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Amendamentul 56
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 192 alineatul (1) și 114,

Or. de

Justificare

Ar trebui păstrat dublul temei juridic al actualului Regulament (CE) nr. 842/2006 (protecția 
mediului și piața internă liberă), pentru a asigura libera circulație a bunurilor în interiorul 
pieței interne printr-o legislație armonizată a UE. 

Amendamentul 57
Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendament

(2) Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia 
Europeană a prezentat în Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie cu emisii 
scăzute de carbon o metodă rentabilă de 
realizare a reducerilor necesare ale 
emisiilor globale în Uniune până în 2050. 
Această foaie de parcurs stabilește 
contribuțiile sectoriale necesare în șase 
domenii. Emisiile, altele decât cele de CO2
(inclusiv emisiile de gaze fluorurate cu 
efect de seră, dar exclusiv emisiile, altele 
decât de cele de CO2 , provenite din 
agricultură) ar trebui să fie reduse cu 72 -
73% până în 2030 și cu 70 - 78% până în 
2050, față de nivelurile din 1990. Dacă se 
ia ca referință anul 2005, este nevoie de o 
reducere a emisiilor, altele decât cele de 

(2) Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia 
Europeană a prezentat în Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie cu emisii 
scăzute de carbon o metodă rentabilă de 
realizare a reducerilor necesare ale 
emisiilor globale în Uniune până în 2050. 
Această foaie de parcurs stabilește 
contribuțiile sectoriale necesare în șase 
domenii. Emisiile, altele decât cele de CO2
(inclusiv emisiile de gaze fluorurate cu 
efect de seră, dar exclusiv emisiile, altele 
decât de cele de CO2, provenite din 
agricultură) ar trebui să fie reduse cu 72-
73 % până în 2030 și cu 70-78 % până în 
2050, față de nivelurile din 1990. În 
Uniune, emisiile de hidrofluorocarburi au
fost de 27,8 milioane de tone de echivalent 
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CO2, cu 60 - 61% până în 2030, exceptând 
emisiile din agricultură. Emisiile de gaze 
fluorurate cu efect de seră au fost 
estimate la 90 de milioane de tone de 
echivalent CO2 în 2005. O reducere cu 
60% înseamnă că emisiile ar trebui să fie 
reduse la aproximativ 35 de milioane de 
tone de echivalent CO2 până în 2030. 
Având în vedere că emisiile sunt estimate 
la 104 milioane de tone de echivalent CO2
în 2030 pe baza aplicării integrale a 
legislației actuale, este necesară o scădere 
suplimentară de aproximativ 70 de
milioane de tone de echivalent CO2.

CO2 în 1990 și au crescut la 84,4
milioane de tone de echivalent CO2 în 
2010; emisiile de perfluorocarburi au fost 
de 20,4 milioane de tone de echivalent CO2
și au scăzut la 3,3 milioane de tone de 
echivalent CO2 până în 2010; și emisiile 
de hexafluorura de sulf au fost de
10,9 milioane de tone de echivalent CO2 și 
au scăzut la 6,5 milioane de tone de 
echivalent CO2 în 2010; În timp ce 
reducerea emisiilor generate de 
perfluorocarburi și de hexafluorura de 
sulf trebuie să continue, 
hidrofluorocarburile necesită acțiuni 
rapide și semnificative pentru a inversa 
tendințele actuale și, prin urmare, pentru 
a atinge o reducere a emisiilor cu 72 %-
73 % până în 2030, față de nivelurile lor 
din 1990, cu scopul de a ajunge la 
7,7 milioane de tone de echivalent CO2.

Or. en

Amendamentul 58
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendament

(2a) Consideră că, pentru a menține 
competitivitatea industriei europene și 
pentru a evita relocalizarea 
întreprinderilor în țări terțe, obiectivele pe 
termen lung ale UE privind reducerea 
emisiilor de gaze fluorurate ar trebui 
aplicate la aprobarea unui acord 
internațional privind reducerea HFC în 
temeiul CCONUSC sau al Protocolului de 
la Montreal.

Or. en
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Amendamentul 59
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendament

(2b) Creșterea utilizării gazelor fluorurate 
cu efect de seră a servit obiectivului 
înlocuirii altor substanțe care epuizează 
stratul de ozon. Acestea reprezintă în 
prezent 2 % din emisiile globale de gaze 
cu efect de seră din UE. Ele sunt utilizate 
în principal în regiunile din UE cu 
condiții climatice mai calde. Dacă 
obiectivele nu sunt stabilite în mod 
echilibrat, întreprinderile din anumite 
state membre vor trebui să se confrunte 
cu o sarcină mai grea în comparație cu 
alte state.

Or. en

Amendamentul 60
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 
concluzionat că actualele măsuri de 
izolare, dacă sunt aplicate integral, au 
potențialul de a reduce emisiile de gaze 
fluorurate cu efect de seră. Aceste măsuri 
ar trebui, deci, să fie menținute și 
clarificate pe baza experienței dobândite la 
punerea lor în aplicare. De asemenea, 
unele măsuri ar trebui să fie extinse și la 
alte aparate în care se folosesc cantități 
substanțiale de gaze fluorurate cu efect de 
seră, cum ar fi camioanele și remorcile 

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 
concluzionat că dispozițiile actuale ale 
regulamentului, dacă sunt aplicate 
integral, combinate cu dispozițiile 
Directivei 2006/40/CE privind emisiile 
provenite de la sistemele de climatizare 
ale autovehiculelor („Directiva MAC”)1, 
ar avea potențialul de a stabiliza până în 
2050 emisiile de gaze fluorurate cu efect de 
seră ale UE-27 la nivelul lor actual. 
Aceste măsuri ar trebui, deci, să fie 
menținute și clarificate pe baza experienței 
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frigorifice. Obligația de a întocmi și de a 
păstra evidențe privind echipamentele 
care conțin astfel de gaze ar trebui să 
vizeze și întrerupătoarele electrice.

dobândite la punerea lor în aplicare. 
Totuși, în vederea unei reduceri a 
emisiilor între 80 și 95 % până în 2050, 
trebuie luate noi măsuri rentabile. În 
domeniul izolării și al recuperării, 
extinderea domeniului de aplicare la 
sistemele de refrigerare ale vehiculelor 
rutiere, cum ar fi camioanele și remorcile, 
era una dintre opțiunile pentru reducerea 
suplimentară a gazelor cu efect de seră.

Or. fr

Justificare

Amendamentul are ca obiectiv exactitatea și claritatea cu privire la concluziile raportului 
privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Amendamentul 61
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 
concluzionat că actualele măsuri de izolare, 
dacă sunt aplicate integral, au potențialul 
de a reduce emisiile de gaze fluorurate cu 
efect de seră. Aceste măsuri ar trebui, deci, 
să fie menținute și clarificate pe baza 
experienței dobândite la punerea lor în 
aplicare. De asemenea, unele măsuri ar 
trebui să fie extinse și la alte aparate în care 
se folosesc cantități substanțiale de gaze 
fluorurate cu efect de seră, cum ar fi 
camioanele și remorcile frigorifice. 
Obligația de a întocmi și de a păstra 
evidențe privind echipamentele care conțin 
astfel de gaze ar trebui să vizeze și 
întrerupătoarele electrice.

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 
concluzionat că actualele măsuri de izolare, 
dacă sunt aplicate integral, au potențialul 
de a reduce emisiile de gaze fluorurate cu 
efect de seră. Aceste măsuri ar trebui, deci, 
să fie menținute și clarificate pe baza 
experienței dobândite la punerea lor în 
aplicare și ar trebui completate de cerințe 
cu privire la sistemele de recuperare și de 
utilizarea extensivă a gazelor fluorurate 
cu efect de seră recuperate și reciclate 
împreună cu interdicțiile introduse. De 
asemenea, unele măsuri ar trebui să fie 
extinse și la alte aparate în care se folosesc 
cantități substanțiale de gaze fluorurate cu 
efect de seră, cum ar fi camioanele și 
remorcile frigorifice. Obligația de a 
întocmi și de a păstra evidențe privind 
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echipamentele care conțin astfel de gaze ar 
trebui să vizeze și întrerupătoarele 
electrice.

Or. en

Amendamentul 62
Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 
concluzionat că actualele măsuri de izolare, 
dacă sunt aplicate integral, au potențialul 
de a reduce emisiile de gaze fluorurate cu 
efect de seră. Aceste măsuri ar trebui, deci, 
să fie menținute și clarificate pe baza 
experienței dobândite la punerea lor în 
aplicare. De asemenea, unele măsuri ar 
trebui să fie extinse și la alte aparate în care 
se folosesc cantități substanțiale de gaze 
fluorurate cu efect de seră, cum ar fi 
camioanele și remorcile frigorifice. 
Obligația de a întocmi și de a păstra 
evidențe privind echipamentele care conțin 
astfel de gaze ar trebui să vizeze și 
întrerupătoarele electrice.

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 
concluzionat că actualele măsuri de izolare, 
dacă sunt aplicate integral, au potențialul 
de a reduce emisiile de gaze fluorurate cu 
efect de seră. Aceste măsuri ar trebui, deci, 
să fie menținute și clarificate pe baza 
experienței dobândite la punerea lor în 
aplicare și consolidate prin măsuri 
suplimentare. De asemenea, unele măsuri 
ar trebui să fie extinse și la alte aparate în 
care se folosesc cantități substanțiale de 
gaze fluorurate cu efect de seră, cum ar fi 
camioanele și remorcile frigorifice. 
Obligația de a întocmi și de a păstra 
evidențe privind echipamentele care conțin 
astfel de gaze ar trebui să vizeze și 
întrerupătoarele electrice.

Or. en

Amendamentul 63
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Raportul Comisiei a concluzionat, de 
asemenea, că se poate face mai mult pentru 
reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu 
efect de seră în Uniune, în special prin 
evitarea utilizării acestor gaze în cazul în 
care există tehnologii alternative sigure și
eficiente din punct de vedere energetic, 
care nu au niciun impact sau un impact mai 
redus asupra climei. O scădere, până în 
2030, cu până la două treimi a emisiilor 
înregistrate în 2010 este rentabilă, 
deoarece în multe sectoare sunt 
disponibile alternative dovedite și testate.

(4) Raportul Comisiei a concluzionat, de 
asemenea, că se poate face mai mult pentru 
reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu 
efect de seră în Uniune, în special prin 
evitarea utilizării acestor gaze în cazul în 
care există tehnologii alternative sigure și 
eficiente din punct de vedere energetic, 
care nu au niciun impact sau un impact mai 
redus asupra climei. Având în vedere 
disponibilitatea alternativelor dovedite și 
testate în numeroase sectoare, o scădere 
cu până la două treimi a emisiilor 
înregistrate în 2010 poate fi realizată în 
mod eficient și cu costuri rezonabile până 
în 2030.

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează claritatea.

Amendamentul 64
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Rezoluția Parlamentului European 
din 14 septembrie 2011 referitoare la o 
abordare globală privind emisiile 
antropice cu efecte asupra climei, altele 
decât cele de CO2 (B7-0474/2011) a 
salutat angajamentul Uniunii Europene 
de a sprijini acțiunile cu privire la HFC în 
temeiul Protocolului de la Montreal, ca 
un prim exemplu de abordare nebazată pe 
piață pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră

Or. en
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Amendamentul 65
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Rezoluția Parlamentului European 
B7-0474/2011 a îndemnat la explorarea 
unor modalități de promovare a unei 
reduceri treptate imediate la nivel 
internațional pe baza Protocolului de la 
Montreal

Or. en

Amendamentul 66
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a asigura supravegherea 
obiectivelor în domeniul reducerii gazelor 
fluorurate cu efect de seră, este oportună 
obținerea tuturor datelor. Prin urmare, 
obligația de a întocmi și de a actualiza 
evidențele privind echipamentele care 
conțin astfel de gaze ar trebui să fie 
aplicată și întrerupătoarelor electrice, 
precum și celorlalte echipamente vizate de 
prezentul regulament.

Or. fr

Justificare

Este mai adecvată menționarea necesității de a întocmi evidențe într-un considerent specific.
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Amendamentul 67
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Având în vedere faptul că există 
alternative adecvate, interdicția actuală de 
utilizare a hexafluorurii de sulf pentru 
turnarea sub presiune a magneziului și 
reciclarea aliajelor obținute prin turnarea 
sub presiune a magneziului ar trebui să fie 
extinsă la instalațiile care utilizează mai 
puțin de 850 kg pe an. În mod similar, cu o 
perioadă de tranziție corespunzătoare, ar 
trebui să se interzică utilizarea agenților 
frigorifici cu un foarte mare potențial de 
încălzire globală, atunci când se asigură 
service-ul sau întreținerea echipamentelor 
de refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(7) Având în vedere faptul că există 
alternative adecvate, interdicția actuală de 
utilizare a hexafluorurii de sulf pentru 
turnarea sub presiune a magneziului și 
reciclarea aliajelor obținute prin turnarea 
sub presiune a magneziului ar trebui să fie 
extinsă la instalațiile care utilizează mai 
puțin de 850 kg pe an. În mod similar, cu o 
perioadă de tranziție corespunzătoare, ar 
trebui să se interzică utilizarea agenților 
frigorifici cu un potențial de încălzire 
globală de peste 2 500, atunci când se 
asigură service-ul sau întreținerea 
echipamentelor de refrigerare cu o 
capacitate de umplere egală sau mai mare 
de 50 de tone de CO2.

Or. fr

Justificare

Interdicția service-ului sau a întreținerii echipamentelor de refrigerare cu o capacitate de 
umplere egală sau mai mare de 5 tone de CO2 poate avea costuri prea mari pentru sectorul 
transportului și în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, obligate, în funcție de gazul 
alternativ, să înlocuiască sau să modifice echipamentele existente. De asemenea, schimbarea 
agentului frigorific ar putea afecta performanțele energetice.

Amendamentul 68
Erik Bánki

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare numai pentru introducerea pe 
piață a unor echipamente noi de refrigerare, 
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climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente sau să excludă, tot 
cu titlu temporar, anumite categorii de 
produse sau echipamente pentru care nu 
sunt disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

de climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să excludă 
anumite categorii de produse sau 
echipamente pentru care nu sunt 
disponibile temporar, din motive tehnice 
sau economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

Or. en

Amendamentul 69
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente sau să excludă, tot 
cu titlu temporar, anumite categorii de 

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor, spume și aerosoli care 
funcționează cu anumite gaze fluorurate cu 
efect de seră, dacă există alternative 
adecvate la utilizarea acestor substanțe. 
Având în vedere evoluțiile tehnice viitoare 
și disponibilitatea unor alternative rentabile 
la utilizarea de gaze fluorurate cu efect de 
seră, Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să includă și alte produse și echipamente 
sau să excludă, tot cu titlu temporar, 
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produse sau echipamente pentru care nu 
sunt disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

anumite categorii de produse sau 
echipamente pentru care nu sunt 
disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

Or. de

Amendamentul 70
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente sau să excludă, tot 
cu titlu temporar, anumite categorii de 
produse sau echipamente pentru care nu 
sunt disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente. De asemenea, 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
excludă, tot cu titlu temporar, anumite 
categorii de produse sau echipamente 
pentru care nu mai sunt disponibile, din 
motive tehnice sau economice, substanțe 
alternative cu potențial de încălzire globală 
situat sub limita specificată, inclusiv pentru 
care oferta de substanțe alternative de pe 
piață este insuficientă pentru a satisface 
cererea sau din cauză că noi elemente 
științifice sau tehnice cu privire la 



AM\931431RO.doc 13/71 PE508.030v01-00

RO

alternativelor respective. siguranța alternativelor exclud utilizarea 
lor în temeiul principiului precauției.

Or. fr

Justificare

Este important să se asigure securitatea juridică și să nu se creeze o situație în care se 
produc schimbări prea des. Echipamentele sau produsele ar trebui incluse în domeniul de 
aplicare al regulamentului numai dacă alternativele sunt disponibile pe piață. Excluderea 
echipamentelor sau a produselor ar trebui să survină numai în cazul problemelor de 
aprovizionare sau dacă noi elemente științifice indică probleme de siguranță.

Amendamentul 71
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente sau să excludă, tot 
cu titlu temporar, anumite categorii de 
produse sau echipamente pentru care nu 
sunt disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente sau să excludă, tot 
cu titlu temporar, anumite categorii de 
produse sau echipamente pentru care nu 
sunt disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea, 
ținând cont de nivelurile consumului 
energetic în raport cu cele actuale, sau din 
cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
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alternativelor respective.

Or. en

Amendamentul 72
Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente sau să excludă, tot 
cu titlu temporar, anumite categorii de 
produse sau echipamente pentru care nu 
sunt disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor, spume și aerosoli care 
funcționează cu anumite gaze fluorurate cu 
efect de seră, dacă există alternative 
adecvate la utilizarea acestor substanțe, 
pentru a trimite semnale clare pentru 
piață privind investițiile în echipamentele 
de producție cu scopul de a realiza 
economii de scară, încurajând, totodată, 
inovarea. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente sau să excludă, tot 
cu titlu temporar, anumite categorii de 
produse sau echipamente pentru care nu 
sunt disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

Or. en
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Amendamentul 73
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor care funcționează cu anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe. Având în vedere evoluțiile 
tehnice viitoare și disponibilitatea unor 
alternative rentabile la utilizarea de gaze 
fluorurate cu efect de seră, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să includă și alte 
produse și echipamente sau să excludă, tot 
cu titlu temporar, anumite categorii de 
produse sau echipamente pentru care nu 
sunt disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

(8) Ar trebui să se impună interdicții 
suplimentare pentru introducerea pe piață a 
unor echipamente noi de refrigerare, de 
climatizare și de protecție împotriva 
incendiilor, spume, aerosoli și solvenți
care funcționează cu anumite gaze 
fluorurate cu efect de seră, dacă există 
alternative adecvate la utilizarea acestor 
substanțe, pentru a trimite semnale clare 
pentru piață privind investițiile în 
echipamentele de producție cu scopul de a 
realiza economii de scară, încurajând, 
totodată, inovarea. Având în vedere 
disponibilitatea tehnologiilor actuale de 
înlocuire și evoluțiile tehnice viitoare și 
disponibilitatea unor alternative rentabile la 
utilizarea de gaze fluorurate cu efect de 
seră, Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să includă și alte produse și echipamente 
sau să excludă, tot cu titlu temporar, 
anumite categorii de produse sau 
echipamente pentru care nu sunt 
disponibile, din motive tehnice sau 
economice, substanțe alternative cu 
potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

Or. en

Justificare

Amendament modificat pentru a se conforma impunerii de interdicții din anexa III. 
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Amendamentul 74
Erik Bánki

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste interdicții ar trebui introduse 
numai în cazul în care conduc la emisii 
globale mai reduse de gaze cu efect de 
seră, provenind mai ales din scurgerile de 
gaze fluorurate cu efect de seră și din 
emisiile de CO2 generate de consumul de 
energie. Ar trebui așadar să fie permise 
echipamentele care conțin gaze fluorurate 
cu efect de seră, dacă emisiile lor globale 
de gaze cu efect de seră sunt mai scăzute 
decât cele pe care le-ar produce un 
echipament echivalent fără gaze fluorurate 
cu efect de seră, care au un consum 
energetic maxim permis fixat în dispozițiile 
de aplicare relevante adoptate în temeiul 
Directivei 2009/125/CE (proiectarea 
ecologică).

(9) Aceste interdicții ar trebui introduse 
numai în cazul în care conduc în mod 
semnificativ la emisii globale mai reduse 
de gaze cu efect de seră, provenind mai 
ales din scurgerile de gaze fluorurate cu 
efect de seră și din emisiile de CO2
generate de consumul de energie. Ar trebui 
așadar să fie permise echipamentele care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră, 
dacă emisiile lor globale de gaze cu efect 
de seră sunt mai scăzute decât cele pe care 
le-ar produce un echipament echivalent 
fără gaze fluorurate cu efect de seră, care 
au un consum energetic maxim permis 
fixat în dispozițiile de aplicare relevante 
adoptate în temeiul Directivei 
2009/125/CE (proiectarea ecologică).

Or. en

Amendamentul 75
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste interdicții ar trebui introduse 
numai în cazul în care conduc la emisii 
globale mai reduse de gaze cu efect de 
seră, provenind mai ales din scurgerile de 
gaze fluorurate cu efect de seră și din 
emisiile de CO2 generate de consumul de 
energie. Ar trebui așadar să fie permise 
echipamentele care conțin gaze fluorurate 
cu efect de seră, dacă emisiile lor globale 
de gaze cu efect de seră sunt mai scăzute 

(9) Aceste interdicții ar trebui introduse 
numai în cazul în care conduc la emisii 
globale mai reduse de gaze cu efect de 
seră, provenind mai ales din scurgerile de 
gaze fluorurate cu efect de seră și din 
emisiile de CO2 generate de consumul de 
energie. Ar trebui așadar să fie permise și 
promovate echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră, dacă emisiile 
lor globale de gaze cu efect de seră sunt 
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decât cele pe care le-ar produce un 
echipament echivalent fără gaze fluorurate 
cu efect de seră, care au un consum 
energetic maxim permis fixat în dispozițiile 
de aplicare relevante adoptate în temeiul 
Directivei 2009/125/CE (proiectarea 
ecologică)41.

mai scăzute decât cele pe care le-ar 
produce un echipament echivalent fără 
gaze fluorurate cu efect de seră, care au un 
consum energetic maxim permis fixat în 
dispozițiile de aplicare relevante adoptate 
în temeiul Directivei 2009/125/CE 
(proiectarea ecologică)41.

Or. it

Amendamentul 76
Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste interdicții ar trebui introduse 
numai în cazul în care conduc la emisii 
globale mai reduse de gaze cu efect de 
seră, provenind mai ales din scurgerile de 
gaze fluorurate cu efect de seră și din 
emisiile de CO2 generate de consumul de 
energie. Ar trebui așadar să fie permise 
echipamentele care conțin gaze fluorurate 
cu efect de seră, dacă emisiile lor globale 
de gaze cu efect de seră sunt mai scăzute 
decât cele pe care le-ar produce un 
echipament echivalent fără gaze 
fluorurate cu efect de seră, care au un 
consum energetic maxim permis fixat în 
dispozițiile de aplicare relevante adoptate 
în temeiul Directivei 2009/125/CE 
(proiectarea ecologică)41.

(9) Aceste interdicții ar trebui introduse 
numai în cazul în care conduc la emisii 
globale mai reduse de gaze cu efect de 
seră, provenind mai ales din scurgerile de 
gaze fluorurate cu efect de seră și din 
emisiile de CO2 generate de consumul de 
energie și de procesul de producție. Ar 
trebui așadar să fie permise echipamentele 
care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, 
dacă emisiile lor globale de gaze cu efect 
de seră de pe durata întregului ciclu de 
viață, inclusiv emisiile secundare din 
timpul producerii de gaze fluorurate cu 
efect de seră, sunt mai scăzute decât cele 
pe care le-ar produce un echipament 
echivalent fără gaze fluorurate cu efect de 
seră.

Or. en

Amendamentul 77
Erik Bánki

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reducerea treptată a introducerii pe 
piață a hidrofluorocarburilor a fost 
identificată ca fiind modalitatea cea mai 
eficace și rentabilă de reducere a emisiilor 
de aceste substanțe pe termen lung.

(11) Reducerea treptată a introducerii pe 
piața UE a hidrofluorocarburilor a fost 
identificată ca fiind modalitatea cea mai 
eficace și rentabilă de reducere a emisiilor 
de aceste substanțe pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 78
Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reducerea treptată a introducerii pe 
piață a hidrofluorocarburilor a fost 
identificată ca fiind modalitatea cea mai 
eficace și rentabilă de reducere a emisiilor 
de aceste substanțe pe termen lung.

(11) Reducerea treptată a introducerii pe 
piață a hidrofluorocarburilor a fost 
identificată ca fiind modalitatea cea mai 
eficace și rentabilă de reducere a emisiilor 
de aceste substanțe pe termen lung. 
Această abordare este susținută de 
interdicțiile suplimentare pentru 
introducerea echipamentelor pe bază de 
hidrofluorocarburi, a măsurilor de izolare 
și a cerințelor de recuperare.

Or. en

Amendamentul 79
Erik Bánki

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare reducerea 
treptată a introducerii pe piață a 
hidrofluorocarburilor, Comisia ar trebui să 
aloce producătorilor și importatorilor 

(12) Pentru a pune în aplicare reducerea 
treptată a introducerii pe piața UE a 
hidrofluorocarburilor, Comisia ar trebui să 
aloce producătorilor și importatorilor 
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individuali cote pentru introducerea pe 
piață a acestor substanțe, astfel încât limita 
cantitativă globală pentru introducerea de 
hidrofluorocarburi pe piață în Uniune să nu 
fie depășită.

individuali cote pentru introducerea pe 
piață a acestor substanțe, astfel încât limita 
cantitativă globală pentru introducerea de 
hidrofluorocarburi pe piață în Uniune să nu 
fie depășită. Reducerea treptată nu 
privește hidrofluorocarburile utilizate în 
scopuri specifice, în cazul în care nu 
există substanțe alternative din motive 
tehnice, economice sau de siguranță.

Or. en

Amendamentul 80
Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Alocarea de cote societăților 
individuale ar trebui să se bazeze pe 
cantitățile de hidrofluorocarburi pe care 
acestea le-au produs sau importat în cursul 
perioadei de referință 2008 - 2011. Cu 
toate acestea, pentru a nu exclude 
operatorii mici, o proporție de cinci la sută 
din limita cantitativă globală ar trebui să fie 
rezervată pentru importatorii și 
producătorii care nu au importat sau produs 
mai mult de o tonă de gaze fluorurate cu 
efect de seră în perioada de referință.

(13) Alocarea de cote societăților 
individuale ar trebui să se bazeze pe 
cantitățile de hidrofluorocarburi pe care 
acestea le-au produs sau importat în cursul 
perioadei de referință 2009-2012. Cu toate 
acestea, pentru a nu exclude operatorii 
mici, o proporție de cinci la sută din limita 
cantitativă globală ar trebui să fie rezervată 
pentru importatorii și producătorii care nu 
au importat sau produs mai mult de o tonă 
de gaze fluorurate cu efect de seră în 
perioada de referință. Alocarea de cote se 
supune achitării unei taxe care ar trebui 
colectată de către Comisie și utilizată în 
scopul descris la articolul 14a (nou).

Or. en

Amendamentul 81
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să monitorizeze în 
permanență efectele diminuării cantităților 
de hidrofluorocarburi introduse pe piață, 
inclusiv efectul acestei diminuări asupra 
ofertei de echipamente în cazul cărora 
utilizarea de hidrofluorocarburi, în 
comparație cu utilizarea unei tehnologii 
alternative, ar conduce la mai puține emisii 
pe durata ciclului de viață. Monitorizarea 
ar trebui să garanteze, de asemenea, 
detectarea din timp a problemelor legate de 
sănătate sau de siguranță, având în vedere 
efectele negative asupra disponibilității 
medicamentelor. Înainte de 2030 ar trebui 
să se facă o revizuire completă, pentru a se 
adapta din timp dispozițiile prezentului 
regulament ținând cont de aplicarea lui și 
de noile evoluții și a se adopta, dacă este 
cazul, noi măsuri de reducere.

(18) Comisia ar trebui să monitorizeze în 
permanență efectele diminuării cantităților 
de hidrofluorocarburi introduse pe piață, 
inclusiv efectul acestei diminuări asupra 
ofertei de echipamente în cazul cărora 
utilizarea de hidrofluorocarburi, în 
comparație cu utilizarea unei tehnologii 
alternative, ar conduce la mai puține emisii 
pe durata ciclului de viață. Monitorizarea 
ar trebui să garanteze, de asemenea, 
detectarea din timp a problemelor legate de 
sănătate sau de siguranță, având în vedere 
efectele negative asupra disponibilității 
medicamentelor. După primii cinci ani de 
punere în aplicare, ar trebui să se facă o 
revizuire completă, pentru a se adapta din 
timp dispozițiile prezentului regulament 
ținând cont de aplicarea lui și de noile 
evoluții și a se adopta, dacă este cazul, noi 
măsuri de reducere. Această evaluare se 
realizează din cinci în cinci ani.

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura punerea în aplicare optimă a regulamentului și pentru a garanta adaptările 
adecvate, ar trebui să se realizeze o evaluare exhaustivă din cinci în cinci ani.

Amendamentul 82
Martin Callanan

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să monitorizeze în 
permanență efectele diminuării cantităților 
de hidrofluorocarburi introduse pe piață, 
inclusiv efectul acestei diminuări asupra 
ofertei de echipamente în cazul cărora 
utilizarea de hidrofluorocarburi, în 

(18) Comisia ar trebui să monitorizeze în 
permanență efectele diminuării cantităților 
de hidrofluorocarburi introduse pe piață, 
inclusiv efectul acestei diminuări asupra 
ofertei de echipamente în cazul cărora 
utilizarea de hidrofluorocarburi, în 
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comparație cu utilizarea unei tehnologii 
alternative, ar conduce la mai puține emisii 
pe durata ciclului de viață. Monitorizarea 
ar trebui să garanteze, de asemenea, 
detectarea din timp a problemelor legate de 
sănătate sau de siguranță, având în vedere 
efectele negative asupra disponibilității 
medicamentelor. Înainte de 2030 ar trebui 
să se facă o revizuire completă, pentru a se 
adapta din timp dispozițiile prezentului 
regulament ținând cont de aplicarea lui și 
de noile evoluții și a se adopta, dacă este 
cazul, noi măsuri de reducere.

comparație cu utilizarea unei tehnologii 
alternative, ar conduce la mai puține emisii 
pe durata ciclului de viață. Monitorizarea 
ar trebui să garanteze, de asemenea, 
detectarea din timp a problemelor legate de 
sănătate sau de siguranță, având în vedere 
efectele negative asupra disponibilității 
medicamentelor. Înainte de 2030 ar trebui 
să se facă o revizuire completă, pentru a se 
adapta din timp dispozițiile prezentului 
regulament ținând cont de aplicarea lui și 
de noile evoluții și a se adopta, dacă este
cazul, noi măsuri de reducere. Prezentul 
regulament nu se aplică dispozitivelor 
medicale de utilizare critică, în cazul în 
care nu există alternative adecvate sau în 
cazul în care aceste alternative nu pot fi 
utilizate din motive tehnice, economice 
sau de siguranță.

Or. en

Justificare

Utilizarea critică a dispozitivelor medicale care conțin gaze fluorinate cu efect de seră 
trebuie menținută în cazul în care nu există alternative adecvate, cu scopul de a garanta 
furnizarea unor servicii de sănătate sigure și eficiente.

Amendamentul 83
Erik Bánki

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a ține seama de progresul 
tehnologic și de evoluția piețelor afectate 
de prezentul regulament și pentru a garanta 
respectarea acordurilor internaționale, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să-i fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește următoarele: precizarea cerințelor 
privind verificările standard de depistare a 

(20) Pentru a ține seama de progresul 
tehnologic și de evoluția piețelor afectate 
de prezentul regulament și pentru a garanta 
respectarea acordurilor internaționale, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să-i fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește următoarele: precizarea cerințelor 
privind verificările standard de depistare a 
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scurgerilor; extinderea listei de 
echipamente care fac obiectul recuperării 
obligatorii a gazelor fluorurate cu efect de 
seră; precizarea cerințelor minime și a 
condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a 
programelor de formare destinate 
persoanelor care instalează, întrețin, repară 
sau scot din funcțiune echipamentele și 
care verifică scurgerile și recuperează 
gazele fluorurate cu efect de seră și pentru 
certificarea acestor persoane și societăți 
care îndeplinesc astfel de sarcini; 
modificarea cerințelor de etichetare; 
interzicerea introducerii pe piață a unei 
cantități mai mari de produse și 
echipamente care conțin sau depind de 
gaze fluorurate cu efect de seră;
modificarea cantităților maxime de 
hidrofluorocarburi care pot fi introduse pe 
piață și scutirea hidrofluorocarburilor 
achiziționate pentru anumite utilizări 
critice de respectarea cerinței privind cota, 
din motive de sănătate și de siguranță; 
stabilirea normelor de recalculare a 
valorilor de referință pentru introducerea 
pe piață a hidrofluorocarburilor de către 
întreprinderile individuale și modificarea 
sau completarea mecanismului de alocare a 
cotelor; revizuirea pragurilor din cerințele 
de raportare; stabilirea cerințelor pentru 
sistemele de raportare a emisiilor de gaze 
fluorurate cu efect de seră și utilizarea 
datelor privind emisiile colectate de statele 
membre; introducerea altor substanțe cu un 
important potențial de încălzire globală pe 
listele de substanțe reglementate de 
prezentul regulament și actualizarea listelor 
pe baza noilor descoperiri științifice, în 
special a potențialului de încălzire globală 
al substanțelor enumerate în anexele la 
regulament.

scurgerilor; extinderea listei de 
echipamente care fac obiectul recuperării 
obligatorii a gazelor fluorurate cu efect de 
seră; precizarea cerințelor minime și a 
condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a 
programelor de formare destinate 
persoanelor care instalează, întrețin, repară 
sau scot din funcțiune echipamentele și 
care verifică scurgerile și recuperează 
gazele fluorurate cu efect de seră și pentru 
certificarea acestor persoane și societăți 
care îndeplinesc astfel de sarcini; 
modificarea cerințelor de etichetare; 
modificarea cantităților maxime de 
hidrofluorocarburi care pot fi introduse pe 
piață și scutirea hidrofluorocarburilor 
achiziționate pentru anumite utilizări 
critice de respectarea cerinței privind cota, 
din motive de sănătate și de siguranță; 
stabilirea normelor de recalculare a 
valorilor de referință pentru introducerea 
pe piață a hidrofluorocarburilor de către 
întreprinderile individuale și modificarea 
sau completarea mecanismului de alocare a 
cotelor; revizuirea pragurilor din cerințele 
de raportare; stabilirea cerințelor pentru 
sistemele de raportare a emisiilor de gaze 
fluorurate cu efect de seră și utilizarea 
datelor privind emisiile colectate de statele 
membre; introducerea altor substanțe cu un 
important potențial de încălzire globală pe 
listele de substanțe reglementate de 
prezentul regulament și actualizarea listelor 
pe baza noilor descoperiri științifice, în 
special a potențialului de încălzire globală 
al substanțelor enumerate în anexele la 
regulament.

Or. en

Amendamentul 84
Theodoros Skylakakis
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a ține seama de progresul 
tehnologic și de evoluția piețelor afectate 
de prezentul regulament și pentru a garanta 
respectarea acordurilor internaționale, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să-i fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește următoarele: precizarea cerințelor 
privind verificările standard de depistare a 
scurgerilor; extinderea listei de 
echipamente care fac obiectul recuperării 
obligatorii a gazelor fluorurate cu efect de 
seră; precizarea cerințelor minime și a 
condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a 
programelor de formare destinate 
persoanelor care instalează, întrețin, repară 
sau scot din funcțiune echipamentele și 
care verifică scurgerile și recuperează 
gazele fluorurate cu efect de seră și pentru 
certificarea acestor persoane și societăți 
care îndeplinesc astfel de sarcini; 
modificarea cerințelor de etichetare; 
interzicerea introducerii pe piață a unei 
cantități mai mari de produse și 
echipamente care conțin sau depind de 
gaze fluorurate cu efect de seră;
modificarea cantităților maxime de 
hidrofluorocarburi care pot fi introduse pe 
piață și scutirea hidrofluorocarburilor 
achiziționate pentru anumite utilizări 
critice de respectarea cerinței privind cota, 
din motive de sănătate și de siguranță; 
stabilirea normelor de recalculare a 
valorilor de referință pentru introducerea 
pe piață a hidrofluorocarburilor de către 
întreprinderile individuale și modificarea 
sau completarea mecanismului de alocare a 
cotelor; revizuirea pragurilor din cerințele 
de raportare; stabilirea cerințelor pentru 
sistemele de raportare a emisiilor de gaze 
fluorurate cu efect de seră și utilizarea 

(20) Pentru a ține seama de progresul 
tehnologic și de evoluția piețelor afectate 
de prezentul regulament și pentru a garanta 
respectarea acordurilor internaționale, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să-i fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește următoarele: precizarea cerințelor 
privind verificările standard de depistare a 
scurgerilor; modificarea listei de 
echipamente care fac obiectul recuperării 
obligatorii a gazelor fluorurate cu efect de 
seră; precizarea cerințelor minime și a 
condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a 
programelor de formare destinate 
persoanelor care instalează, întrețin, repară 
sau scot din funcțiune echipamentele și 
care verifică scurgerile și recuperează 
gazele fluorurate cu efect de seră și pentru 
certificarea acestor persoane și societăți 
care îndeplinesc astfel de sarcini; 
modificarea cerințelor de etichetare; 
modificarea cantităților maxime de 
hidrofluorocarburi care pot fi introduse pe 
piață și scutirea hidrofluorocarburilor 
achiziționate pentru anumite utilizări 
critice de respectarea cerinței privind cota, 
din motive de sănătate și de siguranță; 
stabilirea normelor de recalculare a 
valorilor de referință pentru introducerea 
pe piață a hidrofluorocarburilor de către 
întreprinderile individuale și modificarea 
sau completarea mecanismului de alocare a 
cotelor; revizuirea pragurilor din cerințele 
de raportare; stabilirea cerințelor pentru 
sistemele de raportare a emisiilor de gaze 
fluorurate cu efect de seră și utilizarea 
datelor privind emisiile colectate de statele 
membre; actualizarea listei de substanțe 
reglementate de prezentul regulament pe 
baza noilor descoperiri științifice, în 
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datelor privind emisiile colectate de statele 
membre; introducerea altor substanțe cu 
un important potențial de încălzire 
globală pe listele de substanțe reglementate 
de prezentul regulament și actualizarea 
listelor pe baza noilor descoperiri 
științifice, în special a potențialului de 
încălzire globală al substanțelor enumerate 
în anexele la regulament.

special a potențialului de încălzire globală 
al substanțelor enumerate în anexele la 
regulament

Or. en

Amendamentul 85
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1a
Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică 
utilizării gazelor fluorurate cu efect de 
seră în UE, cu excepția cazurilor 
specificate la punctul (2).
(2) Prezentul regulament nu se aplică 
utilizării gazelor fluorurate cu efect de 
seră în scopuri medicale, pentru 
generarea și transmiterea de energie 
electrică, utilizările spațiului aerian și 
pentru producția de gaze industriale.

Or. en

Amendamentul 86
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul -1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1a
Domeniul de aplicare

Obiectivul prezentului regulament este de 
a proteja mediul prin reducerea emisiilor 
de gaze fluorurate cu efect de seră și de a 
stimula inovarea în domeniul 
tehnologiilor durabile. În consecință, 
regulamentul instituie norme privind 
izolarea, utilizarea, recuperarea și 
distrugerea gazelor fluorurate cu efect de 
seră și interzice utilizarea specifică a 
acestor gaze, stabilind, totodată, limite 
cantitative pentru introducerea pe piață a 
hidrofluorocarburilor. Prezentul 
regulament poate furniza, pe lângă 
consolidarea creșterii durabile în cadrul 
Uniunii Europene, un punct de plecare 
valoros pentru adoptarea unui viitor 
acord internațional.

Or. en

Amendamentul 87
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „hidrofluorocarburi (HFC)”
înseamnă substanțele enumerate în 
secțiunea 1 din anexa I sau amestecuri 
care conțin oricare dintre aceste 
substanțe;

Or. en

Amendamentul 88
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „gaze fluorurate cu efect de seră” 
înseamnă hidrofluorocarburi („HFC”), 
perfluorocarburi („PFC”), hexafluorură de 
sulf („SF6”) și alte gaze cu efect de seră 
care conțin fluor, astfel cum sunt 
enumerate în anexa I, izolate sau în 
amestecuri;

1. „gaze fluorurate cu efect de seră” 
înseamnă hidrofluorocarburi („HFC”), 
perfluorocarburi („PFC”), hexafluorură de 
sulf („SF6”) și alte gaze cu efect de seră 
care conțin fluor, astfel cum sunt 
enumerate în anexa I, sau amestecuri care 
conțin oricare dintre aceste substanțe;

Or. en

Amendamentul 89
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „gaze fluorurate cu efect de seră” 
înseamnă hidrofluorocarburi („HFC”), 
perfluorocarburi („PFC”), hexafluorură de 
sulf („SF6”) și alte gaze cu efect de seră 
care conțin fluor, astfel cum sunt 
enumerate în anexa I, izolate sau în 
amestecuri;

1. „gaze fluorurate cu efect de seră” 
înseamnă hidrofluorocarburi („HFC”), 
perfluorocarburi („PFC”), hexafluorură de 
sulf („SF6”) și alte gaze cu efect de seră 
care conțin fluor, astfel cum sunt 
enumerate în anexele I și II, izolate sau în 
amestecuri, dar se referă numai la gazele 
fluorurate cu efect de seră enumerate în 
anexa I, cu excepția cazului în care se 
prevede altceva;

Or. en

Amendamentul 90
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. „perfluorocarburi (PFC)” înseamnă 
substanțele enumerate în secțiunea 2 din 
anexa I sau amestecuri care conțin 
oricare dintre aceste substanțe

Or. en

Amendamentul 91
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. „hexafluorură de sulf (SF6)”
înseamnă această substanță enumerată în 
secțiunea 3 din anexa I sau amestecuri 
care conțin această substanță;

Or. en

Amendamentul 92
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică care are în posesie echipamentele 
și sistemele reglementate de prezentul 
regulament și controlează efectiv 
funcționarea acestora din punct de vedere 
tehnic;

4. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică care are în posesie echipamentele 
și sistemele reglementate de prezentul 
regulament, care conțin gaze fluorurate cu 
efect de seră cu un potențial de încălzire 
globală echivalent cu 5 tone de CO2 sau 
mai mult și controlează efectiv 
funcționarea acestora din punct de vedere 
tehnic;

Or. en
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Justificare

Actuala definiție a operatorului nu este suficient de clară în ceea ce privește particularii care 
se află în posesia unor echipamente mici. Prin urmare, definiția trebuie clarificată în 
conformitate cu articolele 3 și 5.

Amendamentul 93
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică care are în posesie echipamentele
și sistemele reglementate de prezentul 
regulament și controlează efectiv 
funcționarea acestora din punct de vedere 
tehnic;

4. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică care controlează efectiv 
funcționarea din punct de vedere tehnic a 
echipamentelor și sistemelor reglementate 
de prezentul regulament;

Or. fr

Justificare

Condiția dublă a acestei definiții introduce insecuritatea juridică în privința punerii în 
aplicare a regulamentului în sectorul transportului.

Amendamentul 94
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „pompă de căldură” înseamnă un 
dispozitiv sau o instalație care extrage 
căldură la temperaturi scăzute din aer, 
apă sau pământ și furnizează căldură;

Or. it
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Justificare

Conform Regulamentului (CE) nr. 842/2006 articolul 2 punctul (9).

Amendamentul 95
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem închis ermetic” înseamnă un 
sistem în care toate părțile care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră sunt ermetizate 
în timpul fabricării lor, prin sudură, prin 
lipire sau prin altă modalitate de unire 
permanentă, fiind asamblate definitiv și 
pentru care circuitul de refrigerare nu 
trebuie să fie deschis pentru a putea pune 
în funcțiune sistemul;

7. „sistem închis ermetic” înseamnă un 
sistem în care toate părțile ce conțin agenți 
de refrigerare sunt bine fixate prin sudură, 
prin lipire sau prin altă modalitate de unire 
permanentă, care pot include puncte de 
acces și valve sigilate sau protejate pentru 
a asigura repararea sau eliminarea 
corespunzătoare și care prezintă o rată de 
scurgere testată mai mică de trei grame pe 
an, la o presiune de cel puțin un sfert din 
presiunea maximă permisă;

Or. it

Justificare

Conform Regulamentului (CE) nr. 842/2006 articolul 2 punctul (11).

Amendamentul 96
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem închis ermetic” înseamnă un 
sistem în care toate părțile care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră sunt ermetizate 
în timpul fabricării lor, prin sudură, prin 
lipire sau prin altă modalitate de unire, 
fiind asamblate definitiv și pentru care 
circuitul de refrigerare nu trebuie să fie 

7. „sistem închis ermetic” înseamnă un 
sistem în care toate părțile care conțin 
agenți frigorifici sunt ermetizate prin 
sudură, prin lipire sau prin altă modalitate 
de unire și care poate include valve 
acoperite și guri de ieșire acoperite care 
permit repararea sau eliminarea 
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deschis pentru a putea pune în funcțiune 
sistemul;

corespunzătoare și care prezintă o rată de 
scurgere testată mai mică de trei grame pe 
an, la o presiune de cel puțin un sfert din 
presiunea maximă permisă;

Or. de

Justificare

Definiția contrazice standardele europene în vigoare (EN 16084:2011, EN 378-1:2012) și ar 
trebui păstrată în forma în care se regăsește în regulamentul actualmente în vigoare. Valvele 
destinate service-ului permit în cazul multor aparate o verificare rapidă și sigură a 
scurgerilor și înlătură riscul unei deschideri inutile a circuitului agentului frigorific și, 
implicit, al unei probabilități crescute de scurgere. În plus, acestea permit extragerea în 
condiții de siguranță a agentului frigorific în cazul unei reparații sau al unei eliminări.

Amendamentul 97
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem închis ermetic” înseamnă un 
sistem în care toate părțile care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră sunt ermetizate 
în timpul fabricării lor, prin sudură, prin 
lipire sau prin altă modalitate de unire, 
fiind asamblate definitiv și pentru care 
circuitul de refrigerare nu trebuie să fie 
deschis pentru a putea pune în funcțiune 
sistemul;

7. „sistem închis ermetic” înseamnă un 
sistem în care toate părțile care conțin 
agenți de refrigerare sunt ermetizate prin 
sudură, lipire cu material greu fuzibil sau 
alte tehnici similare de asamblare 
permanentă care pot include valve 
acoperite și guri de ieșire acoperite care 
permit repararea sau eliminarea 
corespunzătoare și care prezintă o rată de 
scurgere testată mai mică de trei grame pe 
an, la o presiune de cel puțin un sfert din 
presiunea maximă permisă;

Or. en

Justificare

Această definiție este stabilită în Regulamentul (CE) nr. 842/2006.
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Amendamentul 98
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „staționar” înseamnă imobilitate în 
timpul funcționării;

13. „staționar” înseamnă în mod normal
imobilitate în timpul funcționării;

Or. en

Justificare

Definiție modificată pentru a se conforma Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Amendamentul 99
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. „mobil” înseamnă în mod normal în 
mișcare în timpul funcționării;

Or. en

Amendamentul 100
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. „camionetă frigorifică” înseamnă un 
autovehicul sub 3,5 tone care este 
proiectat și construit în principal pentru 
transportul de marfă și care este echipat 
cu o unitate de răcire;
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Or. fr

Amendamentul 101
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. „container” înseamnă unitatea de 
transport intermodal care este proiectată 
și construită în principal pentru 
transportul de marfă și care este echipată 
cu o unitate de răcire;

Or. fr

Amendamentul 102
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. „refrigerare comercială” înseamnă 
refrigerarea utilizată în unitățile de 
vânzare cu amănuntul.

Or. en

Amendamentul 103
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. „pompă de căldură” înseamnă un 
dispozitiv sau o instalație care extrage 
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căldură la temperaturi scăzute din aer, 
apă sau pământ și furnizează căldură;

Or. en

Justificare

Această definiție există deja în Directiva 2009/125/CE privind gazele fluorurate cu efect de 
seră.

Amendamentul 104
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. „pompă de căldură” înseamnă un 
echipament sau o instalație care extrage 
căldură la temperaturi scăzute din aer, 
apă sau pământ și furnizează numai 
căldură;

Or. en

Justificare

Această definiție, derivată din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, clarifică distincția între 
aparatele de climatizare reversibile care conțin pompe de căldură (sisteme split, sisteme 
multi-split/VRF, sisteme de acoperiș, sisteme de răcire centrifuge și sisteme de răcire cu 
deplasare) și pompe de căldură care furnizează numai căldură (denumite pompe de căldură). 
Definiția este în conformitate cu nomenclatorul din Studiul pregătitor (anexa V, p. 259 și 
anexa VI, p. 309) și cu Evaluarea impactului (p. 118).

Amendamentul 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. sisteme de răcire instant înseamnă 
aparate menite să scadă rapid 
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temperatura alimentelor la o temperatură 
egală sau sub + 10 °C;

Or. en

Amendamentul 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. congelatoare instant înseamnă 
aparate menite să scadă rapid 
temperatura alimentelor la o temperatură 
egală sau sub - 18 °C;

Or. en

Justificare

Lipsa unor alternative pentru tipurile de gaze care urmează să fie utilizate va duce la 
retragerea completă a sistemelor de răcire instant și a congelatoarelor instant de pe piața 
europeană după datele menționate în anexa III punctele 10 și 11.

Amendamentul 107
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. „scurgere” înseamnă eliberarea 
anormală de gaze fluorurate cu efect de 
seră, care este mult mai mare decât rata 
scurgerilor specificată ca făcând parte din 
proiectarea echipamentelor, după caz;

Or. en



AM\931431RO.doc 35/71 PE508.030v01-00

RO

Amendamentul 108
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16b. „sistem de detectare a scurgerilor” 
înseamnă un dispozitiv mecanic, electric 
sau electronic calibrat pentru detectarea 
scurgerilor de gaze fluorurate cu efect de 
seră și care alertează operatorul în 
momentul detectării unei scurgeri;

Or. en

Justificare

Această definiție este extrasă din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Amendamentul 109
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16c. „întreprindere” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care:
(a) produce, recuperează, reciclează, 
regenerează, utilizează, distruge, livrează 
sau recepționează gaze fluorurate cu efect 
de seră;
(b) importă aceste gaze fluorurate cu efect 
de seră;
(c) exportă aceste gaze fluorurate cu efect 
de seră;
(d) introduce pe piață aceste gaze 
fluorurate cu efect de seră; sau
(e) utilizează, instalează, asigură service, 
întreține, repară sau scoate din funcțiune 
echipamentele sau sistemele care conțin 
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gaze fluorurate cu efect de seră;

Or. en

Justificare

Această definiție este derivată din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009.

Amendamentul 110
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16d. „intermediari de sinteză” înseamnă 
orice gaze fluorurate cu efect de seră 
enumerate în anexele I și II sau compușii 
fluorurați enumerați în anexele I, II și IV 
la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 care 
suferă transformări chimice în cadrul 
unui proces prin care compoziția lor 
originală este convertită în altă 
compoziție;

Or. en

Justificare

Această definiție este derivată din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009.

Amendamentul 111
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16e. „agent de proces” înseamnă orice 
compus fluorurat utilizat ca agent de 
proces în procesele chimice;
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Or. en

Justificare

Această definiție este derivată din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009.

Amendamentul 112
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate măsurile tehnice și economice 
realizabile sunt adoptate în vederea 
prevenirii optime a scurgerilor de gaze 
fluorurate.

Or. fr

Amendamentul 113
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care se detectează o scurgere 
a acestor gaze, operatorii se asigură că 
echipamentul este reparat fără întârzieri 
nejustificate.

(3) În cazul în care se detectează o scurgere 
a acestor gaze, operatorii se asigură că 
echipamentul este reparat fără întârzieri 
nejustificate, dar nu mai târziu de o 
săptămână de la detectare.

Or. en

Amendamentul 114
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care se detectează o scurgere 
a acestor gaze, operatorii se asigură că 
echipamentul este reparat fără întârzieri 
nejustificate.

(3) În cazul în care se detectează o scurgere 
a gazelor SF6, operatorii se asigură că 
echipamentul este reparat fără întârzieri 
nejustificate, atâta timp cât permit 
securitatea serviciului și condițiile 
tehnice, și că impactul acestei reparații 
asupra mediului este acceptabil (mai mic 
decât în cazul în care nu se efectuează 
nicio reparație de-a lungul eventualei 
durate de viață rămase a echipamentului)

Or. en

Amendamentul 115
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o scurgere a 
echipamentului a fost remediată, 
operatorii se asigură că echipamentul este 
verificat în termen de o lună de la 
reparație de către persoane certificate să 
verifice eficacitatea reparației.

eliminat

Or. de

Justificare

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și articolul 8, controalele pentru depistarea 
scurgerilor și, acolo unde este cazul, reparațiile necesare sunt efectuate exclusiv de persoane 
certificate. Astfel se asigură o reparație executată de specialiști. Prin urmare, este inutilă o 
reverificare efectuată de persoane certificate după o lună de la reparație.

Amendamentul 116
Theodoros Skylakakis



AM\931431RO.doc 39/71 PE508.030v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o scurgere a 
echipamentului a fost remediată, operatorii 
se asigură că echipamentul este verificat în 
termen de o lună de la reparație de către 
persoane certificate să verifice eficacitatea 
reparației.

Pentru echipamentele specificate la 
articolul 3 alineatul (1), în cazul în care o 
scurgere a echipamentului a fost remediată, 
operatorii se asigură că echipamentul este 
verificat în termen de o lună de la reparație 
de către persoane certificate să verifice 
eficacitatea reparației.

Or. en

Amendamentul 117
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o scurgere a 
echipamentului a fost remediată, operatorii 
se asigură că echipamentul este verificat în 
termen de o lună de la reparație de către 
persoane certificate să verifice eficacitatea 
reparației.

În cazul în care o scurgere a 
echipamentului a fost remediată, operatorii 
se asigură că echipamentul este verificat în 
termen de o lună de la reparație prin 
intermediul unei monitorizări automate 
sau de către persoane certificate să verifice 
eficacitatea reparației.

Or. en

Amendamentul 118
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sunt certificate în conformitate cu 
articolul 8 persoanele și întreprinderile
care desfășoară următoarele sarcini:

(4) Sunt certificate în conformitate cu 
articolul 8 întreprinderile și operatorii, 
precum și personalul angajat de aceștia.
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Or. it

Amendamentul 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sunt certificate în conformitate cu 
articolul 8 persoanele și întreprinderile
care desfășoară următoarele sarcini:

(4) Sunt certificate în conformitate cu 
articolul 8 persoanele care desfășoară 
sarcinile menționate la articolul 8 
alineatul (1) și iau măsuri de precauție 
pentru a preveni scurgerile de gaze 
fluorurate cu efect de seră.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 120
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1);

(a) instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1), inclusiv atunci 
când echipamentul conține alternative la 
gazele fluorurate cu efect de seră;

Or. en
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Amendamentul 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1);

eliminat

Or. en

Amendamentul 122
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1);

(a) instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1), precum și a 
echipamentelor care conțin alternative la 
gazele fluorurate cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea service-ului, întreținerea, 
repararea sau scoaterea din funcțiune a 

eliminat
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echipamentelor mobile de climatizare care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalarea, asigurarea service-ului,
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a întrerupătoarelor electrice 
care conțin SF6; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 125
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a întrerupătoarelor electrice care 
conțin SF6;

(c) recuperarea SF6 la instalarea, 
asigurarea service-ului, întreținerea, 
repararea sau scoaterea din funcțiune a 
întrerupătoarelor electrice;

Or. en

Amendamentul 126
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1– litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a întrerupătoarelor electrice care 
conțin SF6;

(c) instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a întrerupătoarelor electrice care 
conțin SF6 și care necesită manipularea 
SF6;

Or. de

Justificare

Trebuie asigurată înalta calificare a instalatorilor care supraveghează sau repară 
echipamente care conțin SF6. Cu toate acestea, comutatoarele care conțin SF6nu se găsesc 
niciodată într-un spațiu deschis publicului, fiind supravegheate în permanență de un operator 
și operate doar de personal instruit. Prin urmare, nu este necesar ca întreg personalul unei 
instalații să fie certificat, ci doar personalul care manipulează efectiv SF6. 

Amendamentul 127
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) livrarea sau recepționarea gazelor 
fluorurate cu efect de seră pentru 
sarcinile enumerate la literele (a), (b) și 
(c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 128
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) livrarea sau recepționarea gazelor 
fluorurate cu efect de seră pentru sarcinile 

(d) livrarea sau recepționarea gazelor 
fluorurate cu efect de seră pentru sarcinile 
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enumerate la literele (a), (b) și (c). enumerate la literele (a), (b) și (c). Sunt 
excluse livrarea și recepționarea 
containerelor sigilate.

Or. de

Justificare

Livrarea și recepționarea în containere sigilate nu sunt activități care implică contactul 
direct cu SF6. Prin urmare, nu este necesar ca personalul însărcinat cu aceste activități să fie 
certificat conform Regulamentului (CE) nr. 305/2008.

Amendamentul 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) livrarea sau recepționarea gazelor 
fluorurate cu efect de seră pentru 
sarcinile enumerate la literele (a), (b) și 
(c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 130
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) livrarea sau recepționarea gazelor 
fluorurate cu efect de seră pentru 
sarcinile enumerate la literele (a)-(c) 
poate fi efectuată numai de către 
persoane și întreprinderi certificate.

Or. en
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Amendamentul 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La îndeplinirea acestor sarcini, 
persoanele și întreprinderile menționate la 
primul paragraf iau măsuri de precauție 
pentru a preveni scurgerile de gaze 
fluorurate cu efect de seră.

Sunt certificate în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (4) întreprinderile 
care desfășoară activitățile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), pentru alte părți,
și iau măsuri de precauție pentru a preveni 
scurgerile de gaze fluorurate cu efect de 
seră.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 132
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice persoană care încredințează altei 
părți sarcina de instalare, asigurare a 
service-ului, întreținere, reparare sau 
scoatere din funcțiune a unui întrerupător 
electric care conține SF6 sau a unor 
echipamente precum cele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) se asigură că partea 
respectivă deține certificatele necesare, în 
conformitate cu articolul 8, pentru sarcinile 
care îi sunt încredințate.

(5) Orice persoană care încredințează altei 
părți sarcina de instalare, asigurare a 
service-ului, întreținere, reparare sau 
scoatere din funcțiune a unui întrerupător 
electric care conține SF6 și care presupune 
manipularea SF6 sau a unor echipamente 
precum cele menționate la articolul 3 
alineatul (1) se asigură că partea respectivă 
deține certificatele necesare, în 
conformitate cu articolul 8, pentru sarcinile 
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care îi sunt încredințate.

Or. de

Justificare

Trebuie asigurată înalta calificare a instalatorilor care supraveghează sau repară 
echipamente care conțin SF6. Cu toate acestea, comutatoarele care conțin SF6 nu se găsesc 
niciodată într-un spațiu deschis publicului, fiind supravegheate în permanență de un operator 
și operate doar de personal instruit. Prin urmare, nu este necesar ca întreg personalul unei 
instalații să fie certificat, ci doar personalul care manipulează efectiv SF6. 

Amendamentul 133
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii de echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent cu 
5 tone de CO2 neconținute în spume se 
asigură că echipamentele sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor. Cu toate 
acestea, echipamentele cu sisteme închise 
ermetic, etichetate ca atare, care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent cu 
mai puțin de 10 tone de CO2 nu sunt 
supuse verificărilor în vederea detectării 
scurgerilor efectuate în conformitate cu 
prezentul articol.

(1) Operatorii de echipamente staționare și 
mobile de refrigerare și de climatizare
care conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
cu un potențial de încălzire globală 
echivalent cu 5 tone sau mai mult de CO2
neconținute în spume se asigură că 
echipamentele sunt verificate în vederea 
detectării scurgerilor. Cu toate acestea, 
echipamentele cu sisteme închise ermetic, 
etichetate ca atare, care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu mai puțin 
de 10 tone de CO2 nu sunt supuse 
verificărilor în vederea detectării 
scurgerilor efectuate în conformitate cu 
prezentul articol.

Or. pl

Amendamentul 134
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii de echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent cu 
5 tone de CO2 neconținute în spume se 
asigură că echipamentele sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor. Cu toate 
acestea, echipamentele cu sisteme închise 
ermetic, etichetate ca atare, care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent cu 
mai puțin de 10 tone de CO2 nu sunt 
supuse verificărilor în vederea detectării 
scurgerilor efectuate în conformitate cu 
prezentul articol.

(1) Operatorii de echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent cu 
5 tone de CO2 sau mai mult neconținute în 
spume se asigură că echipamentele sunt 
verificate în vederea detectării scurgerilor. 
Cu toate acestea, echipamentele cu sisteme 
închise ermetic, etichetate ca atare, care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră cu 
un potențial de încălzire globală echivalent 
cu mai puțin de 10 tone de CO2 nu sunt 
supuse verificărilor în vederea detectării 
scurgerilor efectuate în conformitate cu 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 135
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii de echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent 
cu 5 tone de CO2 neconținute în spume se 
asigură că echipamentele sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor. Cu toate 
acestea, echipamentele cu sisteme închise 
ermetic, etichetate ca atare, care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent 
cu mai puțin de 10 tone de CO2 nu sunt 
supuse verificărilor în vederea detectării 
scurgerilor efectuate în conformitate cu 
prezentul articol.

(1) Operatorii de echipamente care conțin 
1,5 kg sau mai mult de gaze fluorurate cu 
efect de seră neconținute în spume se 
asigură că echipamentele sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor.

Or. en
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Justificare

Trecerea de la kg la echivalența de CO2 este imprudentă și ar trebui abandonată. 
Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon și Regulamentul privind 
gazele fluorurate, precum și legislația națională utilizează kg. Operatorii și autoritățile 
naționale sunt familiarizate cu acest lucru. Scopul acestei dispoziții este de a limita 
scurgerile. Frecvența mare a scurgerilor privește echipamentele mai mari și nu în mod 
necesar echivalența de CO2. Experiențele din state membre, cum ar fi Danemarca (1,5 kg) și 
Franța (2 kg) demonstrează că reducerea capacității de umplere este fezabilă și reduce 
emisiile.

Amendamentul 136
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamente staționare de refrigerare; (a) echipamente staționare și mobile de 
refrigerare;

Or. pl

Amendamentul 137
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamente staționare de climatizare; (b) echipamente staționare și mobile de 
climatizare;

Or. pl

Amendamentul 138
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamente staționare de climatizare; (b) echipamente staționare și mobile de 
climatizare;

Or. de

Amendamentul 139
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) camioane frigorifice și remorci
frigorifice.

(e) echipamentele de refrigerare la bordul 
trenurilor, camioanelor, remorcilor și 
containerelor frigorifice.

Or. fr

Justificare

Ar trebui extins domeniul de aplicare al regulamentului pentru a asigura concurența loială în 
sectorul transportului.

Amendamentul 140
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 5 tone de 
CO2 sau mai mult, dar cu mai puțin de 
50 de tone de CO2, sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor cel puțin o 
dată la 12 luni;

(a) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 5 tone de 
CO2 sau mai mult, dar cu mai puțin de 
50 de tone de CO2, sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor cel puțin o 
dată la 12 luni sau, în cazul în care este 
instalat un sistem de detectare a 
scurgerilor, o dată la 24
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de luni;

Or. en

Amendamentul 141
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 5 tone 
de CO2 sau mai mult, dar cu mai puțin de 
50 de tone de CO2, sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor cel puțin o 
dată la 12 luni;

(a) echipamentele care conțin 1,5 kg de
gaze fluorurate cu efect de seră sau mai 
mult sunt verificate în vederea detectării 
scurgerilor cel puțin o dată la 12 luni;

Or. en

Justificare

Trecerea de la kg la echivalența de CO2 este imprudentă și ar trebui abandonată. 
Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon și Regulamentul privind 
gazele fluorurate, precum și legislația națională utilizează kg. Operatorii și autoritățile 
naționale sunt familiarizate cu acest lucru. Scopul acestei dispoziții este de a limita 
scurgerile. Frecvența mare a scurgerilor privește echipamentele mai mari și nu în mod 
necesar echivalența de CO2. Experiențele din state membre, cum ar fi Danemarca (1,5 kg) și 
Franța (2 kg) demonstrează că reducerea capacității de umplere este fezabilă și reduce 
emisiile.

Amendamentul 142
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 50 de 

(b) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 5 tone de 
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tone de CO2 sau mai mult, dar cu mai puțin 
de 500 de tone de CO2, sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor cel puțin o 
dată la șase luni;

CO2 sau mai mult, dar cu mai puțin de 
50 de tone de CO2, sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor cel puțin o 
dată la 12 luni sau, în cazul în care este 
instalat un sistem de detectare a 
scurgerilor, o dată la 12 luni;

Or. en

Amendamentul 143
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 50 de 
tone de CO2 sau mai mult, dar cu mai 
puțin de 500 de tone de CO2, sunt 
verificate în vederea detectării scurgerilor 
cel puțin o dată la șase luni;

(b) echipamentele care conțin 30 kg sau 
mai mult sunt verificate în vederea 
detectării scurgerilor cel puțin o dată la 
șase luni;

Or. en

Justificare

Trecerea de la kg la echivalența de CO2 este imprudentă și ar trebui abandonată. 
Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon și Regulamentul privind 
gazele fluorurate, precum și legislația națională utilizează kg. Operatorii și autoritățile 
naționale sunt familiarizate cu acest lucru. Scopul acestei dispoziții este de a limita 
scurgerile. Frecvența mare a scurgerilor privește echipamentele mai mari și nu în mod 
necesar echivalența de CO2. Experiențele din state membre, cum ar fi Danemarca (1,5 kg) și 
Franța (2 kg) demonstrează că reducerea capacității de umplere este fezabilă și reduce 
emisiile.

Amendamentul 144
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 500 de 
tone de CO2 sau mai mult se verifică în 
vederea detectării scurgerilor cel puțin o 
dată la trei luni.

(c) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 500 tone 
de CO2 sau mai mult, dar cu mai puțin de 
50 de tone de CO2 se verifică în vederea 
detectării scurgerilor cel puțin o dată la trei 
luni sau, în cazul în care este instalat un 
sistem de detectare a scurgerilor, o dată la 
șase luni.

Or. en

Amendamentul 145
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) echipamentele care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 500 de 
tone de CO2 sau mai mult se verifică în 
vederea detectării scurgerilor cel puțin o 
dată la trei luni.

(c) echipamentele care conțin 300 kg sau 
mai mult se verifică în vederea detectării 
scurgerilor cel puțin o dată la trei luni.

Or. en

Justificare

Trecerea de la kg la echivalența de CO2 este imprudentă și ar trebui abandonată. 
Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon și Regulamentul privind 
gazele fluorurate, precum și legislația națională utilizează kg. Operatorii și autoritățile
naționale sunt familiarizate cu acest lucru. Scopul acestei dispoziții este de a limita 
scurgerile. Frecvența mare a scurgerilor privește echipamentele mai mari și nu în mod 
necesar echivalența de CO2. Experiențele din state membre, cum ar fi Danemarca (1,5 kg) și 
Franța (2 kg) demonstrează că reducerea capacității de umplere este fezabilă și reduce 
emisiile.
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Amendamentul 146
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20, precizând cerințele pentru verificările 
în vederea detectării scurgerilor care 
urmează să fie efectuate în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol pentru 
fiecare tip de echipament menționat la 
alineatul respectiv, identificând părțile din 
echipament cele mai susceptibile de a 
produce scurgeri și modificând lista de 
echipamente de la alineatul (1) din 
prezentul articol pentru a include și alte 
tipuri de echipamente, în funcție de 
tendințele pieței și de progresul tehnologic.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20, precizând cerințele pentru verificările 
în vederea detectării scurgerilor care 
urmează să fie efectuate în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol pentru 
fiecare tip de echipament menționat la 
alineatul respectiv, identificând părțile din 
echipament cele mai susceptibile de a 
produce scurgeri și modificând lista de 
echipamente de la alineatul (1) din 
prezentul articol pentru a include și alte 
tipuri de echipamente, în funcție de 
tendințele pieței și de progresul tehnologic. 
Cerințele specifice pentru verificările în 
vederea detectării scurgerilor sunt 
adoptate până la [1 ianuarie 2015].

Or. en

Amendamentul 147
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii echipamentelor menționate 
la articolul 3 alineatul (1) care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră cu un potențial 
de încălzire globală echivalent cu 500 de 
tone de CO2 sau mai mult, se asigură că 
echipamentele sunt prevăzute cu un sistem 
de detectare a scurgerilor care alertează 
operatorul în caz de scurgere.

(1) Operatorii echipamentelor menționate 
la articolul 3 alineatul (1) care conțin 150 
kg sau mai mult de gaze fluorurate cu 
efect de seră se asigură că echipamentele 
sunt prevăzute cu un sistem de detectare a 
scurgerilor care alertează operatorul în caz 
de scurgere.

Or. en
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Justificare

Trecerea de la kg la echivalența de CO2 este imprudentă și ar trebui abandonată. 
Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon și Regulamentul privind 
gazele fluorurate, precum și legislația națională utilizează kg. Operatorii și autoritățile 
naționale sunt familiarizate cu acest lucru. Scopul acestei dispoziții este de a limita 
scurgerile. Frecvența mare a scurgerilor privește echipamentele mai mari și nu în mod 
necesar echivalența de CO2. Experiențele din state membre, cum ar fi Danemarca (1,5 kg) și 
Franța (2 kg) demonstrează că reducerea capacității de umplere este fezabilă și reduce 
emisiile.

Amendamentul 148
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), în cazul în care 
echipamentele care conțin gaze fluorurate 
cu efect de seră cu un potențial de 
încălzire globală echivalent cu 50 de tone 
de CO2 sau mai mult, dar cu mai puțin de 
500 de tone de CO2, sunt prevăzute cu un 
sistem de detectare a scurgerilor, 
echipamentele se verifică în vederea 
detectării scurgerilor cel puțin o dată la 
12 luni.

(2) Prin derogare de la articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), în cazul în care 
echipamentele care conțin 30 kg de gaze 
fluorurate cu efect de seră sau mai mult, 
dar cu mai puțin de 500 de tone de CO2, 
sunt prevăzute cu un sistem de detectare a 
scurgerilor, echipamentele se verifică în 
vederea detectării scurgerilor cel puțin o 
dată la 12 luni.

Or. en

Justificare

Trecerea de la kg la echivalența de CO2 este imprudentă și ar trebui abandonată. 
Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon și Regulamentul privind 
gazele fluorurate, precum și legislația națională utilizează kg. Operatorii și autoritățile 
naționale sunt familiarizate cu acest lucru. Scopul acestei dispoziții este de a limita 
scurgerile. Frecvența mare a scurgerilor privește echipamentele mai mari și nu în mod 
necesar echivalența de CO2. Experiențele din state membre, cum ar fi Danemarca (1,5 kg) și 
Franța (2 kg) demonstrează că reducerea capacității de umplere este fezabilă și reduce 
emisiile.
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Amendamentul 149
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii de echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră care nu se 
regăsesc în spume înregistrează și țin 
pentru fiecare echipament evidența 
următoarelor informații cu care sunt 
identificate echipamentele:

(1) Operatorii de echipamente enumerate 
la articolul 3 alineatul (1) care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră care nu se 
regăsesc în spume înregistrează și țin 
pentru fiecare echipament evidența 
următoarelor informații cu care sunt 
identificate echipamentele:

Or. en

Amendamentul 150
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cantitatea și tipul de gaze fluorurate cu 
efect de seră utilizate;

(a) cantitatea și tipul de gaze fluorurate cu 
efect de seră utilizate în momentul în care 
echipamentul este instalat pentru prima 
dată și, dacă este posibil, cantitatea 
aproximativă și tipul de gaze fluorurate 
cu efect de seră, în momentul în care se 
asigură service-ul echipamentului;

Or. EN

Amendamentul 151
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b



PE508.030v01-00 56/71 AM\931431RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitățile de gaze fluorurate cu efect de 
seră adăugate și motivele pentru adăugarea 
lor;

(b) cantitățile de gaze fluorurate cu efect de 
seră la care se adaugă o specificație dacă 
sunt în stare primară, reciclate sau 
regenerate și motivele pentru adăugarea 
lor;

Or. en

Amendamentul 152
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) frecvența observată a scurgerilor; eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Persoanele care realizează 
verificările echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a) în 
vederea detectării scurgerilor stabilesc 
pentru fiecare intervenție o fișă de control 
care include următoarele elemente:
(a) tipul de echipament verificat, 
capacitatea sa de umplere, tipul de gaze 
cu efect de seră umplute și data punerii în 
funcțiune;
(b) tipul intervenției asupra 
echipamentului și data verificării;
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(c) tipul defecțiunii constatate, dacă este 
cazul;
(d) cantitatea de gaze fluorurate adăugată 
și tipul de gaze utilizate;
(e) cantitatea de gaze fluorurate cu efect 
de seră recuperată;
(f) dacă echipamentul a fost scos din 
funcțiune;
(g) identificarea operatorului și, în cazul 
echipamentelor menționate la articolul 
3 alineatul (1) litera (e), identificarea 
vehiculului sau a containerului.
Persoanele care realizează verificările în 
vederea detectării scurgerilor țin evidența 
informațiilor enumerate la primul 
paragraf și oferă operatorului o copie a 
fișei de control.
Operatorii echipamentelor care conțin 
gaze cu efect de seră menționate la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a) 
păstrează toate fișele de control pe durata 
întregului ciclu de viață al 
echipamentului.

Or. fr

Justificare

Ar trebui stabilit un sistem de raportare eficace pentru controalele anuale. Eficacitatea ar 
trebui să se amelioreze prin evidențele întocmite de persoanele care realizează verificările.

Amendamentul 154
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2).

Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
operatorilor de echipamente menționate la 
articolul 3 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 155
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2).

Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2) literele (b) și (c).

Or. fr

Justificare

Povara administrativă reprezentată de întocmirea evidențelor nu se justifică în cazul 
verificărilor anuale. Este mai adecvată stabilirea unui sistem de raportare din partea 
persoanelor care realizează verificările în vederea detectării scurgerilor.

Amendamentul 156
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2).

Operatorii prezintă anual autorităților 
competente evidențe cu sinteze privind 
conformitatea.

Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 157
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2).

Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2).

În cazul unui întrerupător seria MV 
închis ermetic care conține SF6, se aplică 
doar literele (a) și (g).

Or. en

Amendamentul 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu excepția cazului în care evidențele 
menționate la alineatul (1) sunt înregistrate 
într-o bază de date creată de către 
autoritățile competente ale statelor 
membre, operatorii menționați la 
alineatul (1) păstrează evidențele timp de 
cel puțin doi ani după scoaterea din 
funcțiune a echipamentului.

(2) Cu excepția cazului în care evidențele 
menționate la alineatul (1) sunt înregistrate 
într-o bază de date creată de către 
autoritățile competente ale statelor 
membre, operatorii menționați la 
alineatul (1) păstrează evidențele timp de 
cel puțin cinci ani.

Or. en

Justificare

Acest lucru oferă în continuare statelor membre opțiunea de a crea o bază de date cu 
evidențe privind echipamentele în cazul în care ele consideră că este posibil, dar stabilește o 
perioadă de timp mai adecvată în care operatorii de echipamente care conțin gaze fluorurate 
cu efect de seră ar trebui să păstreze evidențe în cazul în care statele membre aleg să nu 
creeze o bază de date.
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Amendamentul 159
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă evidențele menționate la alineatul 
(1a) nu sunt înregistrate într-o bază de 
date creată de către autoritățile 
competente ale statelor membre, 
persoanele care realizează verificările în 
vederea detectării scurgerilor vizate la 
alineatul (1a) păstrează evidențele cel 
puțin cinci ani după realizarea 
controlului.

Or. fr

Justificare

Amendamentul asigură coerența cu amendamentul referitor la articolul 5 alineatul (1a).

Amendamentul 160
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili, printr-un act de 
punere în aplicare, formatul evidențelor 
menționate la alineatul (1) și poate preciza 
modul în care ar trebui să fie întocmite și 
păstrate. Actul de punere în aplicare 
respectiv se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 21.

(3) Comisia stabilește, printr-un act de 
punere în aplicare, formatul evidențelor și 
sintezelor privind conformitatea
menționate la alineatul (1) și poate preciza 
modul în care ar trebui să fie întocmite și 
păstrate într-o bază de date electronică 
printr-un act de punere în aplicare adoptat
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21. Formatul și 
specificațiile sunt adoptate până la 
[1 ianuarie 2015].

Or. en
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Amendamentul 161
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de compuși fluorurați iau toate 
măsurile de precauție necesare pentru a 
limita emisiile de gaze fluorurate cu efect 
de seră, în cea mai mare măsură posibilă, 
în timpul procesului de producție, transport 
și stocare.

Producătorii de compuși fluorurați iau toate 
măsurile de precauție necesare pentru a 
limita emisiile de gaze fluorurate cu efect 
de seră, în cea mai mare măsură posibilă, 
în timpul procesului de producție, transport 
și stocare. Acest lucru include și 
producerea auxiliară a gazelor cu efect de 
seră.

Or. de

Amendamentul 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii se asigură că trifluormetanul 
(HFC-23) obținut ca subprodus în cantități 
semnificative este distrus în cadrul 
procesului de producție.

Producătorii se asigură că trifluormetanul 
(HFC-23) obținut ca subprodus în procesul 
de fabricație este distrus utilizând cele mai 
bune tehnici disponibile.

Or. de

Justificare

Cerința ca „orice cantitate” de HFC 23 să fie distrusă este nerezonabilă.  Chiar și prin 
utilizarea unor tehnologii adecvate, HFC 23 este distrus în proporție de aproximativ 99 % și 
nu de 100 %, prin urmare o anumită cantitate de emisii este inevitabilă.  Acest lucru ar 
determina transferarea producției de substanțe fluorurate în afara Europei, unde 
subprodusele nu ar fi supuse controalelor, ceea ce ar avea drept rezultat emisii mai decât 
cele produse în cazul în care activitățile ar fi rămas în Europa. Distrugerea ar trebui să fie în 
acord cu cele mai bune tehnici disponibile.
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Amendamentul 163
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Până la 1 ianuarie 2016, statele 
membre elaborează sisteme obligatorii de 
recuperare a gazelor fluorurate cu efect 
de seră din produsele și echipamentele 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2012/19/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice. Aceste sisteme de 
recuperare necesită plasarea unui depozit 
financiar pentru gazele fluorurate cu 
efect de seră introduse pe piață, care se 
rambursează pentru cantitatea de gaze 
fluorurate cu efect de seră care este 
livrată unei instalații de distrugere 
autorizate, cu excepția cazului în care au 
fost deja stabilite sisteme de recuperare 
comparabile din punct de vedere al 
eficienței.
__________________
1 JO L 197, 24.7.2012, p. 38.

Or. en

Amendamentul 164
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de eliminarea unui container de 
gaze fluorurate cu efect de seră, persoana 
care a utilizat containerul pentru transport 

(3) Înainte de eliminarea unui container de 
gaze fluorurate cu efect de seră, operatorul 
care controlează efectiv funcționarea din 
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sau stocare ia măsuri pentru recuperarea 
oricăror gaze reziduale, cu scopul de a se 
asigura că acestea sunt reciclate, regenerate 
sau distruse.

punct de vedere tehnic a containerului ia 
măsuri pentru recuperarea oricăror gaze 
reziduale, cu scopul de a se asigura că 
acestea sunt reciclate, regenerate sau 
distruse.

Or. en

Amendamentul 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Schema privind responsabilitatea 

producătorilor
(1) Statele membre se asigură că se 
instituie scheme privind responsabilitatea 
producătorilor pentru recuperarea gazelor 
fluorurate cu efect de seră și pentru 
reciclarea, regenerarea sau distrugerea
lor. Aceste scheme, menite să acopere 
gazele fluorurate cu efect de seră din 
produsele și echipamentele care nu intră 
în domeniul de aplicare al Directivei 
2012/19/UE și din spume, sunt adoptate 
până la [1 ianuarie 2016].
(2) Aceste scheme privind 
responsabilitatea producătorilor:
(a) permit operatorilor și persoanelor să 
elimine gratuit gazele fluorurate cu efect 
de seră recuperate, inclusiv produsele și 
echipamentele care conțin gaze fluorurate 
cu efect de seră, la un punct de colectare 
accesibil aflat în aproprierea lor;
(b) solicită operatorilor și persoanelor 
care scot din funcțiune echipamentele să 
elimine gazele fluorurate cu efect de seră 
recuperate la un punct de colectare 
accesibil;



PE508.030v01-00 64/71 AM\931431RO.doc

RO

(3) Cu condiția ca schemele să 
îndeplinească criteriile enumerate la 
alineatul (2) sau să demonstreze o 
eficiență comparabilă, statele membre 
pot:
(a) solicita producătorilor și 
importatorilor să instituie astfel de 
scheme;
(b) cere participarea altor operatori sau 
persoane la astfel de scheme; sau
(c) menține sistemele existente.
(4) În scopul protecției mediului, Comisia 
elaborează standarde minime de calitate 
pentru recuperarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră din produsele, precum și din 
echipamentele care au fost colectate. 
Standardele respective reflectă stadiul 
actual al tehnologiei și sunt publicate de 
către Comisie.

Or. en

Amendamentul 166
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea și certificarea Certificarea

Or. en

Justificare

Statele membre se asigură, prin intermediul certificării, că nivelul de formare și/sau 
experiență al profesioniștilor și al întreprinderilor este unul suficient. Ar trebui să rămână la 
latitudinea pieței să furnizeze programe de formare, nu la latitudinea statelor membre.

Amendamentul 167
Christofer Fjellner
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie programe de 
formare și certificare pentru următoarele 
categorii de persoane:

(1) Statele membre instituie programe de 
certificare pentru următoarele categorii de 
persoane:

Or. en

Amendamentul 168
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie programe de 
formare și certificare pentru următoarele 
categorii de persoane

(1) Statele membre instituie programe de 
formare și examinare pentru următoarele 
categorii de persoane:

Or. pl

Amendamentul 169
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie programe de 
formare și certificare pentru următoarele 
categorii de persoane:

(1) Statele membre instituie și mențin 
programe de certificare pentru următoarele 
categorii de persoane:

Or. en

Amendamentul 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie programe de 
formare și certificare pentru următoarele 
categorii de persoane:

(1) Statele membre instituie programe de 
certificare, inclusiv procese de evaluare și 
se asigură că formarea este disponibilă
pentru următoarele categorii de persoane:

Or. en

Justificare

Textul Comisiei impune obligația unei formări în vederea obținerii și păstrării unei 
certificări. Această obligație este disproporționată și necorespunzătoare. Cunoștințele sunt 
cele care contează, iar acestea pot proveni de pe urma formării, dar și de pe urma experienței 
sau a educației recente. Amendamentul propus readuce propunerea în conformitate cu 
actualul Regulament privind gazele fluorurate care prevede obligativitatea certificării.

De asemenea, nu există nicio trimitere la persoanele care lucrează cu echipamente mobile de 
climatizare. Formularea propusă adăugată ca articolul 8 alineatul (1) litera (d) abordează 
acest lucru.

Amendamentul 171
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care instalează, asigură 
service, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune echipamentele enumerate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf;

(a) persoanele care instalează, asigură 
service, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune echipamentele enumerate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf, 
inclusiv atunci când aceste echipamente 
conțin alternative la gazele fluorurate cu 
efect de seră;

Or. en
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Amendamentul 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care instalează, asigură 
service, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune echipamentele enumerate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Textul Comisiei impune obligația unei formări în vederea obținerii și păstrării unei 
certificări. Această obligație este disproporționată și necorespunzătoare. Cunoștințele sunt 
cele care contează, iar acestea pot proveni de pe urma formării, dar și de pe urma experienței 
sau a educației recente. Amendamentul propus readuce propunerea în conformitate cu 
actualul Regulament privind gazele fluorurate care prevede obligativitatea certificării.

.

Amendamentul 173
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele care instalează, asigură 
service-ul, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune întrerupătoare electrice care 
conțin SF6;

(b) persoanele care manipulează SF6 la 
instalarea, asigurarea service-ului, 
întreținerea sau scoaterea din funcțiune a 
întrerupătoarelor electrice;

Or. en

Amendamentul 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele care instalează, asigură 
service-ul, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune întrerupătoare electrice care 
conțin SF6;

eliminat

Or. en

Justificare

Textul Comisiei impune obligația unei formări în vederea obținerii și păstrării unei 
certificări. Această obligație este disproporționată și necorespunzătoare. Cunoștințele sunt 
cele care contează, iar acestea pot proveni de pe urma formării, dar și de pe urma experienței 
sau a educației recente. Amendamentul propus readuce propunerea în conformitate cu 
actualul Regulament privind gazele fluorurate care prevede obligativitatea certificării.

Amendamentul 175
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele care instalează, asigură 
service-ul, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune întrerupătoare electrice care 
conțin SF6;

(b) persoanele care instalează, asigură 
service-ul, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune întrerupătoare electrice care 
conțin SF6 și necesită manipularea SF6;

Or. de

Justificare

Trebuie asigurată înalta calificare a instalatorilor care supraveghează sau repară 
echipamente care conțin SF6. Cu toate acestea, comutatoarele care conțin SF6 nu se găsesc 
niciodată într-un spațiu deschis publicului, fiind supravegheate în permanență de un operator 
și operate doar de personal instruit. Prin urmare, nu este necesar ca întreg personalul unei 
instalații să fie certificat, ci doar personalul care manipulează efectiv SF6. 

Amendamentul 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele care instalează, asigură 
service-ul, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune întrerupătoare electrice care 
conțin SF6;

(b) persoanele care instalează, asigură 
service-ul, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune întrerupătoare electrice de înaltă 
tensiune care conțin SF6 în sistemele 
neînchise ermetic;

Or. fr

Justificare

Programele de formare și certificare nu au nicio utilitate pentru persoanele care se află în 
contact cu întrerupătoarele electrice care conțin SF6, din moment ce acestea sunt închise 
ermetic. Într-adevăr, becurile care conțin SF6 sunt încărcate în uzină și, ulterior, nu mai 
există nicio manipulare sau nici un contact cu SF6.

Amendamentul 177
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) persoanele care desfășoară sarcinile 
menționate la literele (a), (b) și (c) cu 
privire la echipamentele care utilizează 
alternative bazate pe agenți frigorifici la 
gazele fluorurate cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) persoanele care instalează, asigură 
service-ul, întrețin, repară sau scot din 
funcțiune echipamente mobile de 
climatizare.
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Or. en

Justificare

De asemenea, nu există nicio trimitere la persoanele care lucrează cu echipamente mobile de 
climatizare. Formularea propusă adăugată ca articolul 8 alineatul (1) litera (d) abordează 
acest lucru.

Amendamentul 179
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele de formare prevăzute la 
alineatul (1) vizează următoarele:

(2) Programele de certificare prevăzute la 
alineatul (1) vizează următoarele:

Or. en

Amendamentul 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele de formare prevăzute la 
alineatul (1) vizează următoarele:

(2) Programele de certificare și formarea 
prevăzute la alineatul (1) vizează 
următoarele:

Or. en

Justificare

Amendamentul la primul paragraf este necesar pentru a sprijini modificările aduse la 
amendamentul 4 cu privire la formarea obligatorie. 

Amendamentul 181
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele de formare prevăzute la 
alineatul (1) vizează următoarele:

(2) Programele de formare și examinare
prevăzute la alineatul (1) vizează 
următoarele:

Or. pl

Amendamentul 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tehnologiile de înlocuire sau reducere 
a utilizării de gaze fluorurate cu efect de 
seră și manipularea în condiții de 
siguranță a acestora. 

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea alineatului (2) litera (e) reflectă opinia că solicitarea adresată personalului de a 
urma un curs de formare în domeniul „tehnologiilor alternative” nu ar fi rapidă sau ieftină. 
Alternativele sunt numeroase și adesea mult mai complexe decât HFC pentru a fi cercetate, 
conducând astfel la programe extinse de formare, chiar dacă numeroși ingineri nu vor pune 
niciodată în practică toate tehnologiile alternative. O extindere a domeniului de aplicare al 
regulamentului în acest fel este considerată necorespunzătoare și impracticabilă.


