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Emenda 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċertifikati taħt il-programmi ta’ 
ċertifikazzjoni pprovduti fil-paragrafu 1 
jinħarġu bil-kundizzjoni li l-applikant ikun 
temm programm ta’ taħriġ stabbilit skont 
il-paragrafi 1 u 2.

3. Iċ-ċertifikati taħt il-programmi ta’ 
ċertifikazzjoni pprovduti fil-paragrafu 1 
jinħarġu bil-kundizzjoni li l-applikant ikun 
temm b'suċċess proċess ta' evalwazzjoni 
stabbilit skont il-paragrafi 1 u 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ssuġġerita hi meħtieġa biex tappoġġa l-bidliet magħmula fl-Emenda 4 relatati mal-
Artikolu 8, subparagrafu 1 dwar it-taħriġ obbligatorju. Dan ir-rekwiżit għandu jgħodd għal 
persuni li jgħaddu b'suċċess proċess ta' evalwazzjoni li, f'xi każi, individwi jkunu kapaċi 
jwettqu mingħajr ebda taħriġ minħabba l-esperjenza u l-għarfien tagħhom.

Emenda 184
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċertifikati taħt il-programmi ta’ 
ċertifikazzjoni pprovduti fil-paragrafu 1 
jinħarġu bil-kundizzjoni li l-applikant 
ikun temm programm ta’ taħriġ stabbilit 
skont il-paragrafi 1 u 2.

imħassar

Or. en

Emenda 185
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċertifikati taħt il-programmi ta’ 
ċertifikazzjoni pprovduti fil-paragrafu 1 
jinħarġu bil-kundizzjoni li l-applikant ikun 
temm programm ta’ taħriġ stabbilit skont 
il-paragrafi 1 u 2.

3. Iċ-ċertifikati taħt il-programmi ta’ 
ċertifikazzjoni pprovduti fil-paragrafu 1 
jinħarġu bil-kundizzjoni li l-applikant ikun 
għadda mill-eżami rilevanti skont il-
paragrafi 1 u 2, li jikkonferma l-għarfien 
akkwistat.

Or. pl

Emenda 186
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ ċertifikazzjoni għall-impriżi li jwettqu l-
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) 
sa (d) għal partijiet oħrajn.

4. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ ċertifikazzjoni għall-impriżi li jwettqu l-
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) 
sa (e) għal partijiet oħrajn.

Or. en

Emenda 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ ċertifikazzjoni għall-impriżi li jwettqu l-
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) 
sa (d) għal partijiet oħrajn.

4. L-Istati Membri jistabbilixxu programmi 
ta’ ċertifikazzjoni għall-impriżi li jwettqu l-
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) 
sa (c) għal partijiet oħrajn.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tirrestrinġi l-ambitu taċ-ċertifikazzjoni għal impriżi fis-setturi l-aktar relevanti u 
tqiegħed il-proposta lura f'konformità mar-Regolament dwar gassijiet fluworurati.

Emenda 188
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 u 3 
huma validi għal mhux iktar minn ħames 
(5) snin. L-Istati Membri jistgħu jtawlu l-
validità taċ-ċertifikati pprovduti fil-
paragrafu 1 meta l-persuna kkonċernata 
tkun għaddejja b’taħriġ perjodiku 
obbligatorju kull ħames snin sabiex 
taġġorna l-għarfien tagħha dwar is-suġġetti 
msemmija fil-paragrafu 2

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 u 3 
huma validi għal mhux iktar minn ħames 
(5) snin. L-Istati Membri għandhom
itawlu l-validità taċ-ċertifikati pprovduti 
fil-paragrafu 1 meta l-persuna kkonċernata 
tkun għaddejja b’taħriġ perjodiku 
obbligatorju kull ħames snin sabiex 
taġġorna l-għarfien tagħha dwar is-suġġetti 
msemmija fil-paragrafu 2

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni taċ-ċertifikati m'għandhiex titħalla għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri.

Emenda 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 
u 3 huma validi għal mhux iktar minn 
ħames (5) snin. L-Istati Membri jistgħu 
jtawlu l-validità taċ-ċertifikati pprovduti 
fil-paragrafu 1 meta l-persuna 
kkonċernata tkun għaddejja b’taħriġ 
perjodiku obbligatorju kull ħames snin 
sabiex taġġorna l-għarfien tagħha dwar 

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 sa 
3 se jkun fihom dan li ġej:
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is-suġġetti msemmija fil-paragrafu 2
(a) l-isem tal-entità ta' ċertifikazzjoni, l-
isem sħiħ tad-detentur, numru taċ-
ċertifikat, u d-data ta' skadenza jekk 
hemm;
(b) l-attivitajiet li d-detentur taċ-ċertifikat 
hu intitolat li jwettaq;
(c) data ta' ħruġ u firma tal-emittent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolamenti eżistent tal-gassijiet fluworurati jippermettu lill-Istati Membri l-għażla li 
japplikaw jew le data ta' skadenza għaċ-ċertifikati. Il-bidla proposta mill-Kummissjoni dwar 
il-validità taċ-ċertifikati se jkollha impatt sinifikanti fuq iċ-ċertifikati eżistenti diġà maħruġa.
Dawk li għandhom ċertifikat mingħajr data ta' skadenza skont ir-Regolament eżistenti se 
jkunu mitluba li jergħgu jagħmlu l-eżamijiet bi spiża sinifikanti għal individwi li diġà 
għaddew minn aġġornament ta' taħriġ u programmi ta' ċertifikazzjoni li jilħqu r-rekwiżit 
minimi tal-Kummissjoni.

Emenda 190
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 u 3 
huma validi għal mhux iktar minn ħames 
(5) snin. L-Istati Membri jistgħu jtawlu l-
validità taċ-ċertifikati pprovduti fil-
paragrafu 1 meta l-persuna kkonċernata 
tkun għaddejja b’taħriġ perjodiku 
obbligatorju kull ħames snin sabiex 
taġġorna l-għarfien tagħha dwar is-suġġetti 
msemmija fil-paragrafu 2

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 u 3 
huma validi għal mhux iktar minn ħames 
(5) snin. Il-validità taċ-ċertifikati pprovduti 
fil-paragrafu 1 għandhom jiġu mtawla 
meta l-persuna kkonċernata tkun għaddejja 
b’taħriġ perjodiku obbligatorju kull ħames 
snin sabiex taġġorna l-għarfien tagħha 
dwar is-suġġetti msemmija fil-paragrafu 2

Or. it
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Emenda 191
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 
u 3 huma validi għal mhux iktar minn 
ħames (5) snin. L-Istati Membri jistgħu 
jtawlu l-validità taċ-ċertifikati pprovduti 
fil-paragrafu 1 meta l-persuna kkonċernata 
tkun għaddejja b’taħriġ perjodiku 
obbligatorju kull ħames snin sabiex 
taġġorna l-għarfien tagħha dwar is-suġġetti 
msemmija fil-paragrafu 2

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafu 1
huma validi għal mhux iktar minn ħames 
(5) snin. L-Istati Membri jistgħu jtawlu l-
validità taċ-ċertifikati pprovduti fil-
paragrafu 1 meta l-persuna kkonċernata 
tkun għaddejja b’taħriġ perjodiku 
obbligatorju kull ħames snin sabiex 
taġġorna l-għarfien tagħha dwar is-suġġetti 
msemmija fil-paragrafu 2

Or. en

Emenda 192
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 u 3 
huma validi għal mhux iktar minn ħames 
(5) snin. L-Istati Membri jistgħu jtawlu l-
validità taċ-ċertifikati pprovduti fil-
paragrafu 1 meta l-persuna kkonċernata 
tkun għaddejja b’taħriġ perjodiku 
obbligatorju kull ħames snin sabiex
taġġorna l-għarfien tagħha dwar is-
suġġetti msemmija fil-paragrafu 2.

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 u 3 
huma suġġetti għal tiġdid kull ħames snin, 
skont proċessi ta' ċertifikazzjoni. Il-
kandidati jakkwistaw iċ-ċertifikazzjoni 
jekk ilestu l-proċess b'suċċess.

Or. en

Emenda 193
Jo Leinen
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 
u 3 huma validi għal mhux iktar minn 
ħames (5) snin. L-Istati Membri jistgħu 
jtawlu l-validità taċ-ċertifikati pprovduti 
fil-paragrafu 1 meta l-persuna 
kkonċernata tkun għaddejja b’taħriġ 
perjodiku obbligatorju kull ħames snin 
sabiex taġġorna l-għarfien tagħha dwar 
is-suġġetti msemmija fil-paragrafu 2.

5. Iċ-ċertifikati eżistenti, maħruġa skont 
ir-Regolament UE 842/2006, jibqgħu 
validi , bi qbil mal-kundizzjonijiet li 
taħthom ġew maħruġa oriġinarjament.

Or. en

Emenda 194
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikati pprovduti fil-paragrafi 1 
u 3 huma validi għal mhux iktar minn 
ħames (5) snin. L-Istati Membri jistgħu 
jtawlu l-validità taċ-ċertifikati pprovduti 
fil-paragrafu 1 meta l-persuna 
kkonċernata tkun għaddejja b’taħriġ 
perjodiku obbligatorju kull ħames snin 
sabiex taġġorna l-għarfien tagħha dwar 
is-suġġetti msemmija fil-paragrafu 2.

5. Iċ-ċertifikati eżistenti maħruġa bi qbil 
mar-Regolament (KE) Nru 842/2006, 
għandhom jibqgħu fis-seħħ.

Or. fi

Emenda 195
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Iċ-ċertifikati miksuba abbażi tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 jkunu 
validi fuq il-kundizzjoni li, sal-
1 ta' Jannar 2020, id-detenturi tagħhom 
jgħaddu minn eżami skont il-proċeduri 
mniżżla fir-regolament il-ġdid.

Or. pl

Emenda 196
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Iċ-ċertifikati eżistenti, maħruġa skont 
ir-Regolament UE 842/2006, jibqgħu 
validi, bi qbil mal-kundizzjonijiet li 
taħthom ġew maħruġa oriġinarjament.

Or. en

Emenda 197
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2020, il-persuni kollha li 
jkollhom ċertifikati msemmija fil-
paragrafu 5 se jkunu għaddew minn 
proċess ta' evalwazzjoni fir-rigward ta' 
teknoloġiji msemmija fil-paragrafu 2, 
punt(e).

Or. en
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Emenda 198
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-programmi ta’ taħriġ 
u ta’ ċertifikazzjoni tagħhom sal-
1 ta’ Jannar 2015. Huma għandhom 
jirrikonoxxu ċ-ċertifikati maħruġa fi Stat 
Membru ieħor. Huma ma jirrestrinġux il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-
libertà ta’ stabbiliment għaliex ċertifikat 
ikun inħareġ fi Stat Membru ieħor.

6. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-programmi ta’ 
ċertifikazzjoni tagħhom sal-
1 ta’ Jannar 2015. Huma għandhom 
jirrikonoxxu ċ-ċertifikati maħruġa fi Stat 
Membru ieħor. Huma ma jirrestrinġux il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-
libertà ta’ stabbiliment għaliex ċertifikat 
ikun inħareġ fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-programmi ta’ taħriġ 
u ta’ ċertifikazzjoni tagħhom sal-
1 ta’ Jannar 2015. Huma għandhom 
jirrikonoxxu ċ-ċertifikati maħruġa fi Stat 
Membru ieħor. Huma ma jirrestrinġux il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-
libertà ta’ stabbiliment għaliex ċertifikat 
ikun inħareġ fi Stat Membru ieħor.

6. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-programmi ta’ 
ċertifikazzjoni tagħhom sal-
1 ta’ Jannar 2017. Huma għandhom 
jirrikonoxxu ċ-ċertifikati maħruġa fi Stat 
Membru ieħor. Huma ma jirrestrinġux il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-
libertà ta’ stabbiliment għaliex ċertifikat 
ikun inħareġ fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirrifletti l-emenda 4 u t-tibdil propost għall-Artikolu 8 subparagrafu 1 dwar it-taħriġ. L-
emenda ġġib il-proposta lura f'konformità ma dak li jseħħ skont ir-Regolament eżistenti dwar 
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gassijiet fluworurati li jistipula taħriġ armonizzat u ċertfikazzjoni obbligatorja. Il-bidla fid-
data tippermetti lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw rekwiżiti ġodda ta' 
ċertifikazzjoni fejn meħtieġa biex jikkunsidraw oqsma fejn l-ambitu tar-rekwiżiti taċ-
ċertifikazzjoni jkunu ġew estiżi għal setturi oħra.

Emenda 200
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-programmi ta’ taħriġ 
u ta’ ċertifikazzjoni tagħhom sal-
1 ta’ Jannar 2015. Huma għandhom 
jirrikonoxxu ċ-ċertifikati maħruġa fi Stat 
Membru ieħor. Huma ma jirrestrinġux il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-
libertà ta’ stabbiliment għaliex ċertifikat 
ikun inħareġ fi Stat Membru ieħor.

6. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-programmi ta’ taħriġ 
u ta’ ċertifikazzjoni tagħhom sal-
1 ta’ Jannar 2018. Huma għandhom 
jirrikonoxxu ċ-ċertifikati maħruġa fi Stat 
Membru ieħor. Huma ma jirrestrinġux il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-
libertà ta’ stabbiliment għaliex ċertifikat 
ikun inħareġ fi Stat Membru ieħor.

Or. fr

Emenda 201
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi għat-
taħriġ u għaċ-ċertifikazzjoni pprovduti fil-
paragrafu 1 u li jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet għar-rikonoxximent 
reċiproku taċ-ċertifikati

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi għaċ-
ċertifikazzjoni pprovduti fil-paragrafu 1 u 
li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għar-
rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati

Or. en
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Emenda 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi għat-
taħriġ u għaċ-ċertifikazzjoni pprovduti fil-
paragrafu 1 u li jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet għar-rikonoxximent 
reċiproku taċ-ċertifikati

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi għaċ-
ċertifikazzjoni pprovduti fil-paragrafu 1 u 
li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għar-
rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirrifletti l-emenda 4 u t-tibdil propost għall-Artikolu 8 subparagrafu 1 dwar it-taħriġ. L-
emenda ġġib il-proposta lura f'konformità ma dak li jkun qed iseħħ skont ir-Regolament 
eżistenti li jitlob lill-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni biċ-ċertifikati li jilħqu r-
rekwiżiti minimi.

Emenda 203
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tqegħid fis-suq tal-prodotti u tat-
tagħmir speċifiċi elenkati fl-Anness III jiġi 
pprojbit mid-data speċifikata f’dak l-
Anness u fejn ikun applikabbli issir 
differenzazzjoni skont it-tip jew il-
potenzjal ta’ tisħin globali tal-gass 
fluworurat b'effett ta' serra inkluż.

1. It-tqegħid fis-suq tal-prodotti u tat-
tagħmir speċifiċi li fihom jew li 
jiddependu fuq gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra elenkati fl-Anness III jiġi 
pprojbit mid-data speċifikata f’dak l-
Anness u fejn ikun applikabbli issir 
differenzazzjoni skont it-tip jew il-
potenzjal ta’ tisħin globali tal-gass 
fluworurat b'effett ta' serra inkluż.

Or. pl
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Emenda 204
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tqegħid fis-suq tal-prodotti u tat-
tagħmir speċifiċi elenkati fl-Anness III jiġi 
pprojbit mid-data speċifikata f’dak l-
Anness u fejn ikun applikabbli issir 
differenzazzjoni skont it-tip jew il-
potenzjal ta’ tisħin globali tal-gass 
fluworurat b'effett ta' serra inkluż.

1. It-tqegħid fis-suq u l-esportazzjoni tal-
prodotti u tat-tagħmir speċifiċi elenkati fl-
Anness III jiġi pprojbit mid-data 
speċifikata f’dak l-Anness u fejn ikun 
applikabbli issir differenzazzjoni skont it-
tip jew il-potenzjal ta’ tisħin globali tal-
gass fluworurat b'effett ta' serra inkluż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li dawk il-prodotti u t-tagħmir li fihom HFCs, li huma projbiti milli 
jitqiegħdu fis-suq tal-UE, ma jiġux 'mitfugħa' għall-użu f'pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tqegħid fis-suq tal-prodotti u tat-
tagħmir speċifiċi elenkati fl-Anness III jiġi 
pprojbit mid-data speċifikata f’dak l-
Anness u fejn ikun applikabbli issir 
differenzazzjoni skont it-tip jew il-
potenzjal ta’ tisħin globali tal-gass 
fluworurat b'effett ta' serra inkluż.

1. It-tqegħid fis-suq tal-prodotti u tat-
tagħmir speċifiċi elenkati fl-Anness III jiġi 
pprojbit mid-data speċifikata f’dak l-
Anness u fejn ikun applikabbli issir 
differenzazzjoni skont it-tip jew il-
potenzjal ta’ tisħin globali tal-gass 
fluworurat b'effett ta' serra inkluż.

L-Istati Membri ma għandhomx 
jirrestrinġu aktar it-tqegħid fis-suq jew it-
tħaddim ta' prodotti jew tagħmir mhux 
elenkat fl-Anness III.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment. Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Emenda 206
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma għandhomx 
jirrestrinġu t-tqegħid fis-suq jew it-
tħaddim ta' prodotti jew tagħmir mhux 
elenkat fl-Anness III.

Or. en

Emenda 207
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 
ma tapplikax għal tagħmir li għalih ikun 
ġie stabbilit, fir-rekwiżiti tal-ekodisinn 
adottati taħt id-Direttiva 2009/125/KE , li 
minħabba effiċjenza enerġetika ikbar 
waqt li jkun qed jitħaddem, l-emissjonijiet 
tas-CO2 matul iċ-ċiklu tal-ħajja jkunu 
anqas minn dak ta' tagħmir ekwivalenti li 
jissodisfa r-rekwiżiti ta' ekodisinn 
rilevanti u ma jkunx fih 
idrofluworokarburi.

imħassar
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Or. en

Emenda 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 
ma tapplikax għal tagħmir li għalih ikun 
ġie stabbilit, fir-rekwiżiti tal-ekodisinn 
adottati taħt id-Direttiva 2009/125/KE , li 
minħabba effiċjenza enerġetika ikbar waqt 
li jkun qed jitħaddem, l-emissjonijiet tas-
CO2 matul iċ-ċiklu tal-ħajja jkunu anqas 
minn dak ta' tagħmir ekwivalenti li 
jissodisfa r-rekwiżiti ta' ekodisinn rilevanti 
u ma jkunx fih idrofluworokarburi.

2. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 
ma tapplikax għal blast chillers u blast 
freezers u għal tagħmir li għalih ikun ġie 
stabbilit, fir-rekwiżiti tal-ekodisinn adottati 
taħt id-Direttiva 2009/125/KE , li 
minħabba effiċjenza enerġetika ikbar waqt 
li jkun qed jitħaddem, l-emissjonijiet tas-
CO2 matul iċ-ċiklu tal-ħajja jkunu anqas 
minn dak ta' tagħmir ekwivalenti li 
jissodisfa r-rekwiżiti ta' ekodisinn rilevanti 
u ma jkunx fih idrofluworokarburi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market. For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Emenda 209
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jemendaw il-lista stabbilita fl-Anness III 
sabiex jiġu inklużi prodotti u tagħmir 
oħrajn li fihom gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 
150 jew aktar, jew li jagħmlu użu 
minnhom sabiex jaħdmu, jekk ikun ġie 
stabbilit li huma disponibbli alternattivi 
għall-użu tal-gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra jew għall-użu tat-tipi speċifiċi ta’ 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, u l-
użu tagħhom jirriżulta f'emissjonijiet aktar 
baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod 
ġenerali.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jemendaw il-lista stabbilita fl-Anness III 
sabiex jiġu inklużi prodotti u tagħmir 
oħrajn li fihom gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra, jew li jagħmlu użu minnhom 
sabiex jaħdmu, jekk ikun ġie stabbilit li 
huma disponibbli alternattivi għall-użu tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra jew 
għall-użu tat-tipi speċifiċi ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, u l-użu 
tagħhom jirriżulta f'emissjonijiet aktar 
baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod 
ġenerali.

Or. de

Emenda 210
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jemendaw il-lista stabbilita fl-Anness III 
sabiex jiġu inklużi prodotti u tagħmir 
oħrajn li fihom gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b'potenzjal ta' tisħin 
globali ta' 150 jew aktar, jew li jagħmlu 
użu minnhom sabiex jaħdmu, jekk ikun 
ġie stabbilit li huma disponibbli 
alternattivi għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra jew għall-użu 
tat-tipi speċifiċi ta’ gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra, u l-użu tagħhom 
jirriżulta f'emissjonijiet aktar baxxi ta' 
gassijiet b'effett ta' serra b'mod ġenerali u 
jiġu esklużi, fejn hu xieraq għal perjodu 
speċifiku ta' żmien, ċerti kategoriji ta' 

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jemendaw il-lista stabbilita fl-Anness III 
u jiġu esklużi, fejn hu xieraq għal perjodu 
speċifiku ta' żmien, ċerti kategoriji ta' 
prodotti jew tagħmir li għalihom ma 
jkunux disponibbli temporanjament 
sustanzi alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi, ekonimiċi jew ta' 
sikurezza.
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prodotti jew tagħmir li għalihom ma 
jkunux disponibbli sustanzi alternattivi li 
jaqgħu taħt il-limitu speċifikat ta' potenzjal 
ta' tisħin globali għal raġunijiet tekniċi, 
ekonimiċi jew ta' sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness III għandu impatt dirett fuq l-ambitu tar-Regolament. Għal din ir-raġuni, punti 
oħra għandhom jiżdiedu biss abbażi tal-proċedura ta' kodeċiżjoni, li tippermetti lill-
Parlament Ewropew jassumi b'mod sħiħ ir-responsabbiltà leġiżlattiva tiegħu. L-esklużjoni ta' 
ċerti punti mill-Anness III għandha tkun biss temporanja, abbażi ta' raġunijiet ekonomiċi, 
tekniċi u ta' natura relatata ma' sikurezza.

Emenda 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 20 li jemendaw il-lista stabbilita 
fl-Anness III sabiex jiġu inklużi prodotti u 
tagħmir oħrajn li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b'potenzjal 
ta' tisħin globali ta' 150 jew aktar, jew li 
jagħmlu użu minnhom sabiex jaħdmu, 
jekk ikun ġie stabbilit li huma disponibbli 
alternattivi għall-użu tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra jew għall-użu 
tat-tipi speċifiċi ta’ gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra, u l-użu tagħhom 
jirriżulta f'emissjonijiet aktar baxxi ta' 
gassijiet b'effett ta' serra b'mod ġenerali u 
jiġu esklużi, fejn hu xieraq għal perjodu 
speċifiku ta' żmien, ċerti kategoriji ta' 
prodotti jew tagħmir li għalihom ma 
jkunux disponibbli sustanzi alternattivi li 
jaqgħu taħt il-limitu speċifikat ta' 
potenzjal ta' tisħin globali għal raġunijiet 
tekniċi, ekonimiċi jew ta' sikurezza.

3. Il-Kummissjoni tista', wara talba minn 
awtorità kompetenti ta' Stat Membru, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni 
tawtorizza eżenzjoni limitata fiż-żmien 
biex teskludi ċerti kategoriji ta' prodotti 
jew tagħmir elenkati fl-Anness III fejn 
sustanzi alternattvi ma jkunux disponibbli 
jew fejn dawn ma jistgħu jintużaw għal
raġunijiet tekniċi, ekonomiċi jew ta' 
sikurezza. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 21.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts. 

Emenda 212
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jemendaw il-lista stabbilita fl-Anness III 
sabiex jiġu inklużi prodotti u tagħmir 
oħrajn li fihom gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 150 
jew aktar, jew li jagħmlu użu minnhom 
sabiex jaħdmu, jekk ikun ġie stabbilit li 
huma disponibbli alternattivi għall-użu tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra jew 
għall-użu tat-tipi speċifiċi ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, u l-użu 
tagħhom jirriżulta f'emissjonijiet aktar 
baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod 
ġenerali u jiġu esklużi, fejn hu xieraq għal 
perjodu speċifiku ta' żmien, ċerti kategoriji 
ta' prodotti jew tagħmir li għalihom ma 
jkunux disponibbli sustanzi alternattivi li 
jaqgħu taħt il-limitu speċifikat ta' potenzjal 
ta' tisħin globali għal raġunijiet tekniċi, 
ekonimiċi jew ta' sikurezza.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jemendaw il-lista stabbilita fl-Anness III 
sabiex jiġu inklużi prodotti u tagħmir 
oħrajn li fihom gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 150 
jew aktar, jew li jagħmlu użu minnhom 
sabiex jaħdmu, jekk ikun ġie stabbilit li 
huma disponibbli alternattivi għall-użu tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra jew 
għall-użu tat-tipi speċifiċi ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, u l-użu 
tagħhom jirriżulta f'emissjonijiet aktar 
baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod 
ġenerali. Il-Kummissjoni se jkollha s-
setgħa li teskludi, fejn hu xieraq għal 
perjodu speċifiku ta' żmien, ċerti kategoriji 
ta' prodotti jew tagħmir li għalihom ma 
għadhomx disponibbli sustanzi alternattivi 
li jaqgħu taħt il-limitu speċifikat ta' 
potenzjal ta' tisħin globali, jew minħabba 
evidenza xjentifika jew teknika, dwar is-
sikurezza ġdida li ma tħallix l-użu 
tagħhom fuq il-bażi tal-prinċipju ta' 
prekawzjoni.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li tkun garantita ċ-ċertezza legali u li tiġi evitata sitwazzjoni li fiha bidliet isiru 
wisq frekwenti. Tagħmir jew prodotti għandhom ikunu inklużi fl-ambitu tar-regolament biss 
jekk alternattivi jkunu disponibbli fis-suq. Tagħmir jew prodotti għandhom ikunu esklużi biss 
jekk ikun hemm problema ta' provvista jew jekk evidenza xjentifika tkun uriet problemi dwar 
sikurezza.

Emenda 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jemendaw il-lista stabbilita fl-Anness III 
sabiex jiġu inklużi prodotti u tagħmir 
oħrajn li fihom gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 150 
jew aktar, jew li jagħmlu użu minnhom 
sabiex jaħdmu, jekk ikun ġie stabbilit li 
huma disponibbli alternattivi għall-użu tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra jew 
għall-użu tat-tipi speċifiċi ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, u l-użu 
tagħhom jirriżulta f'emissjonijiet aktar 
baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod 
ġenerali u jiġu esklużi, fejn hu xieraq għal 
perjodu speċifiku ta' żmien, ċerti kategoriji 
ta' prodotti jew tagħmir li għalihom ma 
jkunux disponibbli sustanzi alternattivi li 
jaqgħu taħt il-limitu speċifikat ta' potenzjal 
ta' tisħin globali għal raġunijiet tekniċi, 
ekonimiċi jew ta' sikurezza.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jemendaw il-lista stabbilita fl-Anness III 
sabiex jiġu inklużi prodotti u tagħmir 
oħrajn li fihom gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 150 
jew aktar, jew li jagħmlu użu minnhom 
sabiex jaħdmu, jekk ikun ġie stabbilit li 
huma disponibbli alternattivi għall-użu tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra jew 
għall-użu tat-tipi speċifiċi ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, u l-użu 
tagħhom jirriżulta f'emissjonijiet aktar 
baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod 
ġenerali u jiġu esklużi, fejn hu xieraq għal 
perjodu speċifiku ta' żmien, ċerti kategoriji 
ta' prodotti jew tagħmir li għalihom ma 
jkunux disponibbli sustanzi alternattivi li 
jaqgħu taħt il-limitu speċifikat ta' potenzjal 
ta' tisħin globali għal raġunijiet tekniċi, 
ekonimiċi jew ta' sikurezza, jew minħabba 
effiċjenza enerġetika tul it-tħaddim tiegħu 
jekk l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra matul iċ-ċiklu tal-ħajja, inklużi l-
emissjonijiet sekondarji tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra matul il-
proċess ta' manifatturar u kwalunkwe 
materja prima u aġenti ta' pproċessar, 
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ikunu aktar baxxi minn dawk li joħorġu 
minn tagħmir ekwivalenti.

Or. en

Emenda 214
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Gassijiet F għandhom jinbiegħu biss 
lil impriżi jew jinxtraw mingħand impriżi 
li jkollhom iċ-ċertifikati, minbarra 
f'każijiet fejn ix-xiri ta' gassijiet F ikun
parti minn tranżazzjoni ta' stallazzjoni ta' 
tagħmir, manutenzjoni jew l-għoti ta' 
servis b'tali gassijiet imwettqa mill-
bejjiegħ.

Or. 

Emenda 215
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-projbizzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għal 
dawn is-setturi tal-użu:
- applikazzjonijiet fis-settur tal-kura tas-
saħħa (inklużi b'mod partikolari 
applikazzjonijiet mediċi u farmaċewtiċi);
- applikazzjonijiet aerospazjali (inklużi 
b'mod partikolari sistemi ta' tifi tan-nar u 
apparat għat-tifi tan-nar fl-ajruplani);

- applikazzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-
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elettriku u applikazzjonijiet ta' 
trażmissjoni;
- applikazzjonijiet krijoġeniċi;
- produzzjoni ta' gassijiet industrijali.

Or. en

Emenda 216
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-iskopijiet ta' twettiq ta' 
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 8(1)(a) 
sa (d), gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra jistgħu biss jinbiegħu u jinxtraw 
minn impriżi u persuni li jkollhom iċ-
ċertifikati relevanti bi qbil mal-Artikolu 8.

Or. en

Emenda 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-iskopijiet ta' twettiq ta' 
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 8(1)(a) 
sa (d), gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra jistgħu biss jinbiegħu u jinxtraw 
minn impriżi li jkollhom iċ-ċertifikati 
relevanti, fejn applikabbli, bi qbil mal-
Artikolu 8(4) u persuni li jkollhom iċ-
ċertfikati rilevanti bi qbil mal-
Artikolu 8(1).
Dan il-paragrafu ma jżommx persuni li 
ma jkollhomx iċ-ċertifikati minħabba li 
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ma jwettqux l-ebda attività tal-
Artikolu 8(1)(a) sa (d) milli jiġbru, 
jittrasportaw jew iwasslu gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirrestrinġi l-bejgħ u l-akkwist ta' gassijiet F għal impriżi u persuni li jkollhom iċ-
ċertifikati relevanti u b'hekk jiġi evitat li persuni jew impriżi mingħajr ċertifikat iwettqu 
attivitajiet fuq tagħmir li fih jew imfassal li jkun fih gassijiet F.  

Emenda 218
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull Stat Membru se jippubblika u 
jinnotifika lill-Kummissjoni, sa 
[1 ta' Jannar 2016], rapport dwar 
kodiċijiet, standards jew leġiżlazzjoni 
applikati fil-livell lokali, reġjonali jew 
nazzjonali li jirrestrinġu l-introduzzjoni 
ta' teknoloġiji ta' sostituzzjoni bl-użu ta' 
refriġeranti li jieħdu n-nar, inklużi 
idrokarburi, fi prodotti u tagħmir u fowms 
tar-refriġerazzjoni u tal-arja 
kundizzjonata. Ir-rapport se jipproponi 
azzjonijiet li jindirizzaw dawn ir-
restrizzjonijiet li jippermettu d-dħul fis-
seħħ tal-projbizzjonijiet elenkati fl-
Anness III jew, fejn xieraq, oqsma 
dettaljati ta' applikazzjoni fejn jistgħu 
jinħtieġu eċċezzjonijiet diskreti għal 
raġunijiet leġittimi ta' sikurezza.
Il-Kummissjoni se tippubblika rapport 
sintetizzat sa [1 ta' Jannar 2017],li se jkun 
disponibbli għall-pubbliku, f'forma 
elettronika, bl-għan li jkun disseminat 
b'mod attiv u sistematiku bi qbil mar-
Regolament (KE) Nru 1367/2006. 
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Or. en

Emenda 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Abbażi ta' konsiderazzjoni xierqa tan-
natura strateġika ta' ċerti attivitajiet u l-
ispeċifiċitajiet tal-klima lokali, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
huma intitolati li jawtorizzaw derogi 
temporanji mill-projbizzjonijiet stabbiliti 
fl-Anness III għal massimu ta' 12-il 
xahar. Fil-każ ta' kull deroga, l-awtorità 
kompetenti trid tinforma lill-Kummissjoni 
dwar ir-raġunijiet li jimmotivaw id-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 220
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Gassijiet fluworurati maħsuba għall-użu 
bħala materja prima fi proċess kimiku, 
għal distruzzjoni, esportazzjoni jew 
ripakkettar se jkunu suġġetti għal 
tikkettjar obbligatorju.

Or. pl

Emenda 221
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) foam polyol imħallat minn qabel u 
solventi.

Or. pl

Emenda 222
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-foams li fihom gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra ma jitqiegħdux fis-suq 
sakemm il-gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra ma jkunux identifikati b’tikketta li 
tuża d-denominazzjoni industrijali 
aċċettata jew, jekk ma tkun disponibbli l-
ebda denominazzjoni bħal din, l-isem 
kimiku.  It-tikketta tindika b’mod ċar li l-
foam fih gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra.

4. Il-foams li fihom gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra ma jitqiegħdux fis-suq 
sakemm ma jkollhomx tikketta li tindika 
b'mod ċar li l-foam fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra skont il-
leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ.

Or. en

Emenda 223
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 2 u 3 tiġi inkluża f’manwali ta’ 
struzzjonijiet għal prodotti u tagħmir bħal 
dawn. Fil-każ ta’ prodotti u ta’ tagħmir li 

5. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 2 u 3 tiġi inkluża f’manwali ta’ 
struzzjonijiet għal prodotti u tagħmir bħal 
dawn. Fil-każ ta’ prodotti u ta’ tagħmir li 
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fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 150 jew 
aktar, din l-informazzjoni tiġi inkluża 
wkoll fid-deskrizzjonijiet użati għar-
reklamar.

fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 150 jew 
aktar.

Or. en

Emenda 224
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-użu tal-SF6 fid-die-casting tal-
manjeżju u fir-riċiklaġġ tal-ligi tad-die-
casting tal-manjeżju għandu jiġi pprojbit.
Fir-rigward tal-installazzjonijiet li jużaw 
kwantità ta’ SF6 taħt it-850 kg fis-sena, din 
il-projbizzjoni tapplika biss mill-
1 ta’ Jannar [2015].

1. L-użu tal-SF6 fid-die-casting tal-
manjeżju u fir-riċiklaġġ tal-ligi tad-die-
casting tal-manjeżju għandu jiġi pprojbit.
Fir-rigward tal-installazzjonijiet li jużaw 
kwantità ta’ SF6 taħt it-850 kg fis-sena, din 
il-projbizzjoni tapplika biss minn [...].

__________________
1 Jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. it

Emenda 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sal-1 ta' Jannar 2018 il-Kummissjoni 
se tiddetermina jekk teżistix alternattiva 
effettiva u affidabbli li tippermetti lill-SF6 
li jiġu sostitwiti, bi spiża raġonevoli, 
b'tagħmir sekondarju ta' tqassim tal-
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elettriku ta' vultaġġ medju u jekk l-użu ta' 
SF6 f'tagħmir ġdid jistax ikun projbit;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li attwalment m'hemmx alternattiva li hi affidabbli u effettiva għall-SF6, ikun 
perikoluż u mhux għaqli mil-lat ekonomiku li jsiru dispożizzjonijet biex jiġi projbit l-użu 
tiegħu. Il-Kummissjoni għandha għalhekk tevalwa l-punti favur u kontra ta' dawn l-
alternattivi li jipprojbixxu l-SF6 f'tagħmir ġdid.

Emenda 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellata ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 40 tunnellata ta’ CO2
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020. Din id-dispożizzjoni ma 
tapplikax għal tagħmir maħsub għal 
applikazzjonijiet < - 50°C jew tagħmir 
konvertit li juża gassijiet F b'GWP 'il fuq 
minn 2500 biex jilħaq l-impenji li jaqgħu 
taħt ir-Regolamenti dwar Sustanzi li 
jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu. 

Għall-finijiet ta’ din id-dispożizzjoni, il-
potenzjal ta’ tisħin globali tat-taħlitiet li 
fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' serra
jiġi kkalkulat skont l-Anness IV.

Sal-1 ta' Jannar 2025, din id-dispożizzjoni 
ma tapplikax għal gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra li l-potenzjal ta’ tisħin 
globali ta' 2500 jew aktar użati għall-
manutenzjoni jew servis ta' tagħmir ta' 
refriġerazzjoni eżistenti, sakemm ikunu
ttekkjati bi qbil mal-Artikolu 10(5).

Sal-1 ta' Jannar 2025, din id-dispożizzjoni 
ma tapplikax għal gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra riċiklati li l-potenzjal ta’ 
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tisħin globali ta' 2500 jew aktar użati 
għall-manutenzjoni jew servis ta' tagħmir 
ta' refriġerazzjoni eżistenti, sakemm 
ikunu rkuprati minn tali tagħmir. Dawn 
il-gassijiet jistgħu jintużaw biss mill-
impriża li twettaq l-irkupru tagħhom 
bħala parti mill-manutenzjoni jew servis 
jew l-impriża li għaliha l-irkupru twettaq 
bħala parti mill-manutenzjoni jew servis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Emenda 227
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-projbizzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għal 
dawn is-setturi tal-użu:
- applikazzjonijiet fis-settur tal-kura tas-
saħħa (inklużi b'mod partikolari 
applikazzjonijiet mediċi u farmaċewtiċi);
- applikazzjoni aerospazjali (inklużi b'mod 
partikolari sistemi ta' tifi tan-nar u 
apparat għat-tifi tan-nar fl-ajruplani);
- applikazzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-
elettriku u applikazzjonijiet ta' 
trażmissjoni;
- applikazzjonijiet krijoġeniċi;
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- produzzjoni ta' gassijiet industrijali.

Or. en

Emenda 228
Martin Callanan

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni tista', wara talba minn 
awtorità kompetenti ta' Stat Membru, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni 
tawtorizza eżenzjoni limitata fiż-żmien 
biex teskludi ċerti kategoriji ta' prodotti 
jew tagħmir mil-lista tal-Anness III fejn 
sustanzi alternattvi ma jkunux disponibbli 
jew ma jistgħux jintużaw f'dawk il-
prodotti u tagħmir għal raġunijiet tekniċi, 
ekonomiċi jew ta' sikurezza. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 21.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi marbuta mal-emenda 11 li tintroduċi eżenzjonijiet ta' użu kritiku għal 
perjodu speċifiku ta' żmien mill-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III. Din hi emenda 
konsekwenzjali li tippermetti servis u manutenzjoni kontinwi ta' tagħmir bil-gassijiet F b'GWP 
'il fuq minn 2500 għal tagħmir eżentat skont l-Artikolu 9, subparagrafu 3 għal perjodu 
speċifiku ta' żmien. 

Emenda 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Abbażi ta' konsiderazzjoni xierqa tan-
natura strateġika ta' ċerti attivitajiet u 
speċifiċitajiet tal-klima lokali, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
huma intitolati li jawtorizzaw użu 
temporanju ta' gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra, jew ta' taħlitiet li fihom 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, 
b'potenzjal ta' tisħin globali 'il fuq minn 
2500 imsemmi fil-paragrafu 3, għal 
perjodu massimu ta' 12-il xahar. L-
awtoritajiet kompetenti se jinformaw lill-
Kummissjoni Ewropea dwar ir-raġunijiet 
li jimmotivaw id-deċiżjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal 
ta’ tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, 
sabiex jingħata servis lil jew issir il-
manutenzjoni ta’ tagħmir ta’ 
refriġerazzjoni b’daqs ta’ ċarġ ekwivalenti 
għal 5 tunnellati ta’ CO2 jew iktar 
għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

imħassar

Or. en

Emenda 231
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni ddiżinjat 
biex jaħdem f'temperatura ta' -50°C jew 
aktar għolja u b’daqs ta’ ċarġ ekwivalenti 
għal 40 tunnellata ta’ CO2 jew iktar 
għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta' Jannar 2025.

Or. pl

Emenda 232
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta' Jannar 2030.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza ta' tneħħija gradwali ta' CFC ftit tas-snin ilu uriet li l-bidla tieħu aktar minn sitt 
snin. It-tagħmir ta' refriġerazzjoni ta' kwalunkwe tip hu sistema kumplessa, u l-bidla għal 
refriġerant ieħor inevitabilment, għalhekk, tinvolvi żvantaġġi konsiderevoli f'termini ta' 
effiċjenza u sikurezza tal-enerġija ( u (fjammabbiltà), u tħarbat l-għan ta' tnaqqis ta' gassijiet 
b'effett ta' serra.  Meta tagħmir jinbena fuq skala żgħira (daqs ta' ċċarġjar ekwivalent għal 
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inqas minn 50 tunnellata ta' CO2), l-ispiża tal-bidla tkun għolja wisq.

Emenda 233
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta' Jannar 2015.

Or. de

Emenda 234
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni fuq servis jew manutenzjoni ta' tagħmir b'daqs ta' ċarġ ekwivalent għal 5 
tunnellati jista' jimponi piż finanzjarju eċċessiv fuq is-settur tat-trasport, partikolarment 
impriżi żgħar u ta' daqs medju, li jkunu mitluba, skont it-tip ta' gass alternattiv li jużaw, li 
jbiddlu jew jadattaw it-tagħmir eżiżtenti tagħhom. Il-prestazzjoni tal-enerġija tista' wkoll tkun 
affettwata mill-bidla fil-gass refiġerant. Iċ-ċifra ġiet mibdula għal 50 tunnellata għall-
konsistenza mal-kategoriji definiti fl-Artikolu 3(2).

Emenda 235
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

It-tagħmir eżistenti li jiffunzjona ma' 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 2500 jew 
aktar, jista' jingħata servis u 
manutenzjoni bl-użu ta' gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra reklamati, 
sakemm dawn ikunu ġew irkuprati minn 
tali tagħmir.

Or. en

Emenda 236
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
stazzjonarja ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni 
ddiżinjat biex jaħdem f'temperatura ta' -
50°C jew aktar għolja u b’daqs ta’ ċarġ 
ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ CO² jew 
iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

Or. en

Emenda 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 40 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi pprojbit minn 
[...]1. Din il-klawsola ma tapplikax għall-
użu ta' gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra rkuprati jew reklamati jew għal 
tagħmir maħsub għall-użu biex 
jiffunzjona f'temperaturi ta' anqas minn -
50 °C.
__________________
1 Jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. it
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Emenda 238
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2150 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni ddiżinjat 
biex jaħdem f'temperatura ta' -50°C jew 
aktar għolja u b’daqs ta’ ċarġ ekwivalenti 
għal 40 tunnellata ta’ CO2 jew iktar 
għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2015.

Or. en

Emenda 239
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 11-il kg jew iktar 
għandu jiġi pprojbit mill-1 ta’ Jannar 2020.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun evitat piż sproporzjonat fuq l-operaturi ta' tagħmir żgħir, il-limitu minimu għal 
projbizzjoni tas-servizz għandha tkun espressa f'kilogrammi minħabba li din hi funzjoni ta' 
daqs u mhux ta' ekwivalenza ta' CO2.

Emenda 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni ddiżinjat 
biex jaħdem f'temperatura ta' 50°C jew 
aktar b’daqs ta’ ċarġ ekwivalenti għal 
40 tunnellata ta’ CO2 jew iktar għandu jiġi 
pprojbit mill-1 ta' Jannar 2025, sakemm 
il-gassijiet ma jkunux ġew irkuprati jew 
riċiklati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza li tidher fit-test oriġinali mhix fattibbli u jista' jkollha impatt importanti fuq l-
SMEs. Hemm, għalhekk, ħtieġa li jiġu aġġustati l-arranġamenti tranżizzjonali u eskluż 
tagħmir fuq skala żgħira mill-projbizzjoni, kif ukoll li jkun awtorizzat l-użu ta' likwidu għat-
tkessiħ riċiklat.

Emenda 241
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
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serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 40 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2025. Din id-dispożizzjoni 
ma tapplikax għal gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra riċiklati u reklamati sal-
1 ta' Jannar 2025.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-projbizzjoni fuq l-użu ta' klorofluworokarbonji, l-operaturi ta' tagħmir kienu qed 
jinvestu fil-bidla għall-gassijiet F.  L-assi tagħhom għandhom jiġu protetti kif xieraq, 
speċjalment fejn hemm tagħmir fuq skala żgħira.

Emenda 242
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta' Jannar 2025. Din id-dispożizzjoni ma 
tapplikax għal:
- tagħmir ddiżinjat għal applikazzjonijiet 
li jaħdmu taħt -50°C;
- gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
riklamati b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 
2500 jew aktar użati għall-manutenzjoni 
jew is-servis ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni 
eżistenti;
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- gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
riċiklati b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 
2500 jew aktar użati għall-manutenzjoni 
jew is-servis ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni 
eżistenti; jew
- tagħmir li għalih ikun ġie stabbilit, fir-
rekwiżiti tal-ekodisinn adottati taħt id-
Direttiva 2009/125/KE, skont ir-rekwiżit 
tal-ekodisinn għal prodotti relatati mal-
enerġija, li minħabba effiċjenza 
enerġetika ikbar waqt li jkun qed 
jitħaddem, l-emissjonijiet tas-CO2 matul 
iċ-ċiklu tal-ħajja jkunu anqas minn dak 
ta' tagħmir ekwivalenti li jissodisfa r-
rekwiżiti ta' ekodisinn rilevanti u ma 
jkunx fih idrofluworokarburi.

Or. en

Emenda 243
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta' Jannar 2030.

Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għal 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
riċiklati jew riklamati b'potenzjal ta’ 
tisħin globali ta' 2500 jew aktar użati 
għall-manutenzjoni jew servis ta' tagħmir 
ta' refriġerazzjoni eżistenti, sakemm 
ikunu rkuprati minn tali tagħmir.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Utenti ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni li reċentement għamlu investimenti biex jissostitwixxu r-
refriġerant R22 b'alternattivi ser ikunu mgiegħla li jerggħu jiffittjaw jew jissostitwixxu 
tagħmir li jista' jkun fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu. Jidher, għalhekk, aħjar li tkun prevista 
projbizzjoni fuq tagħmir ġdid flimkien ma' perjodu ta' tranżizzjoni għall-manutenzjoni ta' 
tagħmir eżistenti.

Emenda 244
Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2500 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati ta’ CO2 
jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2020.

3. L-użu ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra, jew ta’ taħlitiet li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta’ 2150 jew aktar, sabiex 
jingħata servis lil jew issir il-manutenzjoni 
ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni b’daqs ta’ 
ċarġ ekwivalenti għal 40 tunnellata ta’ 
CO2 jew iktar għandu jiġi pprojbit mill-
1 ta’ Jannar 2018. Din id-dispożizzjoni 
ma tapplikax għal tagħmir maħsub għal 
applikazzjonijiet iddiżinjati li jkessħu 
prodotti għal temperaturi aktar baxxi 
minn - 50°C jew tagħmir konvertit biex 
juża gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
b'potenzjal ta' tisħin globali 'il fuq minn 
2150 biex jilħaq l-impenji li jaqgħu taħt 
ir-Regolament dwar Sustanzi li jnaqqsu s-
Saff tal-Ożonu (Regolament (KE) 
Nru 1005/2009).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Esperti u konsulenti independent għall-industrija jissuġġerixxu li projbizzjoni ta' ta' tħaddim 
ta' gassijiet fluworurati b'effett ta' serra b'potenzjal ta' tisħin globali ta' 2150 hi possibbli. 
Madankollu, biex dan jintlaħaq jeħtieġ isiru konċessjonijiet għal sistemi HCFC mibdula skont 
ir-Regolamenti dwar l-Ożonu.  Qed issir dispożizzjoni biex ikun eskluż tagħmir żgħir 
affettwat b'mod sproporzjonat mill-projbizzjoni.
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Emenda 245
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servis u l-manutenzjoni ta' tagħmir ta' 
refriġerazzjoni li juża gassijiet fluworurati 
riġenerati u riċiklati se jkunu eżentati sal-
1 ta' Jannar 2030.

Or. pl

Emenda 246
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-1 ta' Jannar 2027, din id-dispożizzjoni 
ma tapplikax għal gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra riċiklati b'potenzjal ta’ 
tisħin globali ta' 2500 jew aktar użati 
għall-manutenzjoni jew servis ta' tagħmir 
ta' refriġerazzjoni eżistenti, sakemm dawn 
ikunu rkuprati minn tali tagħmir.
Sal-1 ta' Jannar 2027, din id-dispożizzjoni 
ma tapplikax għal gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra b'potenzjal ta’ tisħin 
globali ta' 2500 jew aktar użati għall-
manutenzjoni jew servis ta' tagħmir ta' 
refriġerazzjoni eżistenti, sakemm ikun 
ittekkjati bi qbil mal-Artikolu 10(5).

Or. en

Emenda 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ din id-dispożizzjoni, il-
potenzjal ta’ tisħin globali tat-taħlitiet li 
fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra jiġi kkalkulat skont l-Anness IV.

imħassar

Or. en

Emenda 248
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta' Jannar 2017 gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b'GWP ta' 
2150 jew aktar għandhom jintużaw biss 
għat-tiswija ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni 
għajr dak imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu jekk dawn ikunu ġew 
irkuprati minn tagħmir ieħor fi ħdan l-
Unjoni.

Or. en

Emenda 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
applikazzjonijiet mediċi li huma ta' użu 
kritiku, fejn l-ebda alternattiva adattata 
ma teżisti, jew fejn tali alternattivi ma 
jistgħu jintużaw għal raġunijiet tekniċi, 
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ekonomiċi jew ta' sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu kritiku ta' applikazzjonijiet mediċi li fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' serra jeħtieġ 
jinżammu fejn m'hemmx alternattivi disponibbli, sabiex jiggarantixxu t-twassil sikur u effettiv 
tal-kura tas-saħħa essenzjali.

Emenda 250
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar
Iċċarġjar minn qabel tat-tagħmir

1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], it-tagħmir ta’ 
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
tal-pompi tas-sħana ma jiġix iċċarġjat 
b’idrofluworokarburi qabel ma jitqiegħed 
fis-suq jew qabel ma jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-utent finali għall-ewwel 
installazzjoni tiegħu.
It-tagħmir għandu jiġi ċċarġjat fejn ikun 
maħsub li jintuża, minn persuni 
ċċertifikati skont l-Artikolu 8.
2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal 
tagħmir issiġillat ermetikament jew għal 
tagħmir li fih kwantità ta’ 
idrofluworokarburi li tikkorrispondi għal 
inqas minn 2 % tal-kapaċità massima 
prevista tat-tagħmir.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li tipprojbixxi ċċarġjar minn qabel ikollha impatt ekonomiku u 
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ambjentali negattiv, partikolarment bħala riżultat tar-rekwiżit li timponi biex jitbattal jew jiġi 
ċċarġjat tagħmir f'kull stadju, b'hekk toħloq ir-riskju ta' problemi bħal rilaxx jew iċċarġjar 
żejjed. 

Emenda 251
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar
Iċċarġjar minn qabel tat-tagħmir

1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], it-tagħmir ta’ 
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
tal-pompi tas-sħana ma jiġix iċċarġjat 
b’idrofluworokarburi qabel ma jitqiegħed 
fis-suq jew qabel ma jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-utent finali għall-ewwel 
installazzjoni tiegħu.
It-tagħmir għandu jiġi ċċarġjat fejn ikun 
maħsub li jintuża, minn persuni 
ċċertifikati skont l-Artikolu 8.
2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal 
tagħmir issiġillat ermetikament jew għal 
tagħmir li fih kwantità ta’ 
idrofluworokarburi li tikkorrispondi għal 
inqas minn 2 % tal-kapaċità massima 
prevista tat-tagħmir.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni ta' ċċarġjar minn qabel mhux mod tajjeb biex ikunu evitati emissjonijiet ta' 
gassijiet F. Tagħmir iċċarġjat għal skopijiet ta' testijiet ikun irid jiġi mbattal qabel jiġi 
trasportat. Ikun jeħtieġ jerġa' jiġi ċċarġjat fil-post fejn se jintuża, u dan joħloq riskju 
addizzjonali ta' emissjonijiet mhux intenzjonati.
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Emenda 252
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], it-tagħmir ta’ refriġerazzjoni, 
tal-arja kundizzjonata u tal-pompi tas-
sħana ma jiġix iċċarġjat 
b’idrofluworokarburi qabel ma jitqiegħed 
fis-suq jew qabel ma jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-utent finali għall-ewwel 
installazzjoni tiegħu.

1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data sentejn
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], it-tagħmir ta’ refriġerazzjoni, 
tal-arja kundizzjonata u tal-pompi tas-
sħana ma jiġix iċċarġjat 
b’idrofluworokarburi qabel ma jitqiegħed 
fis-suq jew qabel ma jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-utent finali għall-ewwel 
installazzjoni tiegħu.

Or. fr

Emenda 253
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], it-tagħmir ta’ 
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u
tal-pompi tas-sħana ma jiġix iċċarġjat 
b’idrofluworokarburi qabel ma jitqiegħed
fis-suq jew qabel ma jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-utent finali għall-ewwel 
installazzjoni tiegħu.

1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], il-prodotti u t-tagħmir li 
jkun iċċarġjat b’idrofluworokarburi ma 
jitqegħidx fis-suq sakemm il-produttur jew 
l-importatur ma jkunx irreġistrah qabel 
fir-reġistru elettroniku previst fl-
Artikolu 15.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni ta' ċċarġjar minn qabel ma taqbilx mal-għan tar-regolament li jkun limitat l-
użu ta' gassijiet F u titnaqqas ir-rilaxx.
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Emenda 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], it-tagħmir ta’ 
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
tal-pompi tas-sħana ma jiġix iċċarġjat 
b’idrofluworokarburi qabel ma jitqiegħed 
fis-suq jew qabel ma jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-utent finali għall-ewwel 
installazzjoni tiegħu.

1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], it-tagħmir u l-prodotti li l-
operazzjoni tagħhom isserraħ fuq 
idrofluworokarburi ma jiġix impurtat fl-
Unjoni Ewropea iċċarġjat 
b’idrofluworokarburi sakemm l-importatur 
ma jkunx irreġistrah qabel fir-reġistru tal-
kwota imsemmi fl-Artikolu 15.

Or. it

Emenda 255
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-[jj/xx/ssss] [daħħal id-data tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], it-tagħmir ta’ 
refriġerazzjoni, tal-arja kundizzjonata u 
tal-pompi tas-sħana ma jiġix iċċarġjat
b’idrofluworokarburi qabel ma jitqiegħed
fis-suq jew qabel ma jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-utent finali għall-ewwel 
installazzjoni tiegħu.

1. Mill-[jj/xx/ss] [daħħal id-data sena wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-
prodotti u t-tagħmir imqiegħda fis-suq ma 
jiġux iċċarġjati b’idrofluworokarburi 
sakemm l-idrofluworokarburi ma jkunux 
tqiegħdu fis-suq qabel [jj/xx/ss] [daħħal 
id-data tal-bidu tas-sistema tal-kwota] jew 
ġustifikati fil-kwota tal-
idrofluworokarburi msemmija fl-
Artikolu 14.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwantitajiet ta' refriġerant li jkun hemm f'tagħmir impurtat jeħtieġ ikun ikkunsidrat 
mingħajr ma jinħoloq piż amministrattiv bla bżonn biex ikun żgurat li manifatturi ta' tagħmir 
fl-UE u dawk barra l-UE jkollhom l-istess trattament. Il-manifatturi ta' prodotti/ tagħmir 
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ikollhom jagħtu prova li huma jużaw biss HFCs li huma koperti mill-kwota tal-UE (jew li 
tkun diġà tqiegħdu fis-suq tal-UE qabel ma bdiet il-kwota) permezz ta' dikjarazzjoni ta' 
konformità. Huma jeħtieġ iżommu d-dokumenti meħtieġa disponibbli għal ispezzjoni 
(pereżempju il-'fatturi' mill-fornitur tal-gass HFC). Id-dettalji jeħtieġ jiġu stabbiliti permezz 
ta' att implimentattiv.

Emenda 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir għandu jiġi ċċarġjat fejn ikun 
maħsub li jintuża, minn persuni 
ċċertifikati skont l-Artikolu 8.

imħassar

Or. it

Emenda 257
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir għandu jiġi ċċarġjat fejn ikun 
maħsub li jintuża, minn persuni 
ċċertifikati skont l-Artikolu 8.

imħassar

Or. en

Emenda 258
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir għandu jiġi ċċarġjat fejn ikun 
maħsub li jintuża, minn persuni ċċertifikati 
skont l-Artikolu 8.

Bl-eċċezzjoni tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(e) it-tagħmir għandu jiġi 
ċċarġjat fejn ikun maħsub li jintuża, minn 
persuni ċċertifikati skont l-Artikolu 8.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu kif propost mill-Kummissjoni mhumiex relevanti għal vetturi u 
kontenituri refriġerati.

Emenda 259
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(1)(e) se 
jkun iċċarġjat minn persuni ċċertifikati bi 
qbil mal-Artikolu 8 fl-Istat Membru fejn 
il-vettura hi reġistrata u tkun disponibbli
għall-operatur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li tkun ikkunsidrata n-natura speċifika tal-iċċarġjar minn qabel fis-settur tat-
trasport.

Emenda 260
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal 2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal tagħmir 
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tagħmir issiġillat ermetikament jew għal 
tagħmir li fih kwantità ta’ 
idrofluworokarburi li tikkorrispondi għal 
inqas minn 2 % tal-kapaċità massima 
prevista tat-tagħmir.

li fih kwantità ta’ idrofluworokarburi li 
tikkorrispondi għal inqas minn 2 % tal-
kapaċità massima maħsuba tat-tagħmir.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni ta' ċċarġjar minn qabel ma taqbilx mal-għan tar-regolament li jkun limitat l-
użu ta' gassijiet F u titnaqqas ir-rilaxx.

Emenda 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal 
tagħmir issiġillat ermetikament jew għal 
tagħmir li fih kwantità ta’ 
idrofluworokarburi li tikkorrispondi għal 
inqas minn 2 % tal-kapaċità massima 
prevista tat-tagħmir.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal tagħmir 
li fih kwantità ta’ idrofluworokarburi li 
tikkorrispondi għal inqas minn 2 % tal-
kapaċità massima prevista tat-tagħmir.

Or. it

Emenda 262
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal 
tagħmir issiġillat ermetikament jew għal 
tagħmir li fih kwantità ta’ 
idrofluworokarburi li tikkorrispondi għal 
inqas minn 2 % tal-kapaċità massima 
prevista tat-tagħmir.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal tagħmir 
li fih kwantità ta’ idrofluworokarburi li 
tikkorrispondi għal inqas minn 2 % tal-
kapaċità massima prevista tat-tagħmir.
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Or. en

Emenda 263
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tiżgura ruħha li l-
kwantità ta’ idrofluworokarburi li l-
produtturi u l-importaturi huma intitolati li 
jqiegħdu fis-suq fl-Unjoni kull sena ma 
taqbiżx il-kwantità massima għas-sena 
inkwistjoni, ikkalkulata skont l-Anness V.
Kull produttur u importatur jiżgura ruħu li 
l-kwantità ta’ idrofluworokarburi 
kkalkulata skont l-Anness V li jqiegħed fis-
suq ma taqbiżx il-kwota allokata lilu skont 
l-Artikolu 14(5) jew li ġiet ittrasferita lilu 
skont l-Artikolu 16.

1. Il-Kummissjoni tiżgura ruħha li l-
kwantità ta’ idrofluworokarburi li l-
produtturi u l-importaturi huma intitolati li 
jqiegħdu fis-suq fl-Unjoni kull sena ma 
taqbiżx il-kwantità massima għas-sena 
inkwistjoni, ikkalkulata skont l-Anness V.
Kull produttur u importatur ta' 
idrofluworokarburi u kull produttur u 
importatur ta' prodotti li fihom 
idrofluworokarburi jiżgura ruħu li l-
kwantità ta’ idrofluworokarburi kkalkulata 
skont l-Anness V li jqiegħed fis-suq 
direttament jew indirettament ma taqbiżx 
il-kwota allokata lilu skont l-Artikolu 14(5) 
jew li ġiet ittrasferita lilu skont l-
Artikolu 16.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-arranġament ta' tnaqqis gradwali għandu jkun estiż biex ikopri produtturi u importaturi ta' 
prodotti ċċarġjati bil-gassijiet F.

Emenda 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tiżgura ruħha li l-
kwantità ta’ idrofluworokarburi li l-
produtturi u l-importaturi huma intitolati li 

1. Il-Kummissjoni tiżgura ruħha li l-
kwantità ta’ idrofluworokarburi kif 
elenkata fl-Annessi I u II li l-produtturi u 
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jqiegħdu fis-suq fl-Unjoni kull sena ma 
taqbiżx il-kwantità massima għas-sena 
inkwistjoni, ikkalkulata skont l-Anness V.
Kull produttur u importatur jiżgura ruħu li 
l-kwantità ta’ idrofluworokarburi 
kkalkulata skont l-Anness V li jqiegħed fis-
suq ma taqbiżx il-kwota allokata lilu skont 
l-Artikolu 14(5) jew li ġiet ittrasferita lilu 
skont l-Artikolu 16.

l-importaturi ta’ idrofluworokarburi jew 
prodotti li fihom idrofluworokarburi 
huma intitolati li jqiegħdu fis-suq fl-Unjoni 
kull sena ma taqbiżx il-kwantità massima 
għas-sena inkwistjoni, ikkalkulata skont l-
Anness V. Kull produttur u importatur ta’ 
idrofluworokarburi jew prodotti li fihom 
idrofluworokarburi jiżgura ruħu li l-
kwantità ta’ idrofluworokarburi kkalkulata 
skont l-Anness V li jqiegħed fis-suq ma 
taqbiżx il-kwota allokata lilu skont l-
Artikolu 14(5) jew li ġiet ittrasferita lilu 
skont l-Artikolu 16.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu salvagwardati l-kompetittività ta' kumpaniji bbażati fl-Ewropa, hu vitali li l-
importaturi ta' tagħmir li fih HFCs ikunu inklużi fi tnaqqis gradwali u l-mekkaniżmu ta' 
allokazzjoni ta' kwoti.

Emenda 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tiżgura ruħha li l-
kwantità ta’ idrofluworokarburi li l-
produtturi u l-importaturi huma intitolati li 
jqiegħdu fis-suq fl-Unjoni kull sena ma 
taqbiżx il-kwantità massima għas-sena 
inkwistjoni, ikkalkulata skont l-Anness V.
Kull produttur u importatur jiżgura ruħu li 
l-kwantità ta’ idrofluworokarburi 
kkalkulata skont l-Anness V li jqiegħed fis-
suq ma taqbiżx il-kwota allokata lilu skont 
l-Artikolu 14(5) jew li ġiet ittrasferita lilu 
skont l-Artikolu 16.

1. Il-Kummissjoni tiżgura ruħha, fejn 
huma disponibbli alternattivi li huma 
affidabbli u teknikament u 
ekonomikament vijabbli u huma ddiżinjati 
biex jaħdmu fil-kundizzjonijiet klimatiċi 
differenti tal-Istati Membri, li l-kwantità 
ta’ idrofluworokarburi li l-produtturi u l-
importaturi huma intitolati li jqiegħdu fis-
suq fl-Unjoni kull sena ma taqbiżx il-
kwantità massima għas-sena inkwistjoni, 
ikkalkulata skont l-Anness V. Kull 
produttur u importatur jiżgura ruħu li l-
kwantità ta’ idrofluworokarburi kkalkulata 
skont l-Anness V li jqiegħed fis-suq ma 
taqbiżx il-kwota allokata lilu skont l-
Artikolu 14(5) jew li ġiet ittrasferita lilu 
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skont l-Artikolu 16.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-realtajiet tas-suq jeħtieġ jiġu kkunsidrati. L-istadji differenti jeħtieġ ikunu fattibbli u jistgħu 
jintlaħqu f'termini ta' saħħa, sikurezza, effiċjenza enerġetika u l-ekonomija.

Emenda 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan l-Artikolu ma japplikax għall-
idrofluworokarburi importati fl-Unjoni 
sabiex jinqerdu.

2. Dan l-Artikolu ma japplikax għal dan li 
ġej:

Huwa ma japplikax għall-produtturi jew 
għall-importaturi ta’ inqas minn 
1 000 tunnellata ta’ ekwivalenti għal CO2 
ta’ idrofluworokarburi fis-sena.

(a) idrofluworokarburi importati fl-Unjoni 
sabiex jinqerdu;

(b) idrofluworokarburi fornuti għal 
esportazzjoni diretta barra l-Unjoni;
(c) idrofluworokarburi fornuti għall-użu 
fl-applikazzjonijiet tal-għalf;
(d) idrofluworokarburi fornuti għar-
ripakkettar u għall-esportazzjoni diretta 
sussegwenti barra l-Unjoni;
(e) idrofluworokarburi prodotti u 
importati fl-Unjoni għall-użu 
f'applikazzjonijiet mediċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eżenzjoni ċara għall-applikazzjonijiet mediċi tiżgura disponibbiltà għal dan l-użu kritiku. L-
użu ta' HFCs importati biex jinqerdu ma għandhomx jingħaddu u l-HFCs fl-applikazzjonijiet 
tal-għalf għandhom l-istess effett bħal meta jinqerdu minħabba li s-sustanza hi mibdula 
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f'sustanzi oħra. L-HFCs fornuti għal esportazzjoni sussegwenti qatt ma jitqiegħdu fis-suq tal-
UE u għalhekk, ma għandhomx jingħaddu. 

Emenda 267
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan l-Artikolu ma japplikax għall-
idrofluworokarburi importati fl-Unjoni 
sabiex jinqerdu.

2. Dan l-Artikolu m'għandux japplika għal:

a) idrofluworokarburi importati fl-Unjoni 
sabiex jinqerdu;

b) idrofluworokarburi mqiegħda fis-suq 
tal-UE għall-użu ta' dawn is-setturi:
- applikazzjonijiet fis-settur tal-kura tas-
saħħa (inklużi b'mod partikolari 
applikazzjonijiet mediċi u farmaċewtiċi);
- applikazzjoni aerospazjali (inklużi b'mod 
partikolari sistemi ta' tifi tan-nar u 
apparat għat-tifi tan-nar fl-ajruplani);
- applikazzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-
elettriku u applikazzjonijiet ta' 
trażmissjoni;
- applikazzjonijiet krijoġeniċi;
- produzzjoni ta' gassijiet industrijali.

Or. en

Emenda 268
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa ma japplikax għall-produtturi jew 
għall-importaturi ta’ inqas minn 
1 000 tunnellata ta’ ekwivalenti għal CO2 

imħassar
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ta’ idrofluworokarburi fis-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni attwali tista' tkun lacuna potenzjali kbira li tippermetti l-importazzjonijiet ta' 
HFCs mingħajr kwota, b'hekk iddgħajjef l-integrità ambjentali tal-fażi ta' tnaqqis. L-ebda 
importazzjoni mingħajr il-kwota ta' HFCs ma għandha tkun permessa.

Emenda 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa ma japplikax għall-produtturi jew 
għall-importaturi ta’ inqas minn 
1 000 tunnellata ta’ ekwivalenti għal CO2 
ta’ idrofluworokarburi fis-sena.

Huwa ma japplikax għall-produtturi jew 
għall-importaturi ta’ inqas minn 
10 tunnellata ta’ ekwivalenti għal CO2 ta’ 
idrofluworokarburi fis-sena.

Or. en

Emenda 270
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni se 
tressaq rapport ta' progress lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar żviluppi 
tekniċi fir-rigward tad-disponibbiltà ta' 
alternattivi li jistgħu  jitqiegħdu fis-suq, 
sikuri u teknikament u ekonomikament 
fattibbli għall-idrofluworokarburi 
eżistenti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Meta jitfasslu l-kwantitajiet massimi annwali ta' idrofluworokarburi, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra safejn alternattivi sikuri u teknikament u ekonomikament fattibbli, b'potenzjal 
aktar baxx ta' tisħin globali (GWP) huma akkwistabbli fis-suq. 

Emenda 271
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jemendaw il-kwantitajiet massimi 
stabbiliti fl-Anness V fid-dawl tal-iżviluppi 
tas-suq fl-idrofluworokarburi u fl-
emissjonijiet relatati; u

(a) li jemendaw il-kwantitajiet massimi 
stabbiliti fl-Anness V fid-dawl tal-iżviluppi 
tas-suq fl-idrofluworokarburi u fl-
emissjonijiet relatati, fejn u safejn 
alternattivi sikuri u teknikament u 
ekonomikament fattibbli huma 
disponibbli fis-suq; u

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk ikollna nbiddlu l-kwantitajiet massimi annwali ta' idrofluworokarburi, il-Kummissjoni 
jkollha tikkunsidra safejn alternattivi b'potenzjal aktar baxx ta' tisħin globali (GWP) ikunu 
akkwistabbli fis-suq. 

Emenda 272
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jemendaw il-kwantitajiet massimi 
stabbiliti fl-Anness V fid-dawl tal-iżviluppi 
tas-suq fl-idrofluworokarburi u fl-
emissjonijiet relatati; u

(a) li jnaqqsu l-kwantitajiet massimi 
stabbiliti fl-Anness V fid-dawl tal-iżviluppi 
tas-suq fl-idrofluworokarburi u fl-
emissjonijiet relatati; u

Or. de



PE508.081v01-00 54/80 AM\931885MT.doc

MT

Emenda 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jemendaw il-kwantitajiet massimi 
stabbiliti fl-Anness V fid-dawl tal-iżviluppi 
tas-suq fl-idrofluworokarburi u fl-
emissjonijiet relatati; u

(a) li jemendaw il-kwantitajiet massimi 
stabbiliti fl-Anness V fid-dawl tal-iżviluppi 
tas-suq fl-idrofluworokarburi u fl-
emissjonijiet relatati, sakemm ma tkunx 
teżisti alternattiva fattibbli, affidabbli, 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
fis-suq, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
kundizzjonijiet klimatiċi differenti tal-
Istati Membri; u

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ovvji rridu niżguraw li jeżistu alternattivi affidabbli u vijabbli fis-suq qabel 
nipprojbixxu l-użu ta' idrofluworokarburi msemmija fit-test.

Emenda 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20

4. Il-Kummissjoni tista, wara talba minn 
awtorità kompetenti ta' Stat Membru, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni 
tawtorizza eżenzjoni limitata fiż-żmien 
biex teskludi mir-rekwiżit tal-kwota 
stipulata fl-Artikolu 1 ċerti kategoriji ta' 
prodotti jew tagħmir elenkati fl-
Anness III fejn l-użu ta' 
idrofluworokarburi hu meħtieġ għal 
raġunijiet ta' saħħa u sikurezza u ma 
jkunx jista' jsir forniment suffiċjenti mod 
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ieħor. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 21.

(a) li jemendaw il-kwantitajiet massimi 
stabbiliti fl-Anness V fid-dawl tal-iżviluppi 
tas-suq fl-idrofluworokarburi u fl-
emissjonijiet relatati; u
(b) (b) li jeżentaw it-tqegħid fis-suq għal 
użi speċifiċi mir-rekwiżit tal-kwota 
stabbilit fil-paragrafu 1 fejn l-użu tal-
idrofluworokarburi huwa meħtieġ għal 
raġunijiet ta’ saħħa jew ta’ sikurezza 
għaliex inkella ma tkunx żgurata 
provvista suffiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tirrevedi u temenda l-kwantitajiet massimi ta' HFCs imqiegħda fis-suq bħala parti 
mir-reviżjoni tal-Artikolu (Artikolu 19) aktar milli hi s-suġġett ta' att delegat u ii) tinkludi 
kwalunkwe eżenzjoni mir-rekwiżit tal-kwota direttament fir-Regolamentazzjoni aktar milli 
tintroduċihom aktar tard permezz ta' att delegat.

Emenda 275
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Produtturi u importaturi eżistenti li 
diġà qiegħdu idrofluworokarburi fis-suq 
tal-Unjoni biex ifornu manifatturi jużaw 
HFCs bħala gass ta' proċess fil-
produzzjoni ta' semikondutturi se jkunu 
esklużi mill-fażi ta' tnaqqis gradwali tal-
Artikolu 13(1) sakemm l-HFCs ikunu 
tqiegħdu biss fis-suq għall-użu fil-
produzzjoni ta' semikondutturi u li l-użu 
jkun verifikat b'dokumentazzjoni ta' 
sostenn.
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Or. en

Emenda 276
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Tariffa ta' allokazzjoni.

Kull produttur u importatur se 
jittrasmetti, qabel l-aċċess għall-kwota 
allokatata jew sehem minnha, tariffa ta' 
allokazzjoni għall-kwantitajiet ta' 
idrofluworokarburi li se jitqiegħdu fis-suq 
matul is-sena li tkun ġejja.
2. Il-Kummissjoni se tikkalkula t-tariffa 
ta' allokazzjoni fuq bażi annwali b'rata 
fissa għal kull tunnellata ta' CO2 
ekwivalenti għal idrofluworokarburi.
Għal dan il-għan, il-produtturi u l-
importaturi eletti biex jaċċessaw il-kwoti 
allokati lilhom jew sehem minnhom 
jissottomettu dikjarazzjoni indirizzata lill-
Kummissjoni, li fiha jispeċifikaw il-
kwantità ta' idrofluworokarburi li se 
jkunu aċċessati matul is-sena li tkun 
ġejja.
3. Il-Kummissjoni se tiddetermina l-użu 
tal-introjtu ġġenerat mit-tariffi ta' 
allokazzjoni. Wara t-tnaqqis tal-ispejjeż 
amministrattivi, dak l-introjtu se jintuża 
għal wieħed jew aktar mill-iskopijiet li 
ġejjin:
(a) finanzjar addizzjonali skont LIFE ta' 
mill-inqas 60 % tal-introjtu; b'hekk dan 
jippermetti li jkunu koperti t-trattament 
ta' proġetti fi tmiem il-ħajja, it-taħriġ, is-
sorveljanza tas-suq jew il-faċilitazzjoni ta' 
bidu ta' teknoloġiji alternattivi b'mod 
partikolari f'temperaturi ambjent għolja;
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(b) il-faċilitazzjoni u l-implimentazzjoni 
ta' ftehim internazzjonali dwar l-
idrofluworokarburi;
4. Il-Kummissjoni se tagħmel rapport 
dwar l-użu tal-introjtu fl-
[1 ta' Jannar 2017]. Ir-rapport sintetizzat 
se jkun disponibbli għall-pubbliku, 
f'forma elettronika, bl-għan li jkun 
disseminat b'mod attiv u sistematiku bi 
qbil mar-Regolament (KE) 
Nru 1367/2006. 
5. Il-Kummissjoni, permezz ta' atti 
implimentattivi, se tiddetermina l-
modalitajiet għall-ġbir u d-distribuzzjoni 
tal-introjti msemmija fil-paragrafuj 3 u l-
format tan-notifika msemmija fil-
paragrafu 4. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 21.

Or. en

Emenda 277
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Ottubru 2014 il-Kummissjoni 
għandha tiddetermina, permezz ta’ 
deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni, għal 
kull produttur jew importatur li jkun 
irrapporta dejta skont l-Artikolu 6 tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006, valur ta’ 
referenza bbażat fuq il-medja annwali tal-
kwantitajiet ta’ idrofluworokarburi li l-
produttur jew l-importatur ikun irrapporta 
li pproduċa jew importa mill-2008 sal-
2011 Sabiex jiġi ddeterminat il-valur ta’ 
referenza, ma jitqiesux il-kwantitajiet 
irrapportati li jaqbżu l-kwota. Il-valuri ta’ 
referenza jiġu kkalkulati skont l-Anness V 

1. Sal-31 ta’ Ottubru 2014 il-Kummissjoni 
għandha tiddetermina, permezz ta’ 
deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni, għal 
kull produttur jew importatur li jkun 
irrapporta dejta skont l-Artikolu 6 tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006, valur ta’ 
referenza bbażat fuq il-medja annwali tal-
kwantitajiet ta’ idrofluworokarburi li l-
produttur jew l-importatur ikun irrapporta 
li qiegħed fis-suq tal-UE mill-2008 sal-
2011 Sabiex jiġi ddeterminat il-valur ta’ 
referenza, ma jitqiesux il-kwantitajiet 
irrapportati li jaqbżu l-kwota. Il-valuri ta’ 
referenza jiġu kkalkulati skont l-Anness V 
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għal dan ir-Regolament. għal dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni u l-importazzjoni ma jiddeterminawx il-kwantità li titqiegħed fis-suq, għaliex 
titħalla barra l-esportazzjoni.

Emenda 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-produtturi u l-importaturi li ma jkunux 
irrapportaw il-produzzjoni jew l-
importazzjonijiet skont l-Artikolu 6 tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 għall-
perjodu ta’ referenza msemmi fil-
paragrafu 1 jistgħu jiddikjaraw l-intenzjoni 
tagħhom għall-produzzjoni jew għall-
importazzjoni tal-idrofluworokarburi fis-
sena ta’ wara.

2. Il-produtturi u l-importaturi li ma jkunux 
irrapportaw il-produzzjoni jew l-
importazzjonijiet skont l-Artikolu 6 tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 għall-
perjodu ta’ referenza msemmi fil-
paragrafu 1, kif ukoll l-importaturi ta' 
tagħmir li fih idrofluworokarburi, se
jiddikjaraw jekk għandhomx l-intenzjoni 
jew le li jipproduċu jew jimportaw l-
idrofluworokarburi fis-sena ta’ wara.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu salvagwardati l-kompetittività ta' kumpaniji bbażati fl-Ewropa, hu vitali li l-
importaturi ta' tagħmir li fih HFCs ikunu inklużi fi tnaqqis gradwali u l-mekkaniżmu ta' 
allokazzjoni ta' kwoti.

Emenda 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esportaturi ta' tagħmir li fih l-
idrofluworokarburi se jiddikjaraw jekk 
għandhomx l-intenzjoni li japplikaw 
għall-kwota tal-krediti abbażi tal-
kwantitajiet li esportaw fis-sena 
preċedenti. 

Or. it

Emenda 280
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni talloka kwoti għat-
tqegħid tal-idrofluworokarburi fis-suq għal 
kull produttur u importatur għal kull sena li 
tibda mis-sena 2015 billi tapplika l-
mekkaniżmu ta’ allokazzjoni stabbilit fl-
Anness VI.

5. Il-Kummissjoni talloka kwoti għat-
tqegħid tal-idrofluworokarburi fis-suq għal 
kull produttur u importatur għal kull sena li 
tibda mis-sena 2015 billi tapplika l-
mekkaniżmu ta’ allokazzjoni stabbilit fl-
Anness VI. Mill-1 ta' Jannar 2018, il-
produtturi u l-importaturi għandhom 
iħallsu tariffa ta' allokazzjoni fuq bażi 
annwali b'rata ta' EUR 10 li tkun 
ekwivalenti għal kull tunnellata ta' CO2 
ta' idrofluworokarboni għal kwalunkwe 
parti tal-kwota allokata. L-introjtu miġbur 
se jintuża biex isostni l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-regolament u biex jindirizza 
differenzi reġjonali speċjalment f'pajjiżi 
b'temperaturi għoljin, fir-rigward tal-użu 
ta' gassijiet fluworurati per capita, l-
ispejjeż ta' teknoloġiji ta' sostituzzjoni 
minħabba l-kondizzjonijiet klimatiċi, il-
ħolqien ta' inċentivi biex ikunu rkuprati 
b'mod xieraq il-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra u s-sorveljanza tas-suq 
biex tiġi miġġielda l-kummerċjalizzazzjoni 
illegali.  

Or. en
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Emenda 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni talloka kwoti għat-
tqegħid tal-idrofluworokarburi fis-suq għal 
kull produttur u importatur għal kull sena li 
tibda mis-sena 2015 billi tapplika l-
mekkaniżmu ta’ allokazzjoni stabbilit fl-
Anness VI.

5. Il-Kummissjoni talloka kwoti għat-
tqegħid tal-idrofluworokarburi fis-suq għal 
kull produttur u importatur u għal kull 
importar;tur ta' tagħmir li fih 
idrofluworokarburi għal kull sena li tibda 
mis-sena 2015 billi tapplika l-mekkaniżmu 
ta’ allokazzjoni stabbilit fl-Anness VI.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu salvagwardati l-kompetittività ta' kumpaniji bbażati fl-Ewropa, hu vitali li l-
importaturi ta' tagħmir li fih HFCs ikunu inklużi fi tnaqqis gradwali u l-mekkaniżmu ta' 
allokazzjoni ta' kwoti.

Emenda 282
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Sal-31 ta' Awwissu 2014, il-
Kummissjoni se tintroduċi proposta dwar 
il-mekkaniżmu dettaljat għall-ġbir u l-
allokazzjoni tal-introjti msemmija fil-
paragrafu 5.

Or. en

Emenda 283
Erik Bánki
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Dan l-Artikolu se japplika għall-
idrofluworokarburi mqiegħda fis-suq tal-
UE għall-użu ta' dawn is-setturi:
- applikazzjonijiet fis-settur tal-kura tas-
saħħa (inklużi b'mod partikolari 
applikazzjonijiet mediċi u farmaċewtiċi);
- applikazzjoni aerospazjali (inklużi b'mod 
partikolari sistemi ta' tifi tan-nar u 
apparat għat-tifi tan-nar fl-ajruplani);
- applikazzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-
elettriku u applikazzjonijiet ta' 
trażmissjoni;
- applikazzjonijiet krijoġeniċi;
- produzzjoni ta' gassijiet industrijali.

Or. en

Emenda 284
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-reġistru elettroniku jiġu rreġistrati,
meta ssir talba għal dan

Dan li ġej se jiġi rreġistrat fir-reġistru 
elettroniku:

Or. de

Emenda 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-reġistru elettroniku jiġu rreġistrati,
meta ssir talba għal dan

Ir-reġistru elettroniku jinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-importaturi ta' prodotti u tagħmir li 
fih idrofluworokarburi li jiddikjaraw li 
għażlu l-mekkaniżmu tal-allokazzjoni tal-
kwota u jressqu dikjarazzjoni skont it-
tifsira tal-Artikolu 14(2);

Or. it

Emenda 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) l-esportaturi ta' prodotti u tagħmir li 
fih idrofluworokarburi li jiddikjaraw li 
għażlu l-mekkaniżmu tal-allokazzjoni tal-
kwota u jressqu dikjarazzjoni skont it-
tifsira tal-Artikolu 14(2);

Or. it

Emenda 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġistru elettroniku se jkun disponibbli 
għall-pubbliku, f'forma elettronika bi qbil 
mar-Regolament (KE) Nru 1367/2006.

Or. en

Emenda 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull esportatur ta' prodotti li fihom 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra li 
ddaħħlu fir-reġistru msemmi fl-
Artikolu 15(1) jista' jkun akkreditat il-
kwantitajiet li jkun esporta mill-Unjoni 
matul is-sena preċedenti, mill-kwota 
allokata lil impriża oħra li qed taħdem fl-
Unjoni, sakemm din ukoll tkun 
irreġistrata. 

Or. it

Emenda 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni se tissorvelja t-
trasferimenti magħmula skont il-
paragrafu 1a u se tippubblika rapport 
annwali dwar il-funzjonament tas-sistema 



PE508.081v01-00 64/80 AM\931885MT.doc

MT

ta' trasferiment u tippreżenta dan lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. it

Emenda 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull produttur, 
importatur u esportatur li pproduċa, 
importa jew esporta iktar minn tunnellata 
metrika jew 1 000 tunnellata ta’ 
ekwivalenti għal CO2 ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u ta’ gassijiet 
elenkati fl-Anness II waqt is-sena 
kalendarja preċedenti, għandu jirrapporta
lill-Kummissjoni d-dejta speċifikata fl-
Anness VII dwar kull waħda minn dawk is-
sustanzi għal dik is-sena kalendarja.

1. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull impriża li 
pproduċiet, importat jew esportat iktar 
minn 1 000 tunnellata ta’ ekwivalenti għal 
CO2 ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra waqt is-sena kalendarja preċedenti, 
għandha tirrapporta lill-Kummissjoni d-
dejta speċifikata fl-Anness VII dwar kull 
waħda minn dawk is-sustanzi għal dik is-
sena kalendarja.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-mekkaniżmu ta' tnaqqis gradwali qed jiffunzjona sew, u biex ikun 
sorveljat l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-impriżi bbażati fl-UE, se ssir distinzjoni bejn prodotti 
u tagħmir magħmul fl-UE, dawk impurtati jew esportati.

Emenda 292
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull produttur, 

1. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull produttur, 
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importatur u esportatur li pproduċa, 
importa jew esporta iktar minn tunnellata 
metrika jew 1 000 tunnellata ta’ 
ekwivalenti għal CO2 ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u ta’ gassijiet 
elenkati fl-Anness II waqt is-sena 
kalendarja preċedenti, għandu jirrapporta 
lill-Kummissjoni d-dejta speċifikata fl-
Anness VII dwar kull waħda minn dawk is-
sustanzi għal dik is-sena kalendarja.

importatur u esportatur li pproduċa, 
importa jew esporta gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra u ta’ gassijiet elenkati fl-
Anness II waqt is-sena kalendarja 
preċedenti, għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni d-dejta speċifikata fl-
Anness VII dwar kull waħda minn dawk is-
sustanzi għal dik is-sena kalendarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' rappurtar għandu jkun miftuħ biex jinkludi l-produtturi, l-importaturi u l-
esportaturi kollha.

Emenda 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull produttur, 
importatur u esportatur li pproduċa, 
importa jew esporta iktar minn tunnellata 
metrika jew 1 000 tunnellata ta’ 
ekwivalenti għal CO2 ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u ta’ gassijiet 
elenkati fl-Anness II waqt is-sena 
kalendarja preċedenti, għandu jirrapporta 
lill-Kummissjoni d-dejta speċifikata fl-
Anness VII dwar kull waħda minn dawk is-
sustanzi għal dik is-sena kalendarja.

1. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull produttur, 
importatur u esportatur li pproduċa, 
importa jew esporta iktar minn
10 tunnellati ta’ ekwivalenti għal CO2 ta’ 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra u ta’ 
gassijiet elenkati fl-Anness II waqt is-sena 
kalendarja preċedenti, għandu jirrapporta 
lill-Kummissjoni d-dejta speċifikata fl-
Anness VII dwar kull waħda minn dawk is-
sustanzi għal dik is-sena kalendarja.

Or. en

Emenda 294
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull impriża li 
qerdet iktar minn tunnellata metrika jew 
1 000 tunnellata ta’ ekwivalenti għal CO2 
ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' serra u 
ta’ gassijiet elenkati fl-Anness II waqt is-
sena kalendarja preċedenti tirrapporta lill-
Kummissjoni d-dejta speċifikata fl-
Anness VII dwar kull waħda minn dawk is-
sustanzi għal dik is-sena kalendarja.

2. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull impriża li 
qerdet gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
u ta’ gassijiet elenkati fl-Anness II waqt is-
sena kalendarja preċedenti tirrapporta lill-
Kummissjoni d-dejta speċifikata fl-
Anness VII dwar kull waħda minn dawk is-
sustanzi għal dik is-sena kalendarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' rappurtar għandu jkun miftuħ biex jinkludi l-produtturi, l-importaturi u l-
esportaturi kollha.

Emenda 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull impriża li 
qiegħdet iktar minn 10 000 tunnellata ta’ 
ekwivalenti ta’ CO2 ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra u ta’ gassijiet 
elenkati fl-Anness II inklużi fi prodotti 
jew f’tagħmir fis-suq waqt is-sena 
kalendarja preċedenti għandha tirrapporta 
lill-Kummissjoni d-dejta speċifikata fl-
Anness VII dwar kull waħda minn dawk is-
sustanzi għal dik is-sena kalendarja.

3. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull impriża li 
pproduċiet, importat jew esportat iktar 
minn 1 000 tunnellata ta’ ekwivalenti ta’ 
CO2 ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra inklużi fi prodotti jew f’tagħmir waqt 
is-sena kalendarja preċedenti għandha 
tirrapporta lill-Kummissjoni d-dejta 
speċifikata fl-Anness VII dwar kull waħda 
minn dawk is-sustanzi għal dik is-sena 
kalendarja.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-mekkaniżmu ta' tnaqqis gradwali qed jiffunzjona sew, u biex ikun 
sorveljat l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-impriżi bbażati fl-UE, se ssir distinzjoni bejn prodotti 
u tagħmir magħmul fl-UE, dawk impurtati jew esportati. Sistema ta' rappurtar ibbażata fuq il-
kwantitajiet imqiegħda fis-suq ma tipprovdix dettal suffiċjenti.

Emenda 296
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Ġbir ta’ dejta dwar l-emissjonijiet

1. L-Istati Membri jiġbru dejta dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra.
Għal dak il-għan, huma jistabbilixxu 
waħda mis-sistemi li ġejjin, kif ikun 
xieraq:
(a) sistema fejn tinżamm bażi tad-dejta 
fuq il-livell nazzjonali għall-ġbir tad-dejta 
rreġistrata skont l-Artikolu 5(1);
(b) sistema fejn jitwettaq stħarriġ dwar l-
emissjonijiet minn kampjun 
rappreżentattiv ta’ operaturi koperti mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1), u r-
riżultati jiġu estrapolati minn dak l-
istħarriġ.
2. Id-dejta miġbura skont il-paragrafu 1 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta ssir talba għal dan. Il-
Kummissjoni tista’ tikkondividi dik id-
dejta mal-Istati Membri l-oħra.
3. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 li 
jistabbilixxu rekwiżiti għas-sistemi ta’ 
ġbir ta’ dejta msemmjia fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu u li jistabbilixxu jekk, għal 
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setturi speċifiċi, għandhiex tiġi stabbilita 
sistema skont il-punt (a) jew il-punt (b) 
tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Ġbir ta’ dejta dwar l-emissjonijiet
1. L-Istati Membri jiġbru dejta dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra.
Għal dak il-għan, huma jistabbilixxu
waħda mis-sistemi li ġejjin, kif ikun 
xieraq:
(a) sistema fejn tinżamm bażi tad-dejta 
fuq il-livell nazzjonali għall-ġbir tad-dejta 
rreġistrata skont l-Artikolu 5(1);
(b) sistema fejn jitwettaq stħarriġ dwar l-
emissjonijiet minn kampjun 
rappreżentattiv ta’ operaturi koperti mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1), u r-
riżultati jiġu estrapolati minn dak l-
istħarriġ.
2. Id-dejta miġbura skont il-paragrafu 1 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta ssir talba għal dan. Il-
Kummissjoni tista’ tikkondividi dik id-
dejta mal-Istati Membri l-oħra.
3. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 li 
jistabbilixxu rekwiżiti għas-sistemi ta’ 
ġbir ta’ dejta msemmjia fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu u li jistabbilixxu jekk, għal 
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setturi speċifiċi, għandhiex tiġi stabbilita 
sistema skont il-punt (a) jew il-punt (b) 
tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jintroduċi sistemi ta' rappurtar paralleli li joħolqu piżijiet amministrattivi bla bżonn.
Emenda li ssegwi tkun meħtieġa għall-Artikolu 19(3) biex tħassar ir-referenza għall-
Artikolu 18(2). 

Emenda 298
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Ġbir ta’ dejta dwar l-emissjonijiet

1. L-Istati Membri jiġbru dejta dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra.
Għal dak il-għan, huma jistabbilixxu 
waħda mis-sistemi li ġejjin, kif ikun 
xieraq:
(a) sistema fejn tinżamm bażi tad-dejta 
fuq il-livell nazzjonali għall-ġbir tad-dejta 
rreġistrata skont l-Artikolu 5(1);
(b) sistema fejn jitwettaq stħarriġ dwar l-
emissjonijiet minn kampjun 
rappreżentattiv ta’ operaturi koperti mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1), u r-
riżultati jiġu estrapolati minn dak l-
istħarriġ.

Or. en
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Emenda 299
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Ġbir ta’ dejta dwar l-emissjonijiet

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent se 
tiġbor dejta sabiex tkejjel l-ammont ta' 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra fl-
atmosfera u se tippubblikahom.

Or. en

Emenda 300
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta miġbura skont il-paragrafu 1 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta ssir talba għal dan. Il-
Kummissjoni tista’ tikkondividi dik id-
dejta mal-Istati Membri l-oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 301
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 li 

imħassar
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jistabbilixxu rekwiżiti għas-sistemi ta’ 
ġbir ta’ dejta msemmjia fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu u li jistabbilixxu jekk, għal 
setturi speċifiċi, għandhiex tiġi stabbilita 
sistema skont il-punt (a) jew il-punt (b) 
tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 302
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Ġbir ta’ dejta dwar l-emissjonijiet

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema jew jutilizzaw sistema eżistenti 
jekk din tkun disponibbli li 
tippermettilhom jimmonitorjaw l-użu u l-
emissjonijiet attwali ta' gassijiet F fis-
setturi koperti minn dan ir-Regolament.
Tali sistema tista' tinkludi ġbir u analiżi 
ta' dejta rrekordjata minn operaturi ta' 
tagħmir kif speċifikat fl-Artikolu 5(1).

Or. en

Emenda 303
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissjoni 

Mhux iktar tard minn sitt snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
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għandha tippubblika rapport dwar id-
disponibbiltà tal-idrofluworokarburi fis-
suq tal-Unjoni, b’mod partikolari għall-
applikazzjonijiet mediċi.

Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
dwar l-implimentazzjoni tiegħu u d-
disponibbiltà tal-idrofluworokarburi fis-
suq tal-Unjoni għas-setturi varji 
kkonċernati. Ir-rapport se jkopri l-ewwel
ħames snin ta' implimentazzjoni u se 
jinkludi kalkolu tal-kwantità ta' 
idrofluworokarburi kif previst fl-Anness V 
għall-perjodu 2021-2030.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Se titwettaq reviżjoni komprensiva kull ħames snin sabiex ikun assigurat li r-
regolamentazzjoni qed tiġi implimentata bl-aktar mod effettiv possibbli u li jsiru kwalunkwe 
bidliet xierqa. 

Emenda 304
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika rapport dwar id-
disponibbiltà tal-idrofluworokarburi fis-suq 
tal-Unjoni, b’mod partikolari għall-
applikazzjonijiet mediċi.

Mhux iktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika rapport dwar id-
disponibbiltà tal-idrofluworokarburi fis-suq 
tal-Unjoni, b’mod partikolari għall-
applikazzjonijiet mediċi, u l-fattibbiltà ta' 
pjan ta' tnaqqis gradwali li jirrigwarda 
foams li fihom gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra.

Or. en

Emenda 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Abbażi tal-informazzjoni dwar it-tqegħid 
fis-suq irrapportata skont l-Artikolu 17 u 
dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra mqiegħda 
għad-dispożizzjoni skont l-Artikolu 18(2),
il-Kummissjoni timmonitorja l-
applikazzjoni u l-effetti ta’ dan ir-
Regolament.

3. Abbażi tal-informazzjoni dwar it-tqegħid 
fis-suq irrapportata skont l-Artikolu 17 il-
Kummissjoni timmonitorja l-applikazzjoni 
u l-effetti ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jgħaqqad mal-emenda tiegħi proposta biex tħassar l-Artikolu 18 u hi għalhekk emenda 
konsekwenzjali.

Emenda 306
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2024, hija għandha 
tippubblika rapport komprensiv dwar l-
effetti ta’ dan ir-Regolament, inkluż tbassir 
tad-domanda kontinwa għall-
idrofluworokarburi wara l-2030.

Mhux iktar tard minn 11-il sena wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, hija 
għandha tippubblika rapport sħiħ u 
komprensiv dwar l-effetti ta’ dan ir-
Regolament matul l-ewwel 10 snin ta' 
implimentazzjoni, inkluż tbassir tad-
domanda kontinwa għall-
idrofluworokarburi wara l-2030

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hu li tiżgura li r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tar-regolament 
ikunu mfassla kull ħames snin.

Emenda 307
Jo Leinen
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2024, hija għandha 
tippubblika rapport komprensiv dwar l-
effetti ta’ dan ir-Regolament, inkluż tbassir 
tad-domanda kontinwa għall-
idrofluworokarburi wara l-2030.

Mhux iktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2022, hija għandha 
tippubblika rapport komprensiv dwar l-
effetti ta’ dan ir-Regolament, inkluż:

Or. en

Emenda 308
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) previżjoni tad-domanda kontinwa 
għall-idrofluworokarburi fl-2024, 2027, 
2030 wara l-2030;

Or. en

Emenda 309
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) valutazzjoni tat-tnaqqis gradwali 
potenzjali ta' idrofluworokarburi sal-2030 
jew eżattament wara, inklużi derogi u 
miżuri oħra meħtieġa biex isostnu din il-
proposta;

Or. en
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Emenda 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħarsa ġenerali tal-istandards Ewropej 
u internazzjonali, tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali dwar is-sikurezza u tal-
kodiċijiet tal-bini fl-Istati Membri li qed 
jimpedixxu t-tranżizzjoni għal refriġeranti 
fjammabbli, bħall-idrokarburi;

Or. en

Emenda 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) reviżjoni tad-disponibbiltà ta' 
fattibbiltà teknika u alternattivi 
kosteffettivi għal prodotti u tagħmir li 
fihom gassijiet fluworurati b'effett ta' 
serra għal prodotti u tagħmir mhux 
elenkat fl-Anness III, filwaqt li titqies l-
effiċjenza enerġetika;

Or. en

Emenda 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-Kummissjoni 
se tippubblika rapport dwar id-
disponibbiltà ta' idrofluworokarburi fis-
suq tal-Unjoni u għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 20 li jemendaw il-kwantitajiet 
massimi stabbiliti fl-Anness V fid-dawl ta' 
żviluppi tas-suq dwar l-emissjonijiet tal-
idrofluworokarburi u emissjonijiet 
relatati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmel ir-reviżjoni u l-emenda tal-kwantitajiet massimi ta' HFCs imqiegħda fis-suq 
parti mir-Reviżjoni aktar milli s-suġġett ta' att delegat skont l-Artikolu 13.

Emenda 313
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2020, hi se tippubblika 
rapport li jevalwa l-ispejjeż 
amministrattivi u ekonomiċi ta' dan ir-
Regolament għan-negozji, inklużi 
proposti dwar kif jitnaqqsu dawn l-
ispejjeż.

Or. en

Emenda 314
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2



AM\931885MT.doc 77/80 PE508.081v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 
10(7), 13(5), 14(6), 17(5), 18(3) u 19(1) u 
(2) għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat
ta’ żmien minn [jj/xx/ssss] [daħħal id-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament]. 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 
10(7), 13(4), 14(6), 17(5), 18(3) u 19(1) u 
(2) għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin
minn [jj/xx/ssss] [daħħal id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament]. Il-
Kummissjoni se tfassal rapport dwar id-
delega tas-setgħa mhux aktar tard minn 
disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' 
ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 
żmien identiċi ħlief jekkil-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati huma msemmija fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 13, mhux fil-paragrafu 5. Id-
delega tas-setgħa idealment għandha tapplika għal perjodi limitati biss u għandu jkun 
disponibbli rapport dwar l-arranġamenti kkonċernati.

Emenda 315
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 
10(7), 13(5), 14(6), 17(5), 18(3) u 19(1) u 
(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Hija tidħol fis-seħħ l-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 

3. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 
10(7), 13(4), 14(6), 17(5), 18(3) u 19(1) u 
(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Hija tidħol fis-seħħ l-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
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sussegwenti speċifikata fiha. Hija ma 
taffettwax il-validità ta’ kwalunkwe att 
iddelegat li diġà jkun fis-seħħ.

sussegwenti speċifikata fiha. Hija ma 
taffettwax il-validità ta’ kwalunkwe att 
iddelegat li diġà jkun fis-seħħ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati huma msemmija fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 13, mhux fil-paragrafu 5.

Emenda 316
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 
3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 10(7), 13(5), 14(6), 
17(5), 18(3) u 19(1) u (2) għandu jidħol 
fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-
ebda oġġezzjoni la mill-Palament 
Ewropew u lanqas mill-Kunsill f’perjodu 
ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm 
il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 
3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 10(7), 13(4), 14(6), 
17(5), 18(3) u 19(1) u (2) għandu jidħol 
fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-
ebda oġġezzjoni la mill-Palament 
Ewropew u lanqas mill-Kunsill f’perjodu 
ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm 
il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati huma msemmija fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 13, mhux fil-paragrafu 5.

Emenda 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, ir-Regolamenti tal-
Kummissjoni 1497/2007, 1516/2007, 
303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 
307/2008 u 3084/2008 se jibqgħu fis-seħħ 
u jkomplu jiġu applikati sakemm jiġu 
mħassra mill-Kummissjoni permezz ta' 
atti [delegati jew] ta' implimentazzjoni 
adottati skont dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda biex jinżammu r-Regolamenti implimentattivi eżistenti tal-Kummissjoni relatati mat-
taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni sakemm ma jiġux imħassra f'data aktar tard mill-Kummissjoni.

Emenda 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-referenzi għar-Regolament irrevokat 
jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-
Regolament u jinqraw skont it-tabella ta’ 
korrelazzjoni fl-Anness VIII.

Ir-referenzi għar-Regolament 842/2006
irrevokat jiġu interpretati bħala referenzi 
għal dan ir-Regolament u jinqraw skont it-
tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VIII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda biex jinżammu r-Regolamenti implimentattivi eżistenti tal-Kummissjoni relatati mat-
taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni sakemm ma jiġux imħassra f'data aktar tard mill-Kummissjoni.

Emenda 319
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Japplika mill-1 ta’ Jannar 2014. Japplika minn [...]1

__________________
1 Jekk jogħġbok daħħal id-data: l-1 ta' 
Jannar tas-sena li tiġi wara dik tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. it


