dawk il-miżuri, 
għaldaqstant, għandhom jinżammu u jiġu 
ċċarati abbażi tal-esperjenza miksuba bl-
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obbligu li jiġu stabbiliti u jinżammu 
rekords tat-tagħmir li fih gassijiet bħal 
dawn, għandu jkopri wkoll tagħmir għat-
tqassim tal-elettriku (switchgear).

implimentazzjoni tagħhom. Madankollu, 
għandhom jittieħdu azzjonijiet ġodda u 
kosteffikaċi, bl-għan li l-emissjonijiet 
jitnaqqsu b'minn 80 % sa 95 % sal-2050. 
Fir-rigward tat-trażżin u l-irkuprar, 
waħda mill-miżuri proposti bil-għan li 
jitnaqqsu aktar l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra kienet l-estenzjoni tal-
kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 
biex ikopri s-sistemi ta' refriġerazzjoni ta' 
vetturi tat-toroq, bħal trakkijiet u trejlers. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda ssegwi għan ta’ preċiżjoni u ċarezza li jirrigwarda l-konklużjonijiet tar-rapport 
dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 842/2006.

Emenda 61
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li l-miżuri ta’ trażżin attwali, 
jekk jiġu applikati b’mod sħiħ, għandhom 
il-potenzjal li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra. Dawk 
il-miżuri, għaldaqstant, għandhom 
jinżammu u jiġu ċċarati abbażi tal-
esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni 
tagħhom. Ċerti miżuri għandhom ukoll jiġu 
estiżi għal tagħmir ieħor li fih jintużaw 
kwantitajiet sostanzjali ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, bħat-trakkijiet 
u t-trejlers refriġerati. L-obbligu li jiġu 
stabbiliti u jinżammu rekords tat-tagħmir li 
fih gassijiet bħal dawn, għandu jkopri 
wkoll tagħmir għat-tqassim tal-elettriku 
(switchgear).

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li l-miżuri ta’ trażżin attwali, 
jekk jiġu applikati b’mod sħiħ, għandhom 
il-potenzjal li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra. Dawk 
il-miżuri, għaldaqstant, għandhom 
jinżammu u jiġu ċċarati abbażi tal-
esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni 
tagħhom, u għandhom jiġu 
kkumplimentati minn rekwiżiti fir-rigward 
ta' skemi ta' rkupru u l-użu estensiv ta' 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
rkuprati u riċiklati flimkien mal-
projbizzjonijiet introdotti. Ċerti miżuri 
għandhom ukoll jiġu estiżi għal tagħmir 
ieħor li fih jintużaw kwantitajiet sostanzjali 
ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, 
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bħat-trakkijiet u t-trejlers refriġerati. L-
obbligu li jiġu stabbiliti u jinżammu 
rekords tat-tagħmir li fih gassijiet bħal 
dawn, għandu jkopri wkoll tagħmir għat-
tqassim tal-elettriku (switchgear).

Or. en

Emenda 62
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li l-miżuri ta’ trażżin attwali, 
jekk jiġu applikati b’mod sħiħ, għandhom 
il-potenzjal li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra. Dawk 
il-miżuri, għaldaqstant, għandhom 
jinżammu u jiġu ċċarati abbażi tal-
esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni 
tagħhom. Ċerti miżuri għandhom ukoll jiġu 
estiżi għal tagħmir ieħor li fih jintużaw 
kwantitajiet sostanzjali ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, bħat-trakkijiet 
u t-trejlers refriġerati. L-obbligu li jiġu 
stabbiliti u jinżammu rekords tat-tagħmir li 
fih gassijiet bħal dawn, għandu jkopri 
wkoll tagħmir għat-tqassim tal-elettriku 
(switchgear).

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li l-miżuri ta’ trażżin attwali, 
jekk jiġu applikati b’mod sħiħ, għandhom 
il-potenzjal li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra. Dawk 
il-miżuri, għaldaqstant, għandhom
jinżammu u jiġu ċċarati abbażi tal-
esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni 
tagħhom u jissaħħew permezz ta' miżuri 
addizzjonali. Ċerti miżuri għandhom ukoll 
jiġu estiżi għal tagħmir ieħor li fih jintużaw 
kwantitajiet sostanzjali ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, bħat-trakkijiet 
u t-trejlers refriġerati. L-obbligu li jiġu 
stabbiliti u jinżammu rekords tat-tagħmir li 
fih gassijiet bħal dawn, għandu jkopri 
wkoll tagħmir għat-tqassim tal-elettriku 
(switchgear).

Or. en

Emenda 63
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-rapport tal-Kummissjoni kkonkluda 
wkoll li jista’ jsir iktar sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra fl-Unjoni, b’mod 
partikolari billi jiġi evitat l-użu ta’ dawk il-
gassijiet fejn ikun hemm teknoloġiji 
alternattivi sikuri u enerġetikament 
effiċjenti bl-ebda impatt jew b’impatt 
iżgħar fuq il-klima. Tnaqqis li jlaħħaq iż-
żewġ terzi tal-emissjonijiet tal-2010, u li 
jsir sal-2030, huwa kosteffikaċi għaliex 
alternattivi pprovati u ttestjati huma 
disponibbli f’bosta setturi.

(4) Ir-rapport tal-Kummissjoni kkonkluda 
wkoll li jista’ jsir iktar sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra fl-Unjoni, b’mod 
partikolari billi jiġi evitat l-użu ta’ dawk il-
gassijiet fejn ikun hemm teknoloġiji 
alternattivi sikuri u enerġetikament 
effiċjenti bl-ebda impatt jew b’impatt 
iżgħar fuq il-klima. Billi tiġi kkunsidrata 
d-disponibbiltà ta’ alternattivi pprovati u 
ttestjati f’bosta setturi, tnaqqis li jlaħħaq 
iż-żewġ terzi tal-emissjonijiet tal-2010 
jista’ jseħħ b’mod effikaċi u bi prezz 
raġonevoli sal-2030.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi objettiv ta’ ċarezza.

Emenda 64
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 a) Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament
Ewropew dwar approċċ komprensiv għall-
emissjonijiet antropoġeniċi mhux tas-CO2 
li huma relevanti għall-klima (B7-
0474/2011) laqgħet l-impenn tal-Unjoni
Ewropea li tappoġġja azzjoni dwar HFCs
skont il-Protokoll ta' Montreal bħala 
eżempju ewlieni ta' approċċ mhux ibbażat 
fuq is-suq biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra

Or. en
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Emenda 65
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-Riżoluzzjoni tal-Parlament
Ewropew B7-0474/2011 tħeġġeġ l-
esplorazzjoni ta' modi għall-promozzjoni 
ta' tnaqqis gradwali immedjat fl-livell
internazzjonali permezz tal-Protokoll ta' 
Montreal

Or. en

Emenda 66
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Akkwist ta' data komprensiva huwa 
meħtieġ sabiex jiġi sorveljat il-progress
lejn l-ilħuq tal-objettivi relatati mat-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra. Għalhekk, l-
obbligu li jiġu stabbiliti u aġġornati 
rekords tat-tagħmir li fih gassijiet bħal 
dawn għandu japplika wkoll għat-tagħmir 
għat-tqassim tal-elettriku (switchgear), kif 
ukoll għal tagħmir ieħor kopert minn dan 
ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa aktar xieraq li tiġi indirizzata l-ħtieġa li jiġu stabbiliti rekords fi premessa speċifika.
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Emenda 67
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Peress li hemm alternattivi xierqa, il-
projbizzjoni attwali fuq l-użu tal-
eżafluworur tal-kubrit fid-die casting tal-
manjeżju u fuq ir-riċiklaġġ tal-ligi tad-die 
casting tal-manjeżju għandha tiġi estiża 
għall-faċilitajiet li jużaw inqas minn 
850 kg fis-sena. Bl-istess mod, b’perjodu 
tranżitorju xieraq, l-użu ta’ refriġeranti 
b’potenzjal ta’ tisħin globali għoli ħafna
(“GWP”) sabiex isir servis fuq it-tagħmir 
ta’ refriġerazzjoni jew sabiex dan jinżamm 
b’daqs ta’ ċarġ ekwivalenti għal 
5 tunnellati ta’ CO2 jew iktar għandu jiġi 
pprojbit.

(7) Peress li hemm alternattivi xierqa, il-
projbizzjoni attwali fuq l-użu tal-
eżafluworur tal-kubrit fid-die casting tal-
manjeżju u fuq ir-riċiklaġġ tal-ligi tad-die 
casting tal-manjeżju għandha tiġi estiża 
għall-faċilitajiet li jużaw inqas minn 
850 kg fis-sena. Bl-istess mod, b’perjodu 
tranżitorju xieraq, l-użu ta’ refriġeranti 
b’potenzjal ta’ tisħin globali (“GWP”) li 
jaqbeż l-2500 sabiex isir servis fuq it-
tagħmir ta’ refriġerazzjoni jew sabiex dan 
jinżamm b’daqs ta’ ċarġ ekwivalenti għal 
50 tunnellata ta’ CO2 jew iktar għandu jiġi 
pprojbit.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni ta’ servis fuq it-tagħmir b’ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati jirriskja li jinvolvi 
spejjeż wisq kbar għas-settur tat-trasport, u b'mod partikolari għall-impriżi żgħar u medji, li 
huma obbligati jissostitwixxu jew jibdlu t-tagħmir eżistenti skont il-gass alternattiv. Il-
prestazzjoni enerġetika tkun tinsab ukoll f'riskju li tiġi affettwata mill-bidla tal-gass 
refriġeranti.

Emenda 68
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu introdotti
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu 

(8) Projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-
tqegħid fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu 
billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
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billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra speċifiċi fejn ikunu disponibbli 
alternattivi xierqa għall-użu ta’ dawk is-
sustanzi. Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn
jew biex teskludi, anke temporanjament,
ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

serra speċifiċi għandhom jiġu introdotti 
biss fejn ikunu disponibbli alternattivi 
xierqa għall-użu ta’ dawk is-sustanzi. Fid-
dawl ta’ żviluppi tekniċi futuri u tad-
disponibbiltà ta’ alternattivi kosteffiċjenti 
għall-użu tal-gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa biex teskludi ċerti kategoriji ta' 
prodotti jew tagħmir li għalihom ma 
jkunux disponibbli temporanjament
sustanzi alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

Or. en

Emenda 69
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu 
billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra speċifiċi fejn ikunu disponibbli 
alternattivi xierqa għall-użu ta’ dawk is-
sustanzi. Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn 
jew biex teskludi, anke temporanjament, 

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata, 
foams, aerosols, u għall-protezzjoni kontra 
n-nar li jaħdmu billi jużaw gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra speċifiċi fejn 
ikunu disponibbli alternattivi xierqa għall-
użu ta’ dawk is-sustanzi. Fid-dawl ta’ 
żviluppi tekniċi futuri u tad-disponibbiltà 
ta’ alternattivi kosteffiċjenti għall-użu tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn 
jew biex teskludi, anke temporanjament, 
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ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

Or. de

Emenda 70
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu 
billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra speċifiċi fejn ikunu disponibbli 
alternattivi xierqa għall-użu ta’ dawk is-
sustanzi. Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn 
jew biex teskludi, anke temporanjament, 
ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu 
billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra speċifiċi fejn ikunu disponibbli 
alternattivi xierqa għall-użu ta’ dawk is-
sustanzi. Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn. 
Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata 
s-setgħa li teskludi, anke temporanjament, 
ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jibqgħux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba elementi xjentifiċi 
jew tekniċi ġodda relatati mas-sikurezza 
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ta' alternattivi rilevanti. tas-sustanzi alternattivi li jeskludu l-użu 
tagħhom abbażi tal-prinċipju ta' 
prekawzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt u li ma tinħoloqx sitwazzjoni fejn bidliet 
isiru wisq ta’ spiss. It-tagħmir jew il-prodotti m’għandhomx jiġu inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-regolament sakemm ma jkunux disponibbli alternattivi fis-suq. Fir-rigward 
tal-esklużjoni ta’ tagħmir jew prodotti, din għandha ssir biss f’każ ta’ problema fil-provvista 
jew jekk elementi xjentifiċi ġodda jindikaw problemi relatati mas-sigurtà.

Emenda 71
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu 
billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra speċifiċi fejn ikunu disponibbli 
alternattivi xierqa għall-użu ta’ dawk is-
sustanzi. Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn 
jew biex teskludi, anke temporanjament, 
ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu
billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra speċifiċi fejn ikunu disponibbli 
alternattivi xierqa għall-użu ta’ dawk is-
sustanzi. Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn 
jew biex teskludi, anke temporanjament, 
ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda, b'kunsiderazzjoni għal-livelli 
tal-konsum tal-enerġija meta mqabbla 
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ta' alternattivi rilevanti. ma' dawk attwali jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

Or. en

Emenda 72
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu 
billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra speċifiċi fejn ikunu disponibbli 
alternattivi xierqa għall-użu ta’ dawk is-
sustanzi. Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn 
jew biex teskludi, anke temporanjament, 
ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata, 
foams, aerosols, u għall-protezzjoni kontra 
n-nar li jaħdmu billi jużaw gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra speċifiċi fejn 
ikunu disponibbli alternattivi xierqa għall-
użu ta’ dawk is-sustanzi biex jintbagħtu 
sinjali ċari fis-suq li għandu jkun hemm 
investiment f'faċilitazzjonijiet għall-
produzzjoni biex jinkisbu ekonomiji tal-
iskala filwaqt li titħeġġeġ ukoll l-
innovazzjoni.  Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn 
jew biex teskludi, anke temporanjament, 
ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

Or. en
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Emenda 73
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
għall-protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu 
billi jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra speċifiċi fejn ikunu disponibbli 
alternattivi xierqa għall-użu ta’ dawk is-
sustanzi. Fid-dawl ta’ żviluppi tekniċi 
futuri u tad-disponibbiltà ta’ alternattivi 
kosteffiċjenti għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
sabiex tinkludi prodotti u tagħmir oħrajn 
jew biex teskludi, anke temporanjament, 
ċerti kategoriji ta' prodotti jew tagħmir li 
għalihom ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

(8) Għandhom jiġu introdotti 
projbizzjonijiet addizzjonali fuq it-tqegħid 
fis-suq ta’ tagħmir ġdid għar-
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata, 
foams, aerosols, solventi u għall-
protezzjoni kontra n-nar li jaħdmu billi 
jużaw gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
speċifiċi fejn ikunu disponibbli alternattivi 
xierqa għall-użu ta’ dawk is-sustanzi biex 
jintbagħtu sinjali ċari fis-suq li għandu 
jkun hemm investiment f'faċilitazzjonijiet 
għall-produzzjoni biex jinkisbu ekonomiji 
tal-iskala filwaqt li titħeġġeġ ukoll l-
innovazzjoni.  Fid-dawl tad-disponibbiltà  
ta' teknoloġiji ta' sostituzzjoni tal-preżent 
u ta' żviluppi tekniċi futuri u tad-
disponibbiltà ta’ alternattivi kosteffiċjenti 
għall-użu tal-gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa sabiex tinkludi prodotti u tagħmir 
oħrajn jew biex teskludi, anke 
temporanjament, ċerti kategoriji ta' prodotti 
jew tagħmir li għalihom ma jkunux 
disponibbli sustanzi alternattivi li jaqgħu 
taħt il-limitu speċifikat ta' potenzjal ta' 
tisħin globali għal raġunijiet tekniċi jew 
ekonomiċi, inkluż provvista insuffiċjenti 
fis-suq ta' sustanzi alternattivi biex 
tintlaħaq id-domanda jew minħabba 
standards applikabbli ta' sikurezza li 
jeskludu l-użu ta' alternattivi rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendata biex tkun konformi mal-introduzzjoni tal-projbizzjonijiet fl-Anness III.
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Emenda 74
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Projbizzjonijiet tali għandhom jiġu 
introdotti fejn se jirriżultaw f'anqas 
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
b'mod ġenerali, partikolarment kemm mit-
tnixxija ta' kwalunkwe gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra u kemm mill-emissjonijiet 
tas-CO2 li jirriżultaw mill-konsum tal-
enerġija. It-tagħmir li fih il-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għandu 
għalhekk ikun permess jekk l-emissjonijiet 
ġenerali tal-gassijiet b'effett ta' serra jkunu 
anqas minn dawk li jirriżultaw minn 
tagħmir ekwivalenti mingħajr gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, li jkollu l-
konsum massimu ta' enerġija permess 
stabbilit fil-miżuri ta' implimentazzjoni 
rilevanti adottati skont id-
Direttiva 2009/125/KE (Ekodisinn).

(9) Projbizzjonijiet tali għandhom jiġu 
introdotti fejn se jirriżultaw b'mod 
sinifikanti f'anqas emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra b'mod ġenerali, 
partikolarment kemm mit-tnixxija ta' 
kwalunkwe gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra u kemm mill-emissjonijiet tas-CO2 li 
jirriżultaw mill-konsum tal-enerġija. It-
tagħmir li fih il-gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra għandu għalhekk ikun permess 
jekk l-emissjonijiet ġenerali tal-gassijiet 
b'effett ta' serra jkunu anqas minn dawk li 
jirriżultaw minn tagħmir ekwivalenti 
mingħajr gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, li jkollu l-konsum massimu ta' 
enerġija permess stabbilit fil-miżuri ta' 
implimentazzjoni rilevanti adottati skont 
id-Direttiva 2009/125/KE (Ekodisinn).

Or. en

Emenda 75
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Projbizzjonijiet tali għandhom jiġu 
introdotti fejn se jirriżultaw f'anqas 
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
b'mod ġenerali, partikolarment kemm mit-
tnixxija ta' kwalunkwe gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra u kemm mill-emissjonijiet 
tas-CO2 li jirriżultaw mill-konsum tal-

(9) Projbizzjonijiet tali għandhom jiġu 
introdotti fejn se jirriżultaw f'anqas 
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
b'mod ġenerali, partikolarment kemm mit-
tnixxija ta' kwalunkwe gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra u kemm mill-emissjonijiet 
tas-CO2 li jirriżultaw mill-konsum tal-
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enerġija. It-tagħmir li fih il-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għandu 
għalhekk ikun permess jekk l-emissjonijiet 
ġenerali tal-gassijiet b'effett ta' serra jkunu 
anqas minn dawk li jirriżultaw minn 
tagħmir ekwivalenti mingħajr gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, li jkollu l-
konsum massimu ta' enerġija permess 
stabbilit fil-miżuri ta' implimentazzjoni 
rilevanti adottati skont id-
Direttiva 2009/125/KE (Ekodisinn).

enerġija. It-tagħmir li fih il-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għandu 
għalhekk ikun permess u promoss jekk l-
emissjonijiet ġenerali tal-gassijiet b'effett 
ta' serra jkunu anqas minn dawk li 
jirriżultaw minn tagħmir ekwivalenti 
mingħajr gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, li jkollu l-konsum massimu ta' 
enerġija permess stabbilit fil-miżuri ta' 
implimentazzjoni rilevanti adottati skont 
id-Direttiva 2009/125/KE (Ekodisinn).

Or. it

Emenda 76
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Projbizzjonijiet tali għandhom jiġu 
introdotti fejn se jirriżultaw f'anqas 
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
b'mod ġenerali, partikolarment kemm mit-
tnixxija ta' kwalunkwe gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra u kemm mill-emissjonijiet 
tas-CO2 li jirriżultaw mill-konsum tal-
enerġija. It-tagħmir li fih il-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għandu 
għalhekk ikun permess jekk l-emissjonijiet 
ġenerali tal-gassijiet b'effett ta' serra jkunu 
anqas minn dawk li jirriżultaw minn 
tagħmir ekwivalenti mingħajr gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, li jkollu l-
konsum massimu ta' enerġija permess 
stabbilit fil-miżuri ta' implimentazzjoni 
rilevanti adottati skont id-
Direttiva 2009/125/KE (Ekodisinn)41 .

(9) Projbizzjonijiet tali g○ħandhom jiġu 
introdotti fejn se jirriżultaw f'anqas 
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
b'mod ġenerali, partikolarment kemm mit-
tnixxija ta' kwalunkwe gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra u kemm mill-emissjonijiet 
tas-CO2 li jirriżultaw mill-konsum tal-
enerġija u l-proċess għall-produzzjoni 
tagħhom. It-tagħmir li fih il-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għandu 
għalhekk ikun permess jekk l-emissjonijiet 
ġenerali tal-gassijiet b'effett ta' serra matul
iċ-ċiklu kollu tal-ħajja, inklużi l-
emissjonijiet minn prodotti sekondarji 
matul il-produzzjoni ta' gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, huma inqas 
minn dawk li jirriżultaw minn tagħmir
ekwivalenti mingħajr gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra.

Or. en
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Emenda 77
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-tnaqqis gradwali tat-tqegħid fis-suq 
tal-idrofluworokarburi ġie identifikat bħala 
l-iktar mod effettiv u kosteffiċjenti sabiex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ dawk is-
sustanzi tul medda twila ta’ żmien.

(11) It-tnaqqis gradwali tat-tqegħid fis-suq 
mill-UE tal-idrofluworokarburi ġie 
identifikat bħala l-iktar mod effettiv u 
kosteffiċjenti sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta’ dawk is-sustanzi tul 
medda twila ta’ żmien.

Or. en

Emenda 78
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-tnaqqis gradwali tat-tqegħid fis-suq 
tal-idrofluworokarburi ġie identifikat bħala 
l-iktar mod effettiv u kosteffiċjenti sabiex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ dawk is-
sustanzi tul medda twila ta’ żmien.

(11) It-tnaqqis gradwali tat-tqegħid fis-suq 
tal-idrofluworokarburi ġie identifikat bħala 
l-iktar mod effettiv u kosteffiċjenti sabiex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ dawk is-
sustanzi tul medda twila ta’ żmien. Dan l-
approċċ għandu jkun appoġġat minn
projbizzjonijiet addizzjonali dwar it-
tqegħid ta' tagħmir ibbażat fuq l-
idrofluworokarburi, minn miżuri ta' 
konteniment u rekwiżiti ta' rkupru.

Or. en

Emenda 79
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġi implimentat it-tnaqqis 
gradwali tat-tqegħid fis-suq tal-
idrofluworokarburi, il-Kummissjoni 
għandha talloka kwoti lil produtturi u lil 
importaturi individwali sabiex 
iqiegħduhom fis-suq biex il-limitu 
kwantitattiv globali għat-tqegħid tal-
idrofluworokarburi fis-suq fl-Unjoni ma 
jinqabiżx.

(12) Sabiex jiġi implimentat it-tnaqqis 
gradwali tat-tqegħid fis-suq mill-UE tal-
idrofluworokarburi, il-Kummissjoni 
għandha talloka kwoti lil produtturi u lil 
importaturi individwali sabiex 
iqiegħduhom fis-suq biex il-limitu 
kwantitattiv globali għat-tqegħid tal-
idrofluworokarburi fis-suq fl-Unjoni ma 
jinqabiżx. It-tnaqqis gradwali ma 
għandux jikkonċerna l-
idrofluworokarburi użati għal skopijiet 
speċifiċi fejn sustanzi alternattivi
mhumiex disponibbli għal raġunijiet
tekniċi, ekonomiċi jew ta' sikurezza.

Or. en

Emenda 80
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-allokazzjoni tal-kwoti lil kumpaniji 
individwali għandha tkun ibbażata fuq il-
kwantitajiet ta’ idrofluworokarburi li jkunu 
pproduċew jew importaw waqt il-perjodu 
ta’ referenza mill-2008 sal-2011. 
Madankollu, sabiex l-operaturi żgħar ma 
jiġux esklużi, ħamsa fil-mija tal-limitu 
kwantitattiv globali għandu jiġi rriżervat 
għall-importaturi u għall-produtturi li ma 
importawx jew ma pproduċewx iktar minn 
1 tunnellata ta’ gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra fil-perjodu ta’ referenza.

(13) L-allokazzjoni tal-kwoti lil kumpaniji 
individwali għandha tkun ibbażata fuq il-
kwantitajiet ta’ idrofluworokarburi li jkunu 
pproduċew jew importaw waqt il-perjodu 
ta’ referenza mill-2009 sal-2012. 
Madankollu, sabiex l-operaturi żgħar ma 
jiġux esklużi, ħamsa fil-mija tal-limitu 
kwantitattiv globali għandu jiġi rriżervat 
għall-importaturi u għall-produtturi li ma 
importawx jew ma pproduċewx iktar minn 
1 tunnellata ta’ gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra fil-perjodu ta’ referenza. L-
allokazzjoni tal-kwota għandha tkun 
soġġetta għal ħlas, li għandu jinġabar
mill-Kummissjoni u jintuża għall-iskop
deskritt fl-Artikolu 14a (ġdid).

Or. en
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Emenda 81
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
b’mod kontinwu l-effetti tat-tnaqqis tat-
tqegħid fis-suq tal-idrofluworokarburi, 
inkluż l-effett tat-tnaqqis fuq il-provvista 
għat-tagħmir li fihom l-użu tal-
idrofluworokarburi jirriżulta f’emissjonijiet 
tul ċiklu tal-ħajja iktar baxxi milli kieku 
ntużat teknoloġija alternattiva.Il-
monitoraġġ għandu jiżgura wkoll l-
individwazzjoni bikrija ta’ tħassib dwar is-
saħħa jew is-sikurezza minħabba impatti 
negattivi fuq id-disponibbiltà tal-prodotti 
mediċinali. Qabel l-2030 għandha ssir 
reviżjoni komprensiva fi żmien xieraq 
sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament jiġu adattati fid-dawl tal-
implimentazzjoni tiegħu u tal-iżviluppi 
ġodda u sabiex jiġu adottati, jekk ikun 
xieraq, iktar miżuri ta’ tnaqqis.

(18) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
b’mod kontinwu l-effetti tat-tnaqqis tat-
tqegħid fis-suq tal-idrofluworokarburi, 
inkluż l-effett tat-tnaqqis fuq il-provvista 
għat-tagħmir li fihom l-użu tal-
idrofluworokarburi jirriżulta f’emissjonijiet 
tul ċiklu tal-ħajja iktar baxxi milli kieku 
ntużat teknoloġija alternattiva. Il-
monitoraġġ għandu jiżgura wkoll l-
individwazzjoni bikrija ta’ tħassib dwar is-
saħħa jew is-sikurezza minħabba impatti 
negattivi fuq id-disponibbiltà tal-prodotti 
mediċinali.  Wara l-ewwel ħames snin ta' 
implimentazzjoni għandha ssir reviżjoni 
komprensiva fi żmien xieraq sabiex id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jiġu 
adattati fid-dawl tal-implimentazzjoni 
tiegħu u tal-iżviluppi ġodda u sabiex jiġu 
adottati, jekk ikun xieraq, iktar miżuri ta’ 
tnaqqis. Din ir-reviżjoni għandha ssir kull 
ħames snin.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-aħjar implimentazzjoni tar-regolament u jiġu żgurati adattamenti xierqa, 
għandha ssir reviżjoni komprensiva kull ħames snin.

Emenda 82
Martin Callanan

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
b’mod kontinwu l-effetti tat-tnaqqis tat-
tqegħid fis-suq tal-idrofluworokarburi, 
inkluż l-effett tat-tnaqqis fuq il-provvista 
għat-tagħmir li fihom l-użu tal-
idrofluworokarburi jirriżulta f’emissjonijiet 
tul ċiklu tal-ħajja iktar baxxi milli kieku 
ntużat teknoloġija alternattiva. Il-
monitoraġġ għandu jiżgura wkoll l-
individwazzjoni bikrija ta’ tħassib dwar is-
saħħa jew is-sikurezza minħabba impatti 
negattivi fuq id-disponibbiltà tal-prodotti 
mediċinali. Qabel l-2030 għandha ssir 
reviżjoni komprensiva fi żmien xieraq 
sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament jiġu adattati fid-dawl tal-
implimentazzjoni tiegħu u tal-iżviluppi 
ġodda u sabiex jiġu adottati, jekk ikun 
xieraq, iktar miżuri ta’ tnaqqis.

(18) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
b’mod kontinwu l-effetti tat-tnaqqis tat-
tqegħid fis-suq tal-idrofluworokarburi, 
inkluż l-effett tat-tnaqqis fuq il-provvista 
għat-tagħmir li fihom l-użu tal-
idrofluworokarburi jirriżulta f’emissjonijiet 
tul ċiklu tal-ħajja iktar baxxi milli kieku 
ntużat teknoloġija alternattiva. Il-
monitoraġġ għandu jiżgura wkoll l-
individwazzjoni bikrija ta’ tħassib dwar is-
saħħa jew is-sikurezza minħabba impatti 
negattivi fuq id-disponibbiltà tal-prodotti 
mediċinali. Qabel l-2030 għandha ssir 
reviżjoni komprensiva fi żmien xieraq 
sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament jiġu adattati fid-dawl tal-
implimentazzjoni tiegħu u tal-iżviluppi 
ġodda u sabiex jiġu adottati, jekk ikun 
xieraq, iktar miżuri ta’ tnaqqis. Dan ir-
Regolament ma għandux japplika għal
applikazzjonijiet mediċi li huma ta' użu 
kritiku, fejn l-ebda alternattiva xierqa ma 
teżisti, jew meta dawn l-alternattivi ma
jistgħux jintużaw għal raġunijiet tekniċi, 
ekonomiċi jew ta' sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu kritiku ta' applikazzjonijiet mediċi li fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' serra għandu
jinżamm fejn ma jkunx hemm alternattivi adegwati disponibbli, sabiex jiġi garantit it-twassil 
bla periklu u effettiv tas-saħħa essenzjali.

Emenda 83
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jitqiesu l-progress teknoloġiku (20) Sabiex jitqiesu l-progress teknoloġiku 
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u l-iżvilupp tas-swieq affettwati minn dan 
ir-Regolament, u sabiex tiġi żgurata 
konformità mal-ftehimiet internazzjonali, 
is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ dawn li ġejjin: l-
ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti għal kontrolli 
standard ta’ tnixxija; l-estensjoni tal-lista 
ta’ tagħmir soġġett għal irkupru 
mandatorju tal-gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra; l-ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti 
minimi u tal-kundizzjonijiet għar-
rikonoxximent reċiproku tal-programmi ta’ 
taħriġ għall-persuni li jinstallaw, li jagħmlu 
manutenzjoni, isewwu jew 
jiddekummissjonaw it-tagħmir u li 
jikkontrollaw tnixxijiet u jirkupraw il-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, u 
għaċ-ċertifikazzjoni ta’ dawk il-persuni u 
tal-kumpaniji li jwettqu kompiti bħal dawn; 
l-emendi fir-rekwiżiti tat-tikkettar; il-
projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ iktar 
prodotti u tagħmir li fihom jew li jagħmlu 
użu minn gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra; l-emendi tal-kwantitajiet massimi ta’ 
idrofluworokarburi li jistgħu jitqiegħdu fis-
suq u l-eżenzjoni tal-provvista ta’ 
idrofluworokarburi għal użi kritiċi speċifiċi 
mir-rekwiżit tal-kwota għal raġunijiet ta’ 
saħħa u sikurezza; id-determinazzjoni tar-
regoli biex jerġgħu jiġu kkalkulati l-valuri 
ta’ referenza għat-tqegħid fis-suq tal-
idrofluworokarburi mill-impriżi 
individwali u l-emendi ta’ jew is-
supplimenti għall-mekkaniżmu għall-
allokazzjoni tal-kwoti; l-analiżi tal-limiti 
għar-rekwiżiti ta’ rappurtar; l-istabbiliment 
ta’ rekwiżiti għas-sistema ta’ rappurtar 
dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u l-użu tad-
dejta dwar l-emissjonijiet miġbura mill-
Istati Membri; l-inklużjoni ta’ sustanzi 
oħrajn b’potenzjal ta’ tisħin globali 
sinfikanti fil-listi ta’ sustanzi koperti minn 
dan ir-Regolament u l-aġġornament tal-listi 
abbażi ta’ sejbiet xjentifiċi ġodda, b’mod 

u l-iżvilupp tas-swieq affettwati minn dan 
ir-Regolament, u sabiex tiġi żgurata 
konformità mal-ftehimiet internazzjonali, 
is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ dawn li ġejjin: l-
ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti għal kontrolli 
standard ta’ tnixxija; l-estensjoni tal-lista 
ta’ tagħmir soġġett għal irkupru 
mandatorju tal-gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra; l-ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti 
minimi u tal-kundizzjonijiet għar-
rikonoxximent reċiproku tal-programmi ta’ 
taħriġ għall-persuni li jinstallaw, li jagħmlu 
manutenzjoni, isewwu jew 
jiddekummissjonaw it-tagħmir u li 
jikkontrollaw tnixxijiet u jirkupraw il-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, u 
għaċ-ċertifikazzjoni ta’ dawk il-persuni u 
tal-kumpaniji li jwettqu kompiti bħal dawn; 
l-emendi fir-rekwiżiti tat-tikkettar; l-
emendi tal-kwantitajiet massimi ta’ 
idrofluworokarburi li jistgħu jitqiegħdu fis-
suq u l-eżenzjoni tal-provvista ta’ 
idrofluworokarburi għal użi kritiċi speċifiċi 
mir-rekwiżit tal-kwota għal raġunijiet ta’ 
saħħa u sikurezza; id-determinazzjoni tar-
regoli biex jerġgħu jiġu kkalkulati l-valuri 
ta’ referenza għat-tqegħid fis-suq tal-
idrofluworokarburi mill-impriżi 
individwali u l-emendi ta’ jew is-
supplimenti għall-mekkaniżmu għall-
allokazzjoni tal-kwoti; l-analiżi tal-limiti 
għar-rekwiżiti ta’ rappurtar; l-istabbiliment 
ta’ rekwiżiti għas-sistema ta’ rappurtar 
dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u l-użu tad-
dejta dwar l-emissjonijiet miġbura mill-
Istati Membri; l-inklużjoni ta’ sustanzi 
oħrajn b’potenzjal ta’ tisħin globali 
sinfikanti fil-listi ta’ sustanzi koperti minn 
dan ir-Regolament u l-aġġornament tal-listi 
abbażi ta’ sejbiet xjentifiċi ġodda, b’mod 
partikolari il-potenzjal ta’ tisħin globali tas-
sustanzi elenkati fl-annessi tar-
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partikolari il-potenzjal ta’ tisħin globali tas-
sustanzi elenkati fl-annessi tar-
Regolament.

Regolament.

Or. en

Emenda 84
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jitqiesu l-progress teknoloġiku 
u l-iżvilupp tas-swieq affettwati minn dan 
ir-Regolament, u sabiex tiġi żgurata 
konformità mal-ftehimiet internazzjonali, 
is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ dawn li ġejjin: l-
ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti għal kontrolli 
standard ta’ tnixxija; l-estensjoni tal-lista 
ta’ tagħmir soġġett għal irkupru 
mandatorju tal-gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra; l-ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti 
minimi u tal-kundizzjonijiet għar-
rikonoxximent reċiproku tal-programmi ta’ 
taħriġ għall-persuni li jinstallaw, li jagħmlu 
manutenzjoni, isewwu jew 
jiddekummissjonaw it-tagħmir u li 
jikkontrollaw tnixxijiet u jirkupraw il-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, u 
għaċ-ċertifikazzjoni ta’ dawk il-persuni u 
tal-kumpaniji li jwettqu kompiti bħal dawn; 
l-emendi fir-rekwiżiti tat-tikkettar; il-
projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ iktar 
prodotti u tagħmir li fihom jew li jagħmlu 
użu minn gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra; l-emendi tal-kwantitajiet massimi ta’ 
idrofluworokarburi li jistgħu jitqiegħdu fis-
suq u l-eżenzjoni tal-provvista ta’ 
idrofluworokarburi għal użi kritiċi speċifiċi 
mir-rekwiżit tal-kwota għal raġunijiet ta’ 

(20) Sabiex jitqiesu l-progress teknoloġiku 
u l-iżvilupp tas-swieq affettwati minn dan 
ir-Regolament, u sabiex tiġi żgurata 
konformità mal-ftehimiet internazzjonali, 
is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ dawn li ġejjin: l-
ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti għal kontrolli 
standard ta’ tnixxija; l-emenda tal-lista ta’ 
tagħmir soġġett għal irkupru mandatorju 
tal-gassijiet fluworurati b'effett ta' serra; l-
ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti minimi u tal-
kundizzjonijiet għar-rikonoxximent 
reċiproku tal-programmi ta’ taħriġ għall-
persuni li jinstallaw, li jagħmlu 
manutenzjoni, isewwu jew 
jiddekummissjonaw it-tagħmir u li 
jikkontrollaw tnixxijiet u jirkupraw il-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, u 
għaċ-ċertifikazzjoni ta’ dawk il-persuni u 
tal-kumpaniji li jwettqu kompiti bħal dawn; 
l-emendi fir-rekwiżiti tat-tikkettar; l-
emendi tal-kwantitajiet massimi ta’ 
idrofluworokarburi li jistgħu jitqiegħdu fis-
suq u l-eżenzjoni tal-provvista ta’ 
idrofluworokarburi għal użi kritiċi speċifiċi 
mir-rekwiżit tal-kwota għal raġunijiet ta’ 
saħħa u sikurezza; id-determinazzjoni tar-
regoli biex jerġgħu jiġu kkalkulati l-valuri 
ta’ referenza għat-tqegħid fis-suq tal-
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saħħa u sikurezza; id-determinazzjoni tar-
regoli biex jerġgħu jiġu kkalkulati l-valuri 
ta’ referenza għat-tqegħid fis-suq tal-
idrofluworokarburi mill-impriżi 
individwali u l-emendi ta’ jew is-
supplimenti għall-mekkaniżmu għall-
allokazzjoni tal-kwoti; l-analiżi tal-limiti 
għar-rekwiżiti ta’ rappurtar; l-istabbiliment 
ta’ rekwiżiti għas-sistema ta’ rappurtar 
dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u l-użu tad-
dejta dwar l-emissjonijiet miġbura mill-
Istati Membri; l-inklużjoni ta’ sustanzi 
oħrajn b’potenzjal ta’ tisħin globali 
sinfikanti fil-listi ta’ sustanzi koperti minn 
dan ir-Regolament u l-aġġornament tal-
listi abbażi ta’ sejbiet xjentifiċi ġodda, 
b’mod partikolari il-potenzjal ta’ tisħin 
globali tas-sustanzi elenkati fl-annessi tar-
Regolament.

idrofluworokarburi mill-impriżi 
individwali u l-emendi ta’ jew is-
supplimenti għall-mekkaniżmu għall-
allokazzjoni tal-kwoti; l-analiżi tal-limiti 
għar-rekwiżiti ta’ rappurtar; l-istabbiliment 
ta’ rekwiżiti għas-sistema ta’ rappurtar 
dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u l-użu tad-
dejta dwar l-emissjonijiet miġbura mill-
Istati Membri; l-aġġornament tal-lista ta’ 
sustanzi koperti minn dan ir-Regolament 
abbażi ta’ sejbiet xjentifiċi ġodda, b’mod 
partikolari il-potenzjal ta’ tisħin globali tas-
sustanzi elenkati fl-annessi tar-
Regolament.

Or. en

Emenda 85
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1a
Il-kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-użu ta' gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra fl-UE, bl-eċċezzjoni tal-każijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2.
2. Dan ir-Regolament ma għandux
japplika għall-użu ta' gassijiet fluworurati
b'effett ta' serra għal skopijiet tas-saħħa, 
il-ġenerazzjoni u t-trasmissjoni tal-
elettriku, l-applikazzjonijiet tal-ispazju tal-
ajru u l-produzzjoni ta' gassijiet 
industrijali.
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Or. en

Emenda 86
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1a
Il-kamp ta' applikazzjoni

L-għan ta' dan ir-Regolament hu li 
jipproteġi l-ambjent billi jnaqqas l-
emissjonijiet ta' gassijiet fluworurati
b'effett ta' serra u jistimula l-innovazzjoni
fit-teknoloġiji sostenibbli. Għaldaqstant, 
dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
dwar il-konteniment, l-użu, l-irkupru u l-
qerda ta' gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, u jipprojbixxi l-użu speċifiku ta'
dawn il-gassijiet, filwaqt li jistabbilixxi
limiti kwantitattivi għat-tqegħid fis-suq 
tal-idrofluworokarburi.  Minbarra t-tisħiħ
tat-tkabbir sostenibbli fl-Unjoni Ewropea, 
dan ir-Regolament jista' jipprovdu 
kontribut siewi għall-adozzjoni ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni.

Or. en

Emenda 87
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "l-idrofluworokarburi (HFCs)" 
ifissru sustanzi elenkati f'taqsima 1 tal-
Anness I, jew taħlitiet li fihom kwalunkwe 
minn dawn is-sustanzi; 
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Emenda 88
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “gassijiet fluworurati b'effett ta' serra” 
tfisser l-idrofluworokarburi (“HFCs”), il-
perfluworokarburi (“PFCs”), l-eżafluworur
tal-kubrit (“SF6”) u gassijiet b'effett ta' 
serra oħrajn li fihom il-fluworu, kif ġew 
elenkati fl-Anness I, kemm jekk ikunu 
waħidhom, kif ukoll jekk ikunu f’taħlita;

(1) “gassijiet fluworurati b'effett ta' serra” 
tfisser l-idrofluworokarburi (“HFCs”), il-
perfluworokarburi (“PFCs”), l-eżafluworur 
tal-kubrit (“SF6”) u gassijiet b'effett ta' 
serra oħrajn li fihom il-fluworu, kif ġew 
elenkati fl-Anness I, jew taħlitiet li fihom 
kwalunkwe minn dawn is-sustanzi;

Or. en

Emenda 89
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “gassijiet fluworurati b'effett ta' serra” 
tfisser l-idrofluworokarburi (“HFCs”), il-
perfluworokarburi (“PFCs”), l-eżafluworur 
tal-kubrit (“SF6”) u gassijiet b'effett ta' 
serra oħrajn li fihom il-fluworu, kif ġew 
elenkati fl-Anness I, kemm jekk ikunu 
waħidhom kif ukoll jekk ikunu f’taħlita;

(1) “gassijiet fluworurati b'effett ta' serra” 
tfisser l-idrofluworokarburi (“HFCs”), il-
perfluworokarburi (“PFCs”), l-eżafluworur 
tal-kubrit (“SF6”) u gassijiet b'effett ta' 
serra oħrajn li fihom il-fluworu, kif ġew 
elenkati fl-Anness I u II, kemm jekk ikunu 
waħidhom kif ukoll jekk ikunu f’taħlita, 
iżda għandha tirreferi biss għal dawk il-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
elenkati fl-Anness I għajr jekk indikat 
mod ieħor;

Or. en
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Emenda 90
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) "il-perfluworokarburi (PFCs)" 
tfisser sustanzi elenkati f'taqsima 2 tal-
Anness I, jew taħlitiet li fihom kwalunkwe 
minn dawn is-sustanzi; 

Or. en

Emenda 91
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 c) "l-eżafluworur tal-kubrit (SF6)" 
tfisser din is-sustanza, elenkata 
f'taqsima 3 tal-Anness I, jew taħlitiet li 
fihom din is-sustanzi; 

Or. en

Emenda 92
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “operatur” tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li tipposjedi t-tagħmir u s-sistemi 
koperti minn dan ir-Regolament u li 
teżerċita setgħa effettiva fuq il-
funzjonament tekniku tagħhom;

(4) “operatur” tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li tipposjedi t-tagħmir u s-sistemi 
koperti minn dan ir-Regolament li fihom 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
b'potenzjal ta' 'tisħin globali ekwivalenti
għal 5 tunnellati ta' CO2 jew aktar u li
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teżerċita setgħa effettiva fuq il-
funzjonament tekniku tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali tal-operatur mhijiex ċara biżżejjed fir-rigward tal-partikolaritajiet fil-
pussess ta' tagħmir żgħir. Għalhekk, id-definizzjoni għandha tiġi ċċarata skont l-Artikoli 3 u 
5.

Emenda 93
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “operatur” tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li tipposjedi t-tagħmir u s-sistemi 
koperti minn dan ir-Regolament u li 
teżerċita setgħa effettiva fuq il-
funzjonament tekniku tagħhom;

(4) "operatur" tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li teżerċita setgħa effettiva fuq il-
funzjonament tekniku tat-tagħmir u s-
sistemi koperti minn dan ir-Regolament;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonalità doppja ta’ din id-definizzjoni tintroduċi inċertezza tad-dritt fir-rigward tal-
implimentazzjoni tar-regolament fis-settur tat-trasport.

Emenda 94
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) “pompa tas-sħana” tfisser apparat 
jew installazzjoni għall-estrazzjoni tas-
sħana b’temperatura baxxa mill-arja, 
mill-ilma jew mill-art għall-fornitura tas-
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sħana;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Regolament (KE) Nru 842/2006, Artikolu 2(9).

Emenda 95
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) “sistema ssiġillata ermetikament” 
tfisser sistema li fiha l-partijiet kollha li 
fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra jkunu ġew issiġillati ermetikament 
waqt li kienu qed jiġu manifatturi billi
ġew iwweldjati, miksija bir-ram jew billi 
ġew magħluqa sew b’xi mod ieħor 
permezz ta’ konnessjoni permanenti u 
fejn iċ-ċirkwit tar-refriġerant ma hemmx 
għalfejn jinfetaħ sabiex tibda titħaddem 
is-sistema;

(7) "sistema ermetikament siġillata" tfisser 
sistema li fiha l-partijiet kollha tagħha 
kontenenti refriġerant jiġu ssikkati 
b'welding, bi brazing jew b'konnessjoni 
permanenti simili li tista' tinkludi valves u 
servis ports ikkappjati li jippermettu t-
tiswija jew rimi xieraq u li għandhom rata 
ta' telf ittestjat ta' inqas minn 3 grammi 
fis-sena taħt pressa ta' mill-inqas kwart 
tal-pressa massima permessa;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Regolament (KE) Nru 842/2006, Artikolu 2(11).

Emenda 96
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) “sistema ssiġillata ermetikament” 
tfisser sistema li fiha l-partijiet kollha li 
fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' 

(7) "sistema ermetikament siġillata" tfisser 
sistema li fiha l-partijiet kollha tagħha 
kontenenti refriġerant jiġu ssikkati 
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serra jkunu ġew issiġillati ermetikament 
waqt li kienu qed jiġu manifatturi billi 
ġew iwweldjati, miksija bir-ram jew billi 
ġew magħluqa sew b’xi mod ieħor 
permezz ta’ konnessjoni permanenti u 
fejn iċ-ċirkwit tar-refriġerant ma hemmx 
għalfejn jinfetaħ sabiex tibda titħaddem 
is-sistema;

b'welding, bi brazing jew b'konnessjoni 
permanenti simili li tista' tinkludi valves u 
service parts ikkappjati li jippermettu t-
tiswija jew rimi xieraq u li għandhom rata 
ta' telf ittestjat ta' inqas minn 3 grammi 
fis-sena taħt pressa ta' mill-inqas kwart 
tal-pressa massima permessa;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni kif inhi tmur kontra l-istandards attwali Ewropej (EN 16084:2011, EN 378-1-
2012) u għandha tiġi sostitwita bit-test korrispondenti fir-regolament eżistenti. Fil-ħafna tipi
ta' tagħmir, permezz ta' servis ports it-tnixxija tista' tiġi kkontrollata malajr u b'mod preċiż u
jiġi evitat ir-riskju ta' ftuħ bla bżonn taċ-ċirkwit tat-tkessiħ, li jżid il-probabbiltà ta' tnixxija.
Barra minn hekk, permezz tagħhom ir-refriġerant jista' jitneħħa mingħajr periklu meta t-
tagħmir jiġi msewwi jew mormi.

Emenda 97
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) “sistema ssiġillata ermetikament” 
tfisser sistema li fiha l-partijiet kollha li 
fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra jkunu ġew issiġillati ermetikament 
waqt li kienu qed jiġu manifatturi billi 
ġew iwweldjati, miksija bir-ram jew billi 
ġew magħluqa sew b’xi mod ieħor 
permezz ta’ konnessjoni permanenti u 
fejn iċ-ċirkwit tar-refriġerant ma hemmx 
għalfejn jinfetaħ sabiex tibda titħaddem 
is-sistema;

(7) "sistema ermetikament siġillata" tfisser 
sistema li fiha l-partijiet kollha tagħha 
kontenenti refriġerant jiġu ssikkati 
b'welding, bi brazing jew b'konnessjoni 
permanenti simili li tista' tinkludi valves u 
servis ports ikkappjati li jippermettu t-
tiswija jew rimi xieraq u li għandhom rata 
ta' telf ittestjat ta' inqas minn 3 grammi 
fis-sena taħt pressa ta' mill-inqas kwart 
tal-pressa massima permessa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija l-istess bħal fir-Regolament (KE) Nru 842/2006.
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Emenda 98
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) “stazzjonarju” tfisser li mhuwiex qed 
jiċċaqlaq waqt li qed jaħdem;

(13) “stazzjonarju” tfisser li normalment 
ma jkunx fi transitu waqt li qed jaħdem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ġiet modifikata biex issir konformi mar-Regolament (KE) Nru 842/2006.

Emenda 99
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) “mobbli” tfisser li normalment ma 
jkunx fi transitu waqt li qed jaħdem;

Or. en

Emenda 100
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) “vann refriġerant” tfisser vettura li 
tiżen mill-inqas 3,5 tunnellati li tkun 
iddisinjata u mibnija primarjament sabiex 
iġġorr merkanzija u li tkun mgħammra 
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b’unità ta’ refriġerazzjoni;

Or. fr

Emenda 101
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) "kontenitur" tfisser unità ta' 
trasport intermodali li titfassal u tinbena
primarjament biex iġġorr il-merkanzija u 
mgħammra b'unitá ta' refriġerazzjoni;

Or. fr

Emenda 102
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) "refriġerazzjoni kummerċjali" 
tfisser refriġerazzjoni użata fl-unitajiet
tal-bejgħ bl-imnut.

Or. en

Emenda 103
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) “pompa tas-sħana” tfisser apparat 
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jew installazzjoni għall-estrazzjoni tas-
sħana b’temperatura baxxa mill-arja, 
mill-ilma jew mill-art u għall-fornitura 
tas-sħana;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija definizzjoni diġà eżistenti fid-Direttiva 2009/125/CE dwar il-gassijiet b'effett ta' 
serra fluworurati.

Emenda 104
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) “pompa tas-sħana” tfisser apparat 
jew installazzjoni għall-estrazzjonitas-
sħana b’temperatura baxxa mill-arja, 
mill-ilma jew mill-art u għall-fornitura 
tas-sħana;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni, derivata mir-Regolament (KE) Nru 842/2006, tiċċara d-distinzjoni bejn l-
arja kondizzjonata riversibbli li fiha pompi tas-sħana (sistemi mifrudin, sistemi mifrudin fuq 
diversi livelli/VRF, sistemi rooftop, chillers ċentrifugali u chillers ta' spostament) u pompi 
tas-sħana li jipprovdu tisħin biss (imsejħa pompi tas-sħana). Hija tikkonforma man-
nomenklatura fl-Istudju Preparatorju (Anness V, p. 259 u l-Anness VI, p. 309) u l-
Valutazzjoni tal-Impatt (p. 118)

Emenda 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) "Blast chillers" ifisser tagħmir
maħsub biex iniżżel malajr it-temperatura
tal-ikel f'temperatura ekwivalenti għal jew 
inqas minn + 10°C

Or. en

Emenda 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16a) "Blast freezers" ifisser tagħmir
maħsub biex iniżżel malajr it-temperatura
tal-ikel f'temperatura ekwivalenti għal jew 
inqas minn - 18°C

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' alternattivi adattati għal dawn it-tipi ta' gass li għandhom jintużaw, se 
jikkaġuna l-irtirar totali ta' blast chillers u blast freezers mis-suq Ewropew wara d-dati
indikati fl-Anness III punti 10 u 11.

Emenda 107
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) 'Tnixxija' tfisser ir-rilaxx anormali
ta' gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, li 
hija ferm ogħla mir-rata ta' tnixxija
speċifikata bħala parti mid-disinn tat-
tagħmir jekk ikun hemm;
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Emenda 108
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) "sistema ta' skoperta ta' tnixxija" 
tfisser apparat mekkaniku, elettriku jew 
elettroniku kalibrat għall-iskoperta ta' 
tnixxija ta' gassijiet serra fluworurati li, 
f'każ ta' skoperta, li jallerta lill-operatur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ġejja mir-Regolament (KE) Nru 842/2006.

Emenda 109
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16c) 'impriża' tfisser kwalunkwe persuna 
naturali jew legali li:
(a) tipproduċi, tirkupra, tirriċikla, 
tirreklama, tuża, teqred, tikkunsinna jew
tirċievi gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra;
(b) l-importazzjoni tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra;
(c) l-esportazzjoni tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra;
(d) tpoġġi gassijiet fluworinati b'effett ta' 
serra bħal dawn fis-suq; jew
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(e) topera, tinstalla, tagħti servis, tagħmel 
manutenzjoni, issewwi jew 
tiddekummissjona tagħmir jew sistemi li 
fih/fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ġejja mir-Regolament (KE) Nru 1005/2009.

Emenda 110
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16d) "feedstock" tfisser kwalunkwe gass 
fluworurat b'effett ta' serra elenkat fl-
Annessi I u II jew kompost fluworurat 
elenkat fl-Annessi I, II u IV tar-
Regolament (KE) Nru 1005/2009, li 
jgħaddi minn trasformazzjoni kimika fi 
proċess li fih jiġi konvertit mill-
kompożizzjoni oriġinali tiegħu għall-
kompiżizzjoni oħra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ġejja mir-Regolament (KE) Nru 1005/2009.

Emenda 111
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16e (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16e) "aġent tal-ipproċessar" tfisser kull 
kompost fluworurat użat bħala aġenti
għall-proċess kimiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ġejja mir-Regolament (KE) Nru 1005/2009.

Emenda 112
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-miżuri kollha li huma teknikament
u ekonomikament vijabbli għandhom
jittieħdu biex jitnaqqsu t-tnixxijiet ta' 
gassijiet fluworurati.

Or. fr

Emenda 113
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn tiġi individwata tnixxija ta’ dawk 
il-gassijiet, l-operaturi jiżguraw irwieħhom 
li t-tagħmir jissewwa mingħajr dewmien 
żejjed.

3. Fejn tiġi individwata tnixxija ta’ dawk 
il-gassijiet, l-operaturi jiżguraw irwieħhom 
li t-tagħmir jissewwa mingħajr dewmien 
żejjed iżda mhux aktar tard minn ġimgħa 
wara li tiġi individwata.

Or. en
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Emenda 114
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn tiġi individwata tnixxija ta’ dawk
il-gassijiet, l-operaturi jiżguraw irwieħhom 
li t-tagħmir jissewwa mingħajr dewmien 
żejjed.

3. Fejn tiġi individwata tnixxija tal-
gassijiet SF6, l-operaturi jiżguraw 
irwieħhom li t-tagħmir jissewwa mingħajr 
dewmien żejjed, sakemm is-sigurtà tas-
servis u l-kondizzjonijiet tekniċi
jippermettu dan u li l-impatt ambjentali 
ta' din it-tiswija tkun aċċettabbli (inqas 
milli fil-każ ta' ebda tiswija matul il-ħajja
probabbli tat-tagħmir li jkun fadal)

Or. en

Emenda 115
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tnixxija fit-tagħmir tkun issewwiet, l-
operaturi jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat minn persuni ċċertifikati fi 
żmien xahar wara t-tiswija sabiex jiġi 
vverifikat li t-tiswija kienet effettiva.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kif stabbilit fl-Artikolu 3 (1) u l-Artikolu 8, il-kontrolli tat-tnixxija u kwalunkwe tiswijiet
meħtieġa jistgħu jitwettqu biss minn persuni ċertifikati. Dan se jiżgura li t-tiswijiet jilħqu l-
istandard professjonali xieraq. Għalhekk, ma hemmx għalfejn li jsir kontroll ieħor minn 
persuni ċertifikati xahar wara li t-tagħmir ikun issewwa.
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Emenda 116
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tnixxija fit-tagħmir tkun issewwiet, l-
operaturi jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat minn persuni ċċertifikati fi 
żmien xahar wara t-tiswija sabiex jiġi 
vverifikat li t-tiswija kienet effettiva.

Għat-tagħmir speċifikat fl-Artikolu 3(1), 
fejn tnixxija fit-tagħmir tkun issewwiet, l-
operaturi jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat minn persuni ċċertifikati fi 
żmien xahar wara t-tiswija sabiex jiġi 
vverifikat li t-tiswija kienet effettiva.

Or. en

Emenda 117
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tnixxija fit-tagħmir tkun issewwiet, l-
operaturi jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat minn persuni ċċertifikati fi 
żmien xahar wara t-tiswija sabiex jiġi 
vverifikat li t-tiswija kienet effettiva.

Fejn tnixxija fit-tagħmir tkun issewwiet, l-
operaturi jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat minn persuni ċċertifikati 
jew permezz ta' monitoraġġ awtomatiku fi 
żmien xahar wara t-tiswija sabiex jiġi 
vverifikat li t-tiswija kienet effettiva.

Or. en

Emenda 118
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-persuni u l-impriżi li jwettqu l-
kompiti li ġejjin jiġu ċċertifikati skont l-

4. Impriżi u operaturi, u l-persuni li 
jimpjegaw, li jwettqu l-kompiti li ġejjin 
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Artikolu 8: jiġu ċċertifikati skont l-Artikolu 8:

Or. it

Emenda 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-persuni u l-impriżi li jwettqu l-kompiti 
li ġejjin jiġu ċċertifikati skont l-Artikolu 8:

4. Il-persuni li jwettqu l-kompiti msemmija 
fl-Artikolu 8(1) għandhom jiġu ċċertifikati 
skont l-Artikolu 8 u għandhom jieħdu
miżuri ta' kawtela biex jipprevjenu
tnixxijiet ta' gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla ssuġġerita tiċċara rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni u ta' taħriġ u għal persuni u imprżi li 
jwettqu l-installazzjoni, iż-żamma fis-servizz, il-manutenzjoni u d-dekummissjonar ta' ċertu 
tagħmir.  Tiċċara wkoll ir-rabtiet għall-Artikolu 8 (Taħriġ u ċertifikazzjoni) u għall-Artikolu 9 
(restrizzjonijiet dwar it-tqegħid fis-suq) fejn dawn ikunu relatati mal-bejgħ ta' gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra lil persuni u impriżi bi kwalifiki xierqa.  Flimkien mal-emendi 
relatati għall-Artikoli 8 u 9, din tissimplifika t-test, tneħħi l-elementi dduplikati u ssolvi
inċertezzi dwar liema huma l-obbligi li għalihom japplikaw

Emenda 120
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1);

(a) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1), inkluż meta tali tagħmir
jinkludi alternattivi għall-gassijiet
fluworurati b'effett ta' serra;

Or. en
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Emenda 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1);

imħassar

Or. en

Emenda 122
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) installazzjoni, għoti ta’ servis,
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1);

(a) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1), inkluż meta tali tagħmir
jinkludi alternattivi għall-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra;

Or. en

Emenda 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għoti ta’ servis, manutenzjoni, tiswijiet 
jew dekummissjonar ta’ tagħmir mobbli 

imħassar
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tal-arja kundizzjonata li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra;

Or. en

Emenda 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar ta’ tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6; 

imħassar

Or. en

Emenda 125
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar ta’ tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6;

(c) l-irkupru ta' SF6 waqt installazzjoni, 
għoti ta’ servis, manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonarta’ tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear);

Or. en

Emenda 126
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar ta’ tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6;

(c) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar ta’ tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u 
jeħtieġ li jiġi mmaniġjat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk fitters jeħtieġu li jieħdu ħsieb jew isewwu apparat li jkun fih SF6, għandu jiġi żgurat li 
dawn huma ferm kwalifikati. Madanakollu, switchgear li fih SF6 qatt ma għandu jitqiegħed 
f'post pubbliku; minflok, għandu jkun hemm persuna responsabbli għalih il-ħin kollu, u 
tagħmir għandu jiġi operat minn persunal imħarreġ. Għalhekk, iċ-ċertifikazzjoni ma 
għandhiex tkopri persunal għat-tħaddim kollu kemm hu, iżda biss dawk il-persuni li tabilħaqq 
jimmaniġġjaw il-gass SF6.  

Emenda 127
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jagħmlu kunsinni jew jirċievu gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għall-kompiti 
elenkati fil-punti (a), (b) u (c).

imħassar

Or. en

Emenda 128
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jagħmlu kunsinni jew jirċievu gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għall-kompiti 

(d) jagħmlu kunsinni jew jirċievu gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għall-kompiti 
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elenkati fil-punti (a), (b) u (c). elenkati fil-punti (a), (b) u (c). Dan ma 
jinkludix li twassal jew li tirċievi tankijiet
issiġillati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta sustanzi jiġu ppakkjati fi tankijiet issiġillati, il-kunsinna u r-riċeviment tagħhom mhux 
se jinvolvi xi kuntatt dirett ma SF6. Għalhekk, ma hemmx bżonn li persunal inkarigat minn
dawk l-attivitajiet ikunu ċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 305/2008.

Emenda 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jagħmlu kunsinni jew jirċievu gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għall-kompiti 
elenkati fil-punti (a), (b) u (c).

imħassar

Or. en

Emenda 130
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) għall-kompiti elenkati fil-punti (a) sa 
(c), gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
jistgħu jiġu kkunsinnati biss lil, u riċevuti 
minn persuni u impriżi ċertifikati.

Or. en
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Emenda 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jwettqu dawk il-kompiti, il-persuni u 
l-impriżi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu jieħdu miżuri ta’ 
prekawzjoni sabiex jipprevjenu tnixxija ta’ 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra.

L-impriżi li jwettqu l-attivitajiet
imsemmija fl-Artikolu 8(1), għal partijiet 
oħra, għandhom jiġu ċċertifikati skont l-
Artikolu 8(4) u għandhom jieħdu miżuri 
ta' kawtela biex jipprevjenu tnixxijiet ta' 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra

Or. en

Ġustifikazzjoni

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Emenda 132
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe persuna li tassenja l-
kompitu ta’ installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar ta’ tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6 jew 
tat-tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(1) lil 
parti oħra taċċerta ruhħa li l-parti l-oħra 
jkollha ċ-ċertifikati meħtieġa skont l-
Artikolu 8 għall-kompiti meħtieġa.

5. Kwalunkwe persuna li tassenja l-
kompitu ta’ installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
dekummissjonar ta’ tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u 
jeħtieġ li jiġi mmaniġjat jew tat-tagħmir 
imsemmi fl-Artikolu 3(1) lil parti oħra 
taċċerta ruhħa li l-parti l-oħra jkollha ċ-
ċertifikati meħtieġa skont l-Artikolu 8 
għall-kompiti meħtieġa.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk fitters jeħtieġu li jieħdu ħsieb jew isewwu apparat li jkun fih SF6, għandu jiġi żgurat li 
dawn huma ferm kwalifikati. Madanakollu, switchgear li fih SF6 qatt ma għandu jitqiegħed 
f'post pubbliku; minflok, għandu jkun hemm persuna responsabbli għalih il-ħin kollu, u 
tagħmir għandu jiġi operat minn persunal imħarreġ. Għalhekk, iċ-ċertifikazzjoni ma 
għandhiex tkopri persunal għat-tħaddim kollu kemm hu, iżda biss dawk il-persuni li tabilħaqq 
jimmaniġġjaw il-gass SF6.  

Emenda 133
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal 5 tunnellati 
ta’ CO2 li mhumiex inklużi f'foams 
għandhom jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat għal tnixxijiet. Madankollu, 
tagħmir b’sistemi ssiġillati ermetikament li 
huma ttikkettati bħala tali, li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal inqas minn 
10 tunnellati ta’ CO2 ma għandux ikun 
soġġett għal kontrolli għal tnixxija fil-
kuntest ta' dan l-Artikolu.

1. L-operaturi ta’ tagħmir stazzjonarju u 
mobbli ta' refriġerazzjoni u tal-arja 
kkundizzjonata li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ 
CO2 li mhumiex inklużi f'foams għandhom 
jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir jiġi 
kkontrollat għal tnixxijiet. Madankollu, 
tagħmir b’sistemi ssiġillati ermetikament li 
huma ttikkettati bħala tali, li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal inqas minn 
10 tunnellati ta’ CO2 ma għandux ikun 
soġġett għal kontrolli għal tnixxija fil-
kuntest ta' dan l-Artikolu.

Or. pl

Emenda 134
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal 5 tunnellati 
ta’ CO2 li mhumiex inklużi f'foams 
għandhom jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat għal tnixxijiet. Madankollu, 
tagħmir b’sistemi ssiġillati ermetikament li 
huma ttikkettati bħala tali, li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal inqas minn 
10 tunnellati ta’ CO2 ma għandux ikun 
soġġett għal kontrolli għal tnixxija fil-
kuntest ta' dan l-Artikolu.

1. L-operaturi ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal 5 tunnellati 
ta’ CO2 jew aktar li mhumiex inklużi 
f'foams għandhom jiżguraw irwieħhom li t-
tagħmir jiġi kkontrollat għal tnixxijiet. 
Madankollu, tagħmir b’sistemi ssiġillati 
ermetikament li huma ttikkettati bħala tali, 
li fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra b’potenzjal ta’ tisħin globali 
ekwivalenti għal inqas minn 10 tunnellati 
ta’ CO2 ma għandux ikun soġġett għal 
kontrolli għal tnixxija fil-kuntest ta' dan l-
Artikolu.

Or. en

Emenda 135
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal 5 tunnellati 
ta’ CO2 li mhumiex inklużi f'foams 
għandhom jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat għal tnixxijiet. 
Madankollu, tagħmir b’sistemi ssiġillati 
ermetikament li huma ttikkettati bħala 
tali, li fihom gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin globali 
ekwivalenti għal inqas minn 10 tunnellati 
ta’ CO2 ma għandux ikun soġġett għal 
kontrolli għal tnixxija fil-kuntest ta' dan 
l-Artikolu.

1. L-operaturi ta’ tagħmir li fih 1,5 
kilogramma jew aktar ta' gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra li mhumiex 
inklużi f'foams għandhom jiżguraw 
irwieħhom li t-tagħmir jiġi kkontrollat għal 
tnixxijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-qlib minn kilogrammi għal ekwivalenti ta' CO2  jista' jqarraq b'dak li jkun u għandu jiġi 
abbandunat. Ir-Regolament ODS, ir-Regolament F-Gass u l-leġiżlazzjoni nazzjonali jużaw
kilogrammi. L-operaturi u l-awtoritajiet nazzjonali huma familjari miegħu. L-iskop tad-
dispożizzjoni hu li jillimita t-tnixxija. Rati ta' tnixxija għoljin huma marbuta ma' tagħmir
akbar u mhux neċessarjament ma' ekwivalenti ta' CO2. Membri bħad-Danimarka (1,5 kg) u 
Franza (2 kg) juru li jitnaqqas id-daqs taċ-ċarġ huwa fattibbli u jnaqqas l-emissjonijiet.

Emenda 136
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tagħmir ta’ refriġerazzjoni stazzjonarju; a) tagħmir ta’ refriġerazzjoni stazzjonarju u 
mobbli;

Or. pl

Emenda 137
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tagħmir tal-arja kundizzjonata 
stazzjonarju;

b) tagħmir tal-arja kundizzjonata 
stazzjonarju u mobbli;

Or. pl

Emenda 138
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir tal-arja kundizzjonata 
stazzjonarju;

(b) tagħmir tal-arja kundizzjonata 
stazzjonarju u mobbli;

Or. de

Emenda 139
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) trakkijiet refriġerati u trejlers 
refriġerati.

e) tagħmir tar-refriġerazzjoni abbord 
ferroviji, trakkijiet, vannijiet, trejlers u 
kontejners refriġerati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament biex tkun żgurata kompetizzjoni 
ġusta fis-settur tat-trasport.

Emenda 140
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ 
CO2 jew iktar imma għal inqas minn 
50 tunnellata ta’ CO2, għandu jiġi 
kkontrollat għal tnixxijiet mill-inqas darba 
kull 12-il xahar;

(a) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ 
CO2 jew iktar imma għal inqas minn 
50 tunnellata ta’ CO2, għandu jiġi 
kkontrollat għal tnixxijiet mill-inqas darba 
kull 12-il xahar jew, fejn ikun hemm 
installata sistema għall-iżvelar ta' 
tnixxija, kull 24 xahar;
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Or. en

Emenda 141
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ 
CO2 jew iktar imma għal inqas minn 
50 tunnellata ta’ CO2, għandu jiġi 
kkontrollat għal tnixxijiet mill-inqas darba 
kull 12-il xahar;

(a) l-applikazzjonijiet li jikkontjenu 1,5 kg
jew iktar ta' gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra għandhom jiġu kontrollati għal 
tnixxijiet mill-inqas kull tnax-il xahar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla minn kg għal ekwivalenti ta' CO2  hija qarrieqa u għandha tiġi abbandunata. Ir-
Regolament ODS, ir-Regolament F-Gass u l-leġiżlazzjoni nazzjonali jużaw kilogrammi. L-
operaturi u l-awtoritajiet nazzjonali huma familjari miegħu. L-iskop tad-dispożizzjoni hu li 
jillimita t-tnixxija. Rati ta' tnixxija għoljin huma marbuta ma' tagħmir akbar u mhux
neċessarjament ma' ekwivalenti ta' CO2. Membri bħad-Danimarka (1,5 kg) u Franza (2 kg) 
juru li jitnaqqas id-daqs taċ-ċarġ huwa fattibbli u jnaqqas l-emissjonijiet.

Emenda 142
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar iżda għal inqas minn 
500 tunnellata ta’ CO2, għandu jiġi 
kkontrollat għal tnixxija mill-inqas darba 
kull sitt xhur;

(b) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ 
CO2 jew iktar imma għal inqas minn 
50 tunnellata ta’ CO2, għandu jiġi 
kkontrollat għal tnixxijiet mill-inqas darba 
kull 12-il xahar jew, fejn ikun hemm 
installata sistema għall-iżvelar ta' 
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tnixxija, kull 24 xahar;

Or. en

Emenda 143
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar iżda għal inqas minn 
500 tunnellata ta’ CO2, għandu jiġi 
kkontrollat għal tnixxija mill-inqas darba 
kull sitt xhur;

(b) tagħmir li fih 30 kg jew iktar ta' 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra
għandu jiġi kontrollat għal tnixxija mill-
inqas darba kull sitt xhur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla minn kg għal ekwivalenti ta' CO2  hija qarrieqa u għandha tiġi abbandunata. Ir-
Regolament ODS, ir-Regolament F-Gass u l-leġiżlazzjoni nazzjonali jużaw kilogrammi. L-
operaturi u l-awtoritajiet nazzjonali huma familjari miegħu. L-iskop tad-dispożizzjoni hu li 
jillimita t-tnixxija. Rati ta' tnixxija għoljin huma marbuta ma' tagħmir akbar u mhux
neċessarjament ma' ekwivalenti ta' CO2. Membri bħad-Danimarka (1,5 kg) u Franza (2 kg) 
juru li jitnaqqas id-daqs taċ-ċarġ huwa fattibbli u jnaqqas l-emissjonijiet.

Emenda 144
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 500 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi kkontrollat għal 
tnixxijiet mill-inqas darba kull tliet xhur.

(c) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 500 tunnellati ta’ 
CO2 jew iktar imma għal inqas minn 
50 tunnellata ta’ CO2, għandu jiġi 
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kkontrollat għal tnixxijiet mill-inqas darba 
kull 12-il xahar jew, fejn ikun hemm 
installata sistema għall-iżvelar tat-
tnixxijiet, kull 24 xahar;

Or. en

Emenda 145
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 500 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi kkontrollat għal 
tnixxijiet mill-inqas darba kull tliet xhur.

(c) tagħmir li fih 300 kg jew iktar ta' 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra
għandu jiġi kkontrollat għal tnixxijiet mill-
inqas darba kull tliet xhur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla minn kg għal ekwivalenti ta' CO2  hija qarrieqa u għandha tiġi abbandunata. Ir-
Regolament ODS, ir-Regolament F-Gass u l-leġiżlazzjoni nazzjonali jużaw kilogrammi. L-
operaturi u l-awtoritajiet nazzjonali huma familjari miegħu. L-iskop tad-dispożizzjoni hu li 
jillimita t-tnixxija. Rati ta' tnixxija għoljin huma marbuta ma' tagħmir akbar u mhux
neċessarjament ma' ekwivalenti ta' CO2. Membri bħad-Danimarka (1,5 kg) u Franza (2 kg) 
juru li jitnaqqas id-daqs taċ-ċarġ huwa fattibbli u jnaqqas l-emissjonijiet.

Emenda 146
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jispeċifikaw rekwiżiti għall-kontrolli 
għal tnixxijiet li għandhom jitwettqu skont 

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jispeċifikaw rekwiżiti għall-kontrolli 
għal tnixxijiet li għandhom jitwettqu skont 
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il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għal kull 
tip ta’ tagħmir imsemmi f’dak il-paragrafu, 
li jidentifikaw dawk il-partijiet tat-tagħmir 
fejn l-aktar probabbli li sseħħ ir-tnixxija, u 
li jemendaw il-lista tat-tagħmir fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu sabiex jiġu 
inklużi tipi oħrajn ta’ tagħmir fid-dawl tat-
tendenzi tas-suq u tal-progress teknoloġiku.

il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għal kull 
tip ta’ tagħmir imsemmi f’dak il-paragrafu, 
li jidentifikaw dawk il-partijiet tat-tagħmir 
fejn l-aktar probabbli li sseħħ ir-tnixxija, u 
li jemendaw il-lista tat-tagħmir fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu sabiex jiġu 
inklużi tipi oħrajn ta’ tagħmir fid-dawl tat-
tendenzi tas-suq u tal-progress teknoloġiku. 
Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-kontrolli ta' 
tnixxijiet għandhom jiġu adottati sa [l-
1 ta' Jannar 2015].

Or. en

Emenda 147
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1) li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 500 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar jiżguraw irwieħhom li t-
tagħmir jiġi pprovdut b’sistema ta’ 
individwazzjoni ta’ tnixxija li twissi lill-
operatur bi kwalunkwe tnixxija.

1. L-operaturi tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1) li fih 150 kg jew aktar ta' 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
għandhom jiżguraw irwieħhom li t-
tagħmir jiġi pprovdut b’sistema ta’ 
individwazzjoni ta’ tnixxija li twissi lill-
operatur bi kwalunkwe tnixxija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla minn kg għal ekwivalenti ta' CO2  hija qarrieqa u għandha tiġi abbandunata. Ir-
Regolament ODS, ir-Regolament F-Gass u l-leġiżlazzjoni nazzjonali jużaw kilogrammi. L-
operaturi u l-awtoritajiet nazzjonali huma familjari miegħu. L-iskop tad-dispożizzjoni hu li 
jillimita t-tnixxija. Rati ta' tnixxija għoljin huma marbuta ma' tagħmir akbar u mhux
neċessarjament ma' ekwivalenti ta' CO2. Membri bħad-Danimarka (1,5 kg) u Franza (2 kg) 
juru li jitnaqqas id-daqs taċ-ċarġ huwa fattibbli u jnaqqas l-emissjonijiet.

Emenda 148
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala deroga mill-Artikolu 3(2)(b), fejn 
it-tagħmir li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ tisħin 
globali ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar, imma għal inqas minn 
500 tunnellata ta’ CO2, ikun ipprovdut 
b’sistema ta’ individwazzjoni ta’ tnixxija, 
it-tagħmir jiġi kkontrollat għal tnixxija 
mill-inqas darba kull 12-il xahar.

2. Bħala deroga mill-Artikolu 3(2)(b), fejn 
it-tagħmir li fih 30 kg jew aktar ta' 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra
imma għal inqas minn 500 tunnellata ta’ 
CO2, ikun ipprovdut b’sistema ta’ 
individwazzjoni ta’ tnixxija, it-tagħmir jiġi 
kkontrollat għal tnixxija mill-inqas darba 
kull 12-il xahar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla minn kg għal ekwivalenti ta' CO2  hija qarrieqa u għandha tiġi abbandunata. Ir-
Regolament ODS, ir-Regolament F-Gass u l-leġiżlazzjoni nazzjonali jużaw kilogrammi. L-
operaturi u l-awtoritajiet nazzjonali huma familjari miegħu. L-iskop tad-dispożizzjoni hu li 
jillimita t-tnixxija. Rati ta' tnixxija għoljin huma marbuta ma' tagħmir akbar u mhux
neċessarjament ma' ekwivalenti ta' CO2. Membri bħad-Danimarka (1,5 kg) u Franza (2 kg) 
juru li jitnaqqas id-daqs taċ-ċarġ huwa fattibbli u jnaqqas l-emissjonijiet.

Emenda 149
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra li mhumiex 
inklużi f’foams, jistabbilixxu u jżommu 
rekords, għal kull biċċa tagħmir, bl-
informazzjoni li ġejja li tidentifika dan it-
tagħmir:

1. L-operaturi ta’ tagħmir elenkat fl-
Artikolu 3(1), li fih gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra li mhumiex inklużi 
f’foams, jistabbilixxu u jżommu rekords, 
għal kull biċċa ta' dan it-tagħmir, bl-
informazzjoni li ġejja li tidentifika dan it-
tagħmir:

Or. en
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Emenda 150
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kwantità ta’ gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra rkuprati;

(a) il-kwantità ta’ gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra rkuprati meta t-tagħmir
jiġi installat għall-ewwel darba u jekk 
possibbli il-kwantità approssimattiva u t-
tip ta' gass b'effett ta' serra fluworurat, 
meta t-tagħmir jingħata servis;

Or. EN

Emenda 151
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kwantitajiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra miżjuda u r-raġunijiet 
għaliex ġew miżjuda;

(b) il-kwantitajiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra miżjuda b'speċifikazzjoni 
jekk humiex verġni, riċiklati jew irkuprati 
u r-raġunijiet għaliex ġew miżjuda;

Or. en

Emenda 152
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ir-rati ta’ tnixxija osservati; imħassar

Or. en
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Emenda 153
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-persuni li jwettqu l-kontrolli tat-
tnixxijiet tat-tagħmir imsemmi fl-Artikolu
3 (2)(a) għandhom, f'kull okkażjoni
ifasslu rapport ta' kontroll li jkun fih l-
informazzjoni li ġejja:
a) it-tip ta’ tagħmir ikkontrollat, il-
kapaċità taċ-ċarġ, it-tip ta’ gass b’effett 
ta’ serra ċċarġjat u d-data ta’ meta beda 
jintuża;
b) it-tip ta’ xogħol li sar fuq it-tagħmir u 
d-data tal-kontroll;
c) it-tip ta’ ħsara nnutata;
d) il-kwantità ta’ gass fluworurat b’effett 
ta’ serra miżjuda u t-tip ta’ gass li ntuża;
e) il-kwantità ta’ gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra rkuprati;
f) jekk it-tagħmir baqax jintuża jew le
g) l-identifikazzjoni tal-operatur u, fil-każ 
ta’ tagħmir imsemmi fl-Artikolu
3(1)(e), in-numru għall-identifikazzjoni 
tal-vettura jew tal-kontenitur.
Il-persuni li jwettqu l-kontrolli ta’ tnixxija 
jaġġornaw ir-rekords billi jużaw l-
informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1 u 
jipprovdu kopja tad-dokument ta’ kontroll 
lill-operatur.
L-operaturi tat-tagħmir li jkun fih 
gassijiet b’effett ta’ serra msemmija fl-
Artikolu 3(2)(a) għandhom iżommu d-
dokumenti ta’ kontroll kollha għall-
perjodu tal-użu tat-tagħmir ikkonċernat.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jaqbel li tiġi adottata sistema ta’ rappurtar effettiva għall-kontrolli annwali. L-effikaċja 
għandha tiżdied permezz taż-żamma ta’ rekords mill-persuni li jwettqu l-kontrolli.

Emenda 154
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2).

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u għall-
operaturi tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(2).

Or. en

Emenda 155
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2).

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) u (c).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-piż amministrattiv relatat maż-żamma ta’ rekords mhuwiex ġustifikat fil-każ ta’ kontrolli 
annwali. Huwa aktar xieraq li tiġi stabbilita sistema ta’ rappurtar għall-persuni li jwettqu 
kontrolli tat-tnixxija.
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Emenda 156
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2).

Operaturi għandhom iressqu reġistri lill-
awtoritajiet kompetenti fuq bażi annwali, 
flimkien ma' sommarji tal-konformità.

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2).

Or. en

Emenda 157
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2).

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2).

Fil-każ ta' Switchgear SF6 MV 
ermetikament issiġillat (a) u (g) biss 
għandhom japplikaw.

Or. en

Emenda 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm ir-rekords imsemmija fil-
paragrafu 1 ma jkunux irreġistrati f’bażi 
tad-dejta stabbilita mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, l-operaturi 
msemmija fil-paragrafu 1 iżommu r-
rekords sa mill-inqas sentejn wara li t-
tagħmir ikun ġie ddekummissjonat.

2. Sakemm ir-rekords imsemmija fil-
paragrafu 1 ma jkunux irreġistrati f’bażi 
tad-dejta stabbilita mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, l-operaturi 
msemmija fil-paragrafu 1 iżommu r-
rekords sa mill-inqas ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ikompli jagħti lill-Istati Membri l-possibilità li joħoloqu database tar-rekords tat-
tagħmir jekk iqisu li dan huwa prattikabbli, iżda jistabbilixxi perjodu ta' żmien aktar xieraq li 
fih l-operaturi ta' tagħmir li fih gassijiet fluworinati għandhom iżommu reġistri fil-każ li l-
Istati Membri jagħżlu li ma jżommux database.

Emenda 159
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ir-rekords imsemmija fil-
paragrafu 1a ma jkunux irreġistrati 
f'database stabbilita mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, il-persuni li 
jwettqu kontrolli ta' tnixxija msemmija fil-
paragrafu 1a għandhom iżommu r-
rekords għal perjodu ta' mill-inqas ħames 
snin wara li t-tagħmir ikun ġie 
kkontrollat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiżgura l-konsistenza mal-emenda għall-Artikolu 5(1)(a).
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Emenda 160
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddetermina l-
format tar-rekords msemmija fil-
paragrafu 1 u tispeċifika kif dawn 
għandhom jiġu stabbiliti u jinżammu f’att 
ta’ implimentazzjoni. Dak l-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 21.

3. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-
format tar-rekords u s-sommarji tal-
konformità msemmija fil-paragrafu 1 u 
tispeċifika kif dawn għandhom jiġu 
stabbiliti u jinżammu f'database 
elettronika permezz ta' att ta’ 
implimentazzjoni adottat skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 21. Il-format u l-
ispeċifikazzjonijiet għandhom jiġu 
adottati sa [l-1 ta' Jannar 2015].

Or. en

Emenda 161
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-produtturi ta’ komposti fluworurati 
jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa 
sabiex jillimitaw kemm jistgħu l-
emissjonijiet ta’ gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra waqt il-produzzjoni, it-
trasport u l-ħażna.

Il-produtturi ta’ komposti fluworurati 
jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa 
sabiex jillimitaw kemm jistgħu l-
emissjonijiet ta’ gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra waqt il-produzzjoni, it-
trasport u l-ħażna. Dan għandu japplika 
wkoll fejn gassijiet serra jiġu prodotti
bħala prodotti sekondarji.

Or. de

Emenda 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-produtturi jiżguraw irwieħhom li 
kwalunkwe trifluworometan (HFC-23) 
prodott bħala prodott sekondarju fi 
kwantitajiet sinifikanti jinqered bħala 
parti mill-proċess ta’ manifattura.

Dawk il-produtturi jiżguraw irwieħhom li 
kwalunkwe trifluworometan (HFC-23) 
prodott bħala prodott sekondarju bħala 
parti tal-proċess ta' manifatura, jinqered 
skont l-aħjar tekniki disponibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li jinqered "kull ammont" ta' HFC-23 ġġenerat bħala prodott sekondarju huwa irraġonevoli. 
Xi emissjonijiet huma kważi inevitabbli, anki bl-użu ta' teknoloġija għall-qerda xierqa huwa 
possibbli biss li jinqered madwar 99 % tal-HFC-23, iżda mhux kollu. Dan iwassal għall-
produzzjoni ta' fluworokimiki li jiġu trasferiti 'l barra mll-Ewropa fejn il-prodotti sekondarji 
ma għandhomx għalfejn ikun kkontrollati, u b'hekk iwassal għal emissjonijiet aktar għoljin 
milli kieku l-attivitajiet baqgħu isiru fl-Ewropa. il-qerda għandha tkun konformi mal-aħjar 
tekniki disponibbli.

Emenda 163
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu skemi obbligatorji għall-
irkupru fir-rigward ta' gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra fi prodotti u 
tagħmir barra mill-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta' Lulju 2012 dwar skart ta' tagħmir 
elettriku u elettroniku, mill-
1 ta' Jannar 2016. Tali skemi ta' rkupru 
jirrikjedu depożitu finanzjarju fuq 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
mqegħdin fis-suq li għandu jitħallas lura 
għall-kwantità tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra li tingħata lil faċilità 
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approvata, biex teqridhom, sakemm l-
iskemi għall-irkupru, komparabbli fir-
rigward tal-effikaċja, ma jkunux diġà ġew 
stabbiliti.
__________________
1  1 ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38

Or. EN

Emenda 164
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel ir-rimi ta’ kontenitur ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, il-persuna li 
użat il-kontenitur għat-trasport jew għall-
ħażna għandha tagħmel arranġamenti 
għall-irkupru ta’ kwalunkwe gass residwu 
sabiex tkun żgura li dan jiġi rriċiklat, 
irreklamat jew meqrud.

3. Qabel ir-rimi ta’ kontenitur ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, l-operatur li 
jeżerċita setgħa attwali fuq il-
funzjonament tekniku tiegħu għandu 
jagħmel arranġamenti għall-irkupru ta’ 
kwalunkwe gass residwu sabiex tkun żgura 
li dan jiġi rriċiklat, irreklamat jew meqrud.

Or. en

Emenda 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Skema għar-Responsabbiltà tal-Produttur
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-iskemi għar-responsabbiltà tal-produttur
ikunu fis-seħħ għall-irkupru, ir-riċiklaġġ, 
ir-reklamazzjoni jew il-qerda ta' gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra. Dawn l-
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iskemi, maħsuba biex jgħattu gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra fi prodotti u 
tagħmir barra mill-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2012/19/UE u f'foams, 
għandhom jiġu adottati sa [l-
1 ta' Jannar 2016]
2. Tali skemi għar-responsabbiltà tal-
produttur għandhom:
(a) jippermettu lill-operaturi u l-persuni li 
jarmu gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra rkuprati, inklużi prodotti u tagħmir 
li fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, f'punt tal-ġbir aċċessibbli fil-
viċinanza tagħhom mingħajr ebda ħlas.
(b) jesiġu li operaturi u persuni li 
jiddekommissjonaw it-tagħmir għandhom 
jarmu gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra rkuprati f'punti ta' ġbir aċċessibbli;
3. Sakemm l-iskemi jissodisfaw il-kriterji 
elenkati fil-paragrafu 2, jew juru l-
effikaċja komparabbli, l-Istati Membri 
jistgħu:
(a) jesiġu li produtturi u importaturi 
jistabbilixxu tali skemi;
(b) jesiġu li operaturi ekonomiċi oħra 
jipparteċipaw f’tali skemi; jew
(c) iżommu fis-seħħ skemi eżistenti.
4. Għall-finijiet tal-protezzjoni ambjentali, 
il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
standards minimi ta' kwalità għall-
irkupru ta' gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra minn prodotti kif ukoll tagħmir li 
nġabru. Dawk l-istandards għandhom 
jirriflettu l-aħħar żviluppi u jiġu 
ppubblikata mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 166
Christofer Fjellner
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħriġ u ċertifikazzjoni Ċertifikazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-livell ta' taħriġ u/jew esperjenza ta' professjonisti u 
kumpaniji ikun suffiċjenti permezz taċ-ċertifikazzjoni. Is-suq għandu jipprovdi skemi ta' 
taħriġ, u mhux l-Istati Membri.

Emenda 167
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ taħriġ u ta’ ċertifikazzjoni għall-
persuni li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ ċertifikazzjoni għall-persuni li ġejjin:

Or. en

Emenda 168
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ taħriġ u ta’ ċertifikazzjoni għall-persuni 
li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ taħriġ u ta’ eżami għall-persuni li ġejjin:

Or. pl
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Emenda 169
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ taħriġ u ta’ ċertifikazzjoni għall-
persuni li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistabbilixxu u jżommu
programmi għall-persuni li ġejjin:

Or. en

Emenda 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ taħriġ u ta’ ċertifikazzjoni għall-
persuni li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ ċertifikazzjoni, inklużi proċessi għall-
evalwazzjoni, u għandhom jiżguraw li t-
taħriġ ikun disponibbli għall-persuni li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni jagħmel it-taħriġ obbligatorju sabiex tinkiseb u tinżamm iċ-
ċertifikazzjoni. Tali obbligu huwa sproporzjonali u mhuwiex xieraq. Li huwa importanti hu l-
għarfien, u dan jista' joriġina mit-taħriġ iżda wkoll mill-esperjenza jew minn edukazzjoni
riċenti. L-emenda suġġerita ġġib il-proposta konformi mar-Regolament eżistenti dwar il-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra li jistipula ċetifikazzjoni mandatorja.

Ma hemm ebda referenza għall-persuni li jaħdmu fuq tagħmir mobbli tal-arja kkundizzjonata. 
Il-kliem issuġġerit miżjud bħala Artikolu 8(1)(1) jindirizza dan.

Emenda 171
Erik Bánki
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 
jiddekummissjonaw it-tagħmir elenkat fit-
tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1);

(a) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 
jiddekummissjonaw it-tagħmir elenkat fit-
tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) inkluż
meta tagħmir bħal dan ikun fih 
alternattivi għal gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra;

Or. en

Emenda 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 
jiddekummissjonaw it-tagħmir elenkat fit-
tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1);

(a) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni, isewwu jew 
jiddekummissjonaw it-tagħmir elenkat fit-
tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1);

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni jagħmel it-taħriġ obbligatorju sabiex tinkiseb u tinżamm iċ-
ċertifikazzjoni. Tali obbligu huwa sproporzjonali u mhuwiex xieraq. Li huwa importanti hu l-
għarfien, u dan jista' joriġina mit-taħriġ iżda wkoll mill-esperjenza jew minn edukazzjoni
riċenti. L-emenda suġġerita ġġib il-proposta konformi mar-Regolament eżistenti dwar il-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra li jistipula ċetifikazzjoni mandatorja.

.

Emenda 173
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 
jiddekummissjonaw tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6;

(b) Persuni li jimmaniġġjaw SF6 meta 
jkunu qegħdin jinstallaw, jgħatu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta' jew 
jiddekummissjonaw tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear);

Or. en

Emenda 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 
jiddekummissjonaw tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni jagħmel it-taħriġ obbligatorju sabiex tinkiseb u tinżamm iċ-
ċertifikazzjoni. Tali obbligu huwa sproporzjonali u mhuwiex xieraq. Li huwa importanti hu l-
għarfien, u dan jista' joriġina mit-taħriġ iżda wkoll mill-esperjenza jew minn edukazzjoni
riċenti. L-emenda suġġerita ġġib il-proposta konformi mar-Regolament eżistenti dwar il-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra li jistipula ċetifikazzjoni mandatorja.

Emenda 175
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 

(b) installazzjoni, għoti ta’ servis, 
manutenzjoni, tiswijiet jew 
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jiddekummissjonaw tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6;

dekummissjonar ta’ tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u 
jeħtieġ li jiġi mmaniġġjat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk fitters jeħtieġu li jieħdu ħsieb jew isewwu apparat li jkun fih SF6, għandu jiġi żgurat li 
dawn huma ferm kwalifikati. Madanakollu, switchgear li fih SF6 qatt ma għandu jitqiegħed 
f'post pubbliku; minflok, għandu jkun hemm persuna responsabbli għalih il-ħin kollu, u 
tagħmir għandu jiġi operat minn persunal imħarreġ. Għalhekk, iċ-ċertifikazzjoni ma 
għandhiex tkopri persunal għat-tħaddim kollu kemm hu, iżda biss dawk il-persuni li tabilħaqq 
jimmaniġġjaw il-gass SF6.  

Emenda 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 
jiddekummissjonaw tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) li fih l-SF6;

b) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 
jiddekummissjonaw tagħmir għat-tqassim 
tal-elettriku (switchgear) ta' vultaġġ għoli
li fih l-SF6, f'sistemi li mhumiex 
ermetikament issiġillati;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Programmi ta' taħriġ u ċertifikazzjoni mhumiex utli għall-persuni li jiġu f'kuntatt ma' sistemi
ta' tagħmir għat-tqassim tal-elettriku (switchgear) li fih SF6, jew dawn is-sistemi jkunu 
ermetikament issiġillati. Il-fliexken li fihom SF6 huma ċċarġjati fil-fabbrika u l-ebda
trattament ulterjuri ma hi meħtieġa.

Emenda 177
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) persuni li jwettqu l-kompiti 
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msemmija fil-punti (a), (b) u (c) fuq
tagħmir li juża refriġeranti alternattivi
għal gassijiet fluworurati b'effett ta' serra.

Or. en

Emenda 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) persuni li jinstallaw, jagħtu servis lil, 
jagħmlu manutenzjoni ta’, isewwu jew 
jiddekummissjonaw tagħmir mobbli tal-
ajra kkundizzjonata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda referenza għall-persuni li jaħdmu fuq tagħmir mobbli tal-arja kkundizzjonata. 
Il-kliem issuġġerit miżjud bħala Artikolu 8(1)(1) jindirizza dan.

Emenda 179
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi ta’ taħriġ ipprovduti fil-
paragrafu 1 ikopru dan li ġej:

2. Il-programmi ta’ ċertifikazzjoni
ipprovduti fil-paragrafu 1 ikopru dan li ġej:

Or. en

Emenda 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi ta’ taħriġ ipprovduti fil-
paragrafu 1 ikopru dan li ġej:

2. Il-programmi ta’ ċertifikazzjoni u ta' 
taħriġ ipprovduti fil-paragrafu 1 ikopru dan 
li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għall-ewwel sub-paragrafu tinħtieġ biex tappoġġja l-bidliet li saru fl Emenda 4 fir-
rigward tat-taħriġ obbligatorju.

Emenda 181
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi ta’ taħriġ ipprovduti fil-
paragrafu 1 ikopru dan li ġej:

2. Il-programmi ta’ taħriġ u ta' eżami
ipprovduti fil-paragrafu 1 ikopru dan li ġej:

Or. pl

Emenda 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-teknoloġiji għas-sostituzzjoni jew 
għat-tnaqqis tal-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u għall-
immaniġġar sikur tagħhom. 

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tħassir tas-sub-paragrafu 1, punt e, jirrifletti l-fehma li l-persunal li għandhom jiġu 
mħarrga dwar "teknoloġiji alternattivi" mhux se tkun xi ħaga irħisa jew li tista' ssir malajr. L-
alternattivi huma numerużi u ta' spiss ħafna aktar kumplessi biex isiru milli HFCs, għalhekk
jirriżultaw fi programmi ta' taħriġ estiżi anke jekk fil-prattika ħafna inġiniera qatt mhu se 
jaħdmu fuq it-teknoloġiji alternattivi kollha. Espansjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament b'dan il-mod ma tkunx xierqa u mhix se taħdem.


