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Amendamentul 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul programelor de certificare 
prevăzute la alineatul (1) se eliberează 
certificate cu condiția ca solicitantul să fi 
absolvit un program de formare instituit în 
conformitate cu alineatele (1) și (2).

(3) În cadrul programelor de certificare 
prevăzute la alineatul (1) se eliberează 
certificate cu condiția ca solicitantul să fi 
absolvit cu succes un proces de evaluare
instituit în conformitate cu alineatele (1) și 
(2).

Or. en

Justificare

Amendamentul sugerat este necesar pentru a sprijini modificările efectuate prin 
amendamentul 4 referitor la articolul 8 alineatul (1) privind formarea obligatorie. Cerința ar 
trebui să se refere la absolvirea unui proces de evaluare. În unele cazuri, persoanele vor 
putea face acest lucru fără a avea nevoie de formare, grație experienței și cunoștințelor pe 
care le posedă deja.

Amendamentul 184
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul programelor de certificare 
prevăzute la alineatul (1) se eliberează 
certificate cu condiția ca solicitantul să fi 
absolvit un program de formare instituit 
în conformitate cu alineatele (1) și (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 185
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul programelor de certificare 
prevăzute la alineatul (1) se eliberează 
certificate cu condiția ca solicitantul să fi 
absolvit un program de formare instituit
în conformitate cu alineatele (1) și (2).

(3) În cadrul programelor de certificare 
prevăzute la alineatul (1) se eliberează 
certificate cu condiția ca solicitantul să fi
promovat un examen aferent în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), care 
să confirme cunoștințele dobândite.

Or. pl

Amendamentul 186
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre instituie programe de 
certificare pentru întreprinderile care 
efectuează pentru alte părți activitățile 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(d).

(4) Statele membre instituie programe de 
certificare pentru întreprinderile care 
efectuează pentru alte părți activitățile 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(e).

Or. en

Amendamentul 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre instituie programe de 
certificare pentru întreprinderile care 
efectuează pentru alte părți activitățile 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(d).

(4) Statele membre instituie programe de 
certificare pentru întreprinderile care 
efectuează pentru alte părți activitățile 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(c).
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Or. en

Justificare

Amendamentul restrânge sfera certificării pentru întreprinderi la sectoarele cele mai 
relevante, propunerea revenind, astfel, la dispozițiile actuale ale regulamentului privind 
gazele fluorurate.

Amendamentul 188
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani. 
Statele membre pot prelungi valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) dacă 
persoana în cauză efectuează o formare 
periodică obligatorie, din cinci în cinci ani, 
pentru a-și actualiza cunoștințele privind 
subiectele menționate la alineatul (2).

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani. 
Statele membre prelungesc valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) dacă 
persoana în cauză efectuează o formare 
periodică obligatorie, din cinci în cinci ani, 
pentru a-și actualiza cunoștințele privind 
subiectele menționate la alineatul (2).

Or. de

Justificare

Decizia de prelungire a certificatelor nu ar trebui să revină statelor membre.

Amendamentul 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani. 
Statele membre pot prelungi valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) 
dacă persoana în cauză efectuează o 
formare periodică obligatorie, din cinci în 

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1)-
(3) conțin cel puțin următoarele:



PE508.081v01-00 6/82 AM\931885RO.doc

RO

cinci ani, pentru a-și actualiza 
cunoștințele privind subiectele menționate 
la alineatul (2).

(a) numele organismului de certificare, 
numele complet al titularului, numărul 
certificatului și data expirării, dacă este 
cazul;
(b) activitățile pe care are dreptul să le 
desfășoare titularul certificatului;
(c) data emiterii și semnătura emitentului.

Or. en

Justificare

Potrivit dispozițiilor regulamentelor actuale privind gazele fluorurate, statele membre pot 
opta să aplice sau nu certificatelor o dată de expirare. Modificarea propusă de Comisie cu 
privire la valabilitatea certificatelor ar avea un impact semnificativ asupra certificatelor 
existente, deja emise. Cei care au primit un certificat fără dată de expirare, în temeiul 
regulamentelor existente, ar avea obligația să se supună din nou examinărilor, ceea ce ar 
conduce la cheltuieli semnificative pentru persoanele care au urmat deja programele 
îmbunătățite de certificare și de formare, care respectă cerințele minime ale Comisiei.

Amendamentul 190
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani. 
Statele membre pot prelungi valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) dacă 
persoana în cauză efectuează o formare 
periodică obligatorie, din cinci în cinci ani, 
pentru a-și actualiza cunoștințele privind 
subiectele menționate la alineatul (2).

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani. 
Valabilitatea certificatelor prevăzute la 
alineatul (1) este prelungită dacă persoana 
în cauză efectuează o formare periodică 
obligatorie, din cinci în cinci ani, pentru a-
și actualiza cunoștințele privind subiectele 
menționate la alineatul (2).

Or. it
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Amendamentul 191
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani. 
Statele membre pot prelungi valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) dacă 
persoana în cauză efectuează o formare 
periodică obligatorie, din cinci în cinci ani, 
pentru a-și actualiza cunoștințele privind 
subiectele menționate la alineatul (2).

(5) Certificatele prevăzute la alineatul (1) 
sunt valabile timp de cel mult 5 ani. Statele 
membre pot prelungi valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) dacă 
persoana în cauză efectuează o formare 
periodică obligatorie, din cinci în cinci ani, 
pentru a-și actualiza cunoștințele privind 
subiectele menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 192
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani.
Statele membre pot prelungi valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) 
dacă persoana în cauză efectuează o 
formare periodică obligatorie, din cinci în 
cinci ani, pentru a-și actualiza 
cunoștințele privind subiectele menționate 
la alineatul (2).

(5) Noile certificate prevăzute la 
alineatele (1) și (3) sunt reînnoite din cinci 
în cinci ani, în cadrul proceselor de 
certificare. Candidații obțin certificarea 
dacă au finalizat cu succes procesul.

Or. en

Amendamentul 193
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani.
Statele membre pot prelungi valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) 
dacă persoana în cauză efectuează o 
formare periodică obligatorie, din cinci în 
cinci ani, pentru a-și actualiza 
cunoștințele privind subiectele menționate 
la alineatul (2).

(5) Certificatele existente, eliberate în 
temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 842/2006, rămân valabile în 
conformitate cu condițiile în care au fost 
eliberate inițial.

Or. en

Amendamentul 194
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatele prevăzute la alineatele (1) 
și (3) sunt valabile timp de cel mult 5 ani. 
Statele membre pot prelungi valabilitatea 
certificatelor prevăzute la alineatul (1) 
dacă persoana în cauză efectuează o 
formare periodică obligatorie, din cinci în 
cinci ani, pentru a-și actualiza 
cunoștințele privind subiectele menționate 
la alineatul (2).

(5) Prezentul certificat emis în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006 rămâne în vigoare.

Or. fi

Amendamentul 195
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Certificatele obținute în conformitate 
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cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 sunt 
valabile cu condiția ca, până la 
1 ianuarie 2020, persoanele care dețin un 
astfel de certificat să promoveze un 
examen organizat în conformitate cu 
procedurile stabilite de noul regulament.

Or. pl

Amendamentul 196
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Certificatele existente, eliberate în 
temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 842/2006, rămân valabile în 
conformitate cu condițiile în care au fost 
eliberate inițial.

Or. en

Amendamentul 197
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Până cel târziu la 1 ianuarie 2020, 
toate persoanele care dețin certificate de 
tipul celor menționate la alineatul (5) se 
supun unui proces de evaluare în ceea ce 
privește tehnologiile menționate la 
alineatul (2) litera (e).

Or. en
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Amendamentul 198
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre informează Comisia 
până la 1 ianuarie 2015 cu privire la 
programele lor de formare și certificare. 
Statele membre recunosc certificatele 
eliberate într-un alt stat membru. Acestea 
nu restrâng libertatea de a presta servicii 
sau libertatea de stabilire, pe motiv că un 
certificat a fost eliberat în alt stat membru.

(6) Statele membre informează Comisia 
până la 1 ianuarie 2015 cu privire la 
programele lor de certificare. Statele 
membre recunosc certificatele eliberate 
într-un alt stat membru. Acestea nu 
restrâng libertatea de a presta servicii sau 
libertatea de stabilire, pe motiv că un 
certificat a fost eliberat în alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre informează Comisia 
până la 1 ianuarie 2015 cu privire la 
programele lor de formare și certificare. 
Statele membre recunosc certificatele 
eliberate într-un alt stat membru. Acestea 
nu restrâng libertatea de a presta servicii 
sau libertatea de stabilire, pe motiv că un 
certificat a fost eliberat în alt stat membru.

(6) Statele membre informează Comisia 
până la 1 ianuarie 2017 cu privire la 
programele lor de certificare. Statele 
membre recunosc certificatele eliberate 
într-un alt stat membru. Acestea nu 
restrâng libertatea de a presta servicii sau 
libertatea de stabilire, pe motiv că un 
certificat a fost eliberat în alt stat membru.

Or. en

Justificare

Amendamentul de față reflectă amendamentul 4 și modificările propuse la articolul 8 
alineatul (1) privind formarea. Ca urmare a acestui amendament, propunerea revine la 
situația actuală, în conformitate cu regulamentul existent privind gazele fluorurate, care 
prevede formarea armonizată și certificarea obligatorie. Data a fost modificată pentru ca 
statele membre să poată dezvolta și pune în aplicare noi cerințe de certificare, acolo unde 
sunt necesare, pentru a lua în considerare domeniile în care cerințele de certificare au fost 
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extinse la alte sectoare.

Amendamentul 200
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre informează Comisia 
până la 1 ianuarie 2015 cu privire la 
programele lor de formare și certificare. 
Statele membre recunosc certificatele 
eliberate într-un alt stat membru. Acestea 
nu restrâng libertatea de a presta servicii 
sau libertatea de stabilire, pe motiv că un 
certificat a fost eliberat în alt stat membru.

(6) Statele membre informează Comisia 
până la 1 ianuarie 2018 cu privire la 
programele lor de formare și certificare. 
Statele membre recunosc certificatele 
eliberate într-un alt stat membru. Acestea 
nu restrâng libertatea de a presta servicii 
sau libertatea de stabilire, pe motiv că un 
certificat a fost eliberat în alt stat membru.

Or. fr

Amendamentul 201
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20, precizând cerințele minime de formare 
și certificare prevăzute la alineatul (1) și 
precizând condițiile pentru recunoașterea 
reciprocă a certificatelor.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, precizând cerințele minime de 
certificare prevăzute la alineatul (1) și 
precizând condițiile pentru recunoașterea 
reciprocă a certificatelor.

Or. en

Amendamentul 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20, precizând cerințele minime de formare 
și certificare prevăzute la alineatul (1) și 
precizând condițiile pentru recunoașterea 
reciprocă a certificatelor.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, precizând cerințele minime de 
certificare prevăzute la alineatul (1) și 
precizând condițiile pentru recunoașterea 
reciprocă a certificatelor.

Or. en

Justificare

Amendamentul de față reflectă amendamentul 4 și modificările propuse la articolul 8 
alineatul (1) privind formarea. Ca urmare a acestui amendament, propunerea revine la 
situația actuală, în conformitate cu regulamentul existent, potrivit căruia statele membre au 
obligația de a comunica Comisiei care sunt certificatele ce îndeplinesc cerințele minime.

Amendamentul 203
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice introducerea pe piață a 
anumitor produse și echipamente 
enumerate în anexa III de la data 
menționată în respectiva anexă, după caz, 
făcându-se o diferențiere în funcție de tipul 
sau de potențialul de încălzire globală al 
gazelor fluorurate cu efect de seră 
conținute.

(1) Se interzice introducerea pe piață a 
anumitor produse și echipamente care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau 
care se bazează pe astfel de gaze,
enumerate în anexa III de la data 
menționată în respectiva anexă, după caz, 
făcându-se o diferențiere în funcție de tipul 
sau de potențialul de încălzire globală al 
gazelor fluorurate cu efect de seră 
conținute.

Or. pl

Amendamentul 204
Bas Eickhout
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice introducerea pe piață a
anumitor produse și echipamente 
enumerate în anexa III de la data 
menționată în respectiva anexă, după caz, 
făcându-se o diferențiere în funcție de tipul 
sau de potențialul de încălzire globală al 
gazelor fluorurate cu efect de seră 
conținute.

(1) Se interzic introducerea pe piață și 
exportul anumitor produse și echipamente 
enumerate în anexa III de la data 
menționată în respectiva anexă, după caz, 
făcându-se o diferențiere în funcție de tipul 
sau de potențialul de încălzire globală al 
gazelor fluorurate cu efect de seră 
conținute.

Or. en

Justificare

Cu scopul de a se asigura că produsele și echipamentele care conțin HFC, a căror 
introducere pe piața UE este interzisă, nu vor ajunge în țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice introducerea pe piață a 
anumitor produse și echipamente 
enumerate în anexa III de la data 
menționată în respectiva anexă, după caz, 
făcându-se o diferențiere în funcție de tipul 
sau de potențialul de încălzire globală al 
gazelor fluorurate cu efect de seră 
conținute.

(1) Se interzice introducerea pe piață a 
anumitor produse și echipamente 
enumerate în anexa III de la data 
menționată în respectiva anexă, după caz, 
făcându-se o diferențiere în funcție de tipul 
sau de potențialul de încălzire globală al 
gazelor fluorurate cu efect de seră 
conținute.

Statele membre nu restricționează 
suplimentar introducerea pe piață sau 
punerea în funcțiune a produselor sau 
echipamentelor care nu sunt enumerate 
în anexa III.

Or. en



PE508.081v01-00 14/82 AM\931885RO.doc

RO

Justificare

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.

Amendamentul 206
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu restricționează 
introducerea pe piață sau punerea în 
funcțiune a produselor sau 
echipamentelor care nu sunt enumerate 
în anexa III.

Or. en

Amendamentul 207
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Interdicția prevăzută la alineatul (1) 
nu se aplică echipamentelor pentru care 
s-a stabilit în cerințele de proiectare 
ecologică adoptate în Directiva 
2009/125/CE că, datorită creșterii 
eficienței energetice din cursul exploatării 
lor, emisiile de CO2 aferente ciclului de 
viață al echipamentelor ar fi mai scăzute 
decât cele provenind de la un echipament 
echivalent care respectă cerințele de 

eliminat
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proiectare ecologică corespunzătoare și 
nu conține hidrofluorocarburi.

Or. en

Amendamentul 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică echipamentelor pentru care s-a 
stabilit în cerințele de proiectare ecologică 
adoptate în Directiva 2009/125/CE că, 
datorită creșterii eficienței energetice din 
cursul exploatării lor, emisiile de CO2
aferente ciclului de viață al echipamentelor 
ar fi mai scăzute decât cele provenind de la 
un echipament echivalent care respectă 
cerințele de proiectare ecologică 
corespunzătoare și nu conține 
hidrofluorocarburi.

(2) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică răcitoarelor și congelatoarelor 
rapide și echipamentelor pentru care s-a 
stabilit în cerințele de proiectare ecologică 
adoptate în Directiva 2009/125/CE că, 
datorită creșterii eficienței energetice din 
cursul exploatării lor, emisiile de CO2
aferente ciclului de viață al echipamentelor 
ar fi mai scăzute decât cele provenind de la 
un echipament echivalent care respectă 
cerințele de proiectare ecologică 
corespunzătoare și nu conține 
hidrofluorocarburi.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 209
Matthias Groote
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20 pentru modificarea listei 
stabilite în anexa III cu scopul de a include 
și alte produse și echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 150 sau 
mai mult sau care depind de aceste gaze 
pentru a funcționa, dacă se stabilește că 
sunt disponibile alternative la utilizarea 
gazelor fluorurate cu efect de seră sau la 
folosirea unor tipuri specifice de gaze 
fluorurate cu efect de seră și dacă utilizarea 
lor ar avea ca rezultat reducerea globală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și cu 
scopul de a exclude dacă este cazul pentru 
a anumită perioadă de timp anumite 
categorii de produse sau echipamente 
pentru care nu sunt disponibile substanțe 
alternative aflate sub limita specificată de 
potențial de încălzire globală, din motive 
tehnice, economice sau de siguranță.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20 pentru modificarea listei 
stabilite în anexa III cu scopul de a include 
și alte produse și echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră sau care 
depind de aceste gaze pentru a funcționa, 
dacă se stabilește că sunt disponibile 
alternative la utilizarea gazelor fluorurate 
cu efect de seră sau la folosirea unor tipuri 
specifice de gaze fluorurate cu efect de seră 
și dacă utilizarea lor ar avea ca rezultat 
reducerea globală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și cu scopul de a exclude dacă 
este cazul pentru a anumită perioadă de
timp anumite categorii de produse sau 
echipamente pentru care nu sunt 
disponibile substanțe alternative aflate sub 
limita specificată de potențial de încălzire 
globală, din motive tehnice, economice sau 
de siguranță.

Or. de

Amendamentul 210
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru modificarea listei stabilite în 
anexa III cu scopul de a include și alte 
produse și echipamente care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 150 sau

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20 pentru modificarea listei 
stabilite în anexa III cu scopul de a exclude 
dacă este cazul pentru a anumită perioadă 
de timp anumite categorii de produse sau 
echipamente pentru care nu sunt 
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mai mult sau care depind de aceste gaze 
pentru a funcționa, dacă se stabilește că 
sunt disponibile alternative la utilizarea 
gazelor fluorurate cu efect de seră sau la 
folosirea unor tipuri specifice de gaze 
fluorurate cu efect de seră și dacă 
utilizarea lor ar avea ca rezultat 
reducerea globală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și cu scopul de a exclude dacă 
este cazul pentru a anumită perioadă de 
timp anumite categorii de produse sau 
echipamente pentru care nu sunt 
disponibile substanțe alternative aflate sub 
limita specificată de potențial de încălzire 
globală, din motive tehnice, economice sau 
de siguranță.

disponibile temporar substanțe alternative 
aflate sub limita specificată de potențial de 
încălzire globală, din motive tehnice,
economice sau de siguranță.

Or. en

Justificare

Anexa III are un impact direct asupra domeniului de aplicare al regulamentului. Din acest 
motiv, elemente suplimentare ar trebui adăugate doar în baza procedurii de codecizie, astfel 
încât Parlamentul European să își poată asuma pe deplin responsabilitatea legislativă. 
Excluderea anumitor elemente din Anexa III ar trebui să fie doar temporară, din motive de 
natură economică, tehnică și de siguranță.

Amendamentul 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru modificarea listei stabilite în 
anexa III cu scopul de a include și alte 
produse și echipamente care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 150 sau
mai mult sau care depind de aceste gaze 
pentru a funcționa, dacă se stabilește că 
sunt disponibile alternative la utilizarea 
gazelor fluorurate cu efect de seră sau la 

(3) La solicitarea unei autorități 
competente dintr-un stat membru, 
Comisia poate autoriza, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, o scutire pe 
perioadă limitată, cu scopul de a exclude 
anumite categorii de produse sau 
echipamente enumerate în Anexa III, 
atunci când nu sunt disponibile substanțe 
alternative sau astfel de substanțe nu pot 
fi folosite din motive tehnice, economice 
sau de siguranță. Respectivele acte de 
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folosirea unor tipuri specifice de gaze 
fluorurate cu efect de seră și dacă 
utilizarea lor ar avea ca rezultat 
reducerea globală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și cu scopul de a exclude dacă 
este cazul pentru a anumită perioadă de 
timp anumite categorii de produse sau 
echipamente pentru care nu sunt 
disponibile substanțe alternative aflate sub 
limita specificată de potențial de încălzire 
globală, din motive tehnice, economice sau 
de siguranță.

punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 212
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20 pentru modificarea listei 
stabilite în anexa III cu scopul de a include 
și alte produse și echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 150 sau 
mai mult sau care depind de aceste gaze 
pentru a funcționa, dacă se stabilește că 
sunt disponibile alternative la utilizarea 
gazelor fluorurate cu efect de seră sau la 
folosirea unor tipuri specifice de gaze 

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru modificarea listei stabilite în 
anexa III cu scopul de a include și alte 
produse și echipamente care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 150 sau 
mai mult sau care depind de aceste gaze 
pentru a funcționa, dacă se stabilește că 
sunt disponibile alternative la utilizarea 
gazelor fluorurate cu efect de seră sau la 
folosirea unor tipuri specifice de gaze 
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fluorurate cu efect de seră și dacă utilizarea 
lor ar avea ca rezultat reducerea globală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și cu 
scopul de a exclude dacă este cazul pentru 
a anumită perioadă de timp anumite 
categorii de produse sau echipamente 
pentru care nu sunt disponibile substanțe 
alternative aflate sub limita specificată de 
potențial de încălzire globală, din motive 
tehnice, economice sau de siguranță.

fluorurate cu efect de seră și dacă utilizarea 
lor ar avea ca rezultat reducerea globală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. De 
asemenea, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să excludă, dacă este cazul,
pentru o anumită perioadă de timp anumite 
categorii de produse sau echipamente 
pentru care nu sunt disponibile substanțe 
alternative aflate sub limita specificată de 
potențial de încălzire globală sau din cauză 
că noi elemente științifice sau tehnice cu 
privire la siguranța alternativelor exclud 
utilizarea lor în temeiul principiului 
precauției.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru modificarea listei stabilite în 
anexa III cu scopul de a include și alte 
produse și echipamente care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 150 sau 
mai mult sau care depind de aceste gaze 
pentru a funcționa, dacă se stabilește că 
sunt disponibile alternative la utilizarea 
gazelor fluorurate cu efect de seră sau la 
folosirea unor tipuri specifice de gaze 
fluorurate cu efect de seră și dacă utilizarea 

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20 pentru modificarea listei 
stabilite în anexa III cu scopul de a include 
și alte produse și echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 150 sau 
mai mult sau care depind de aceste gaze 
pentru a funcționa, dacă se stabilește că 
sunt disponibile alternative la utilizarea 
gazelor fluorurate cu efect de seră sau la 
folosirea unor tipuri specifice de gaze 
fluorurate cu efect de seră și dacă utilizarea 
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lor ar avea ca rezultat reducerea globală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și cu 
scopul de a exclude dacă este cazul pentru 
a anumită perioadă de timp anumite 
categorii de produse sau echipamente 
pentru care nu sunt disponibile substanțe 
alternative aflate sub limita specificată de 
potențial de încălzire globală, din motive 
tehnice, economice sau de siguranță.

lor ar avea ca rezultat reducerea globală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și cu 
scopul de a exclude dacă este cazul pentru 
a anumită perioadă de timp anumite 
categorii de produse sau echipamente 
pentru care nu sunt disponibile substanțe 
alternative aflate sub limita specificată de 
potențial de încălzire globală, din motive 
tehnice, economice sau de siguranță sau 
din rațiuni de eficiență energetică pe 
durata funcționării, dacă emisiile de gaze 
cu efect de seră aferente ciclului de viață, 
inclusiv emisiile produselor secundare din 
timpul procesului de fabricație al gazelor 
de seră fluorurate și al materiilor prime și 
agenților de prelucrare, sunt mai reduse 
decât cele ale echipamentelor echivalente.

Or. en

Amendamentul 214
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Gazele fluorurate sunt vândute doar 
către și achiziționate doar de către 
întreprinderi care posedă certificatele, cu 
excepția cazurilor în care achiziția de 
gaze fluorurate face parte din tranzacțiile 
de instalare, întreținere sau reparare a 
echipamentelor ce conțin astfel de gaze, 
desfășurate de către vânzător.

Or. 

Amendamentul 215
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Interdicția stabilită la alineatul (1) 
nu se aplică următoarelor sectoare de 
utilizare:
- utilizărilor din sectorul medical 
(inclusiv, în special, utilizărilor în scopuri 
medicale și farmaceutice);
- utilizărilor din sectorul aeronautic 
(inclusiv, în special, sistemelor de stingere 
a incendiilor și extinctoarelor din 
avioane);
- producției și transportului de energie 
electrică;
- utilizărilor în scopuri criogenice;
- producției de gaze industriale.

Or. en

Amendamentul 216
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În vederea desfășurării activităților 
menționate la articolul 8 alineatul (1) 
literele (a)-(d), gazele fluorurate cu efect 
de seră sunt vândute doar către și sunt 
achiziționate doar de către întreprinderi și 
persoane care dețin certificatele 
corespunzătoare, în conformitate cu 
articolul 8.

Or. en

Amendamentul 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În vederea desfășurării activităților 
menționate la articolul 8 alineatul (1) 
literele (a)-(d), gazele fluorurate cu efect 
de seră sunt vândute doar către și sunt 
achiziționate doar de către întreprinderi 
care dețin certificatele corespunzătoare, 
unde este cazul, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (4), și de către 
persoane care dețin certificatele 
corespunzătoare în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1).
Dispozițiile prezentului alineat nu 
împiedică persoanele care nu sunt 
certificate, dat fiind că nu desfășoară 
niciuna dintre activitățile menționate la 
articolul 8 alineatul (1) literele (a)-(d), să 
colecteze, să transporte sau să livreze gaze 
fluorurate cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament restricționează achiziția și vânzarea de gaze fluorurate la
întreprinderile și persoanele care dețin certificatele corespunzătoare, împiedicând, astfel, 
persoanele și întreprinderile care nu sunt certificate să desfășoare activități ce implică 
echipamentele care conțin sau sunt proiectate să conțină gaze fluorurate.

Amendamentul 218
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fiecare stat membru publică și 
comunică Comisiei, până la 
[1 ianuarie 2016], un raport privind 
codurile, standardele sau legile aplicate la 
nivel local, regional sau național care 
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restricționează introducerea unor 
tehnologii de înlocuire ce folosesc agenți
frigorifici inflamabili, inclusiv a 
hidrocarburilor, în produse și 
echipamente de refrigerare și aer 
condiționat și spume. Raportul propune 
măsuri de abordare a acestor restricții, cu 
scopul de a permite intrarea în vigoare a 
interdicțiilor de comercializare enumerate 
în Anexa III sau, unde este cazul, 
detaliază domeniile de aplicare în care pot 
fi necesare excepții discrete, din rațiuni 
legitime de siguranță.
Până la [1 ianuarie 2017] Comisia 
publică un raport de sinteză, pus la 
dispoziția publicului în format electronic, 
în scopul unei diseminări active și 
sistematice în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.

Or. en

Amendamentul 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În funcție de natura strategică a 
anumitor activități și de particularitățile 
climatului local, autoritățile competente 
din statele membre au dreptul să 
autorizeze derogări temporare de la 
interdicțiile menționate în Anexa III, 
pentru maximum 12 luni. În cazul 
fiecărei derogări, autoritatea competentă 
informează Comisia Europeană cu privire 
la motivele acestei decizii.

Or. en
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Amendamentul 220
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gazele fluorurate destinate utilizării ca 
materii prime în cadrul unui proces 
chimic, destinate distrugerii, exportului 
sau reambalării se supun cerințelor 
obligatorii de etichetare.

Or. pl

Amendamentul 221
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) preamestecuri de poliol pentru spume 
și solvenți.

Or. pl

Amendamentul 222
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Spumele care conțin gaze fluorurate cu 
efect de seră nu pot fi introduse pe piață 
dacă gazele fluorurate cu efect de seră nu 
sunt identificate cu ajutorul unei etichete 
care utilizează denumirea acceptată de 
industria de resort sau denumirea 
chimică, în cazul în care o astfel de 

(4) Spumele care conțin gaze fluorurate cu 
efect de seră nu pot fi introduse pe piață 
decât dacă sunt prevăzute cu o etichetă 
care să indice în mod clar că spuma 
conține gaze fluorurate cu efect de seră, în 
conformitate cu legislația UE în vigoare.
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denumire nu există. Eticheta trebuie să 
indice în mod clar că spuma conține gaze 
fluorurate cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 223
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Informațiile menționate la alineatele (2) 
și (3) se includ în manualele de utilizare 
pentru astfel de produse și echipamente. În 
cazul produselor și echipamentelor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
150 sau mai mult, aceste informații se 
includ și în descrierile folosite în scopuri 
publicitare.

(5) Informațiile menționate la alineatele (2) 
și (3) se includ în manualele de utilizare 
pentru astfel de produse și echipamente, în 
cazul produselor și echipamentelor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
150 sau mai mult.

Or. en

Amendamentul 224
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice utilizarea de SF6 pentru 
turnarea sub presiune a magneziului și la 
reciclarea aliajelor obținute prin turnarea 
sub presiune a magneziului. În ceea ce 
privește instalațiile care utilizează SF6 într-
o cantitate mai mică de 850 kg pe an, 
această interdicție se aplică numai de la 
data de 1 ianuarie 2015.

(1) Se interzice utilizarea de SF6 pentru 
turnarea sub presiune a magneziului și la 
reciclarea aliajelor obținute prin turnarea 
sub presiune a magneziului. În ceea ce 
privește instalațiile care utilizează SF6 într-
o cantitate mai mică de 850 kg pe an, 
această interdicție se aplică numai de la 
[...]1.

__________________



PE508.081v01-00 26/82 AM\931885RO.doc

RO

1 A se introduce data, trei ani după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. it

Amendamentul 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia evaluează, până la 
1 ianuarie 2018, existența unei alternative 
eficace și sigure care permite înlocuirea 
la un cost acceptabil a utilizării de SF6 în 
noile comutatoare secundare de tensiune 
medie, precum și posibilitatea de a 
interzice ulterior utilizarea SF6 în noile 
comutatoare.

Or. fr

Justificare

Având în vedere că în prezent nu există alternativă la fel de sigură și eficace precum SF6, ar fi 
periculos și nepotrivit să se prevadă interzicerea acestuia. Prin urmare, Comisia trebuie să 
evalueze avantajele și inconvenientele acestor alternative înainte de a lua în considerare 
interzicerea SF6 limitată la noile comutatoare.

Amendamentul 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
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având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 40 de tone de CO2. 
Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul 
echipamentelor proiectate pentru a fi 
utilizate la temperaturi mai mici de -50 °C 
sau al echipamentelor transformate 
pentru a utiliza gaze fluorurate cu un 
potențial de încălzire globală mai mare 
de 2 500, cu scopul îndeplinirii 
obligațiilor prevăzute în reglementările 
privind substanțele care epuizează stratul 
de ozon.

În sensul prezentei dispoziții, potențialul 
de încălzire globală al amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră se 
calculează în conformitate cu anexa IV.

Până la 1 ianuarie 2025, prezenta 
dispoziție nu se aplică în cazul gazelor 
fluorurate cu efect de seră care au fost 
regenerate, au un potențial de încălzire 
globală de 2 500 sau mai mult și sunt 
folosite pentru a asigura service-ul sau 
pentru a întreține echipamente de 
refrigerare existente, cu condiția să fi fost 
etichetate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (5).
Până la 1 ianuarie 2025, prezenta 
dispoziție nu se aplică în cazul gazelor 
fluorurate cu efect de seră care au fost 
reciclate, au un potențial de încălzire 
globală de 2500 sau mai mult și sunt 
folosite pentru a asigura service-ul sau 
pentru a întreține echipamente de 
refrigerare existente, cu condiția să fi fost 
recuperate din astfel de echipamente. 
Aceste gaze reciclate pot fi utilizate doar 
de către întreprinderea care a realizat 
recuperarea lor în cadrul activităților de 
întreținere sau service sau de către 
întreprinderea pentru care s-a efectuat 
recuperarea, în cadrul activităților de 
întreținere sau service.

Or. en

Justificare

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
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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.

Amendamentul 227
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Interdicția stabilită la alineatul (1) 
nu se aplică următoarelor sectoare de 
utilizare:
- utilizărilor din sectorul medical 
(inclusiv, în special, utilizărilor în scopuri 
medicale și farmaceutice);
- utilizărilor din sectorul aeronautic 
(inclusiv, în special, sistemelor de stingere 
a incendiilor și extinctoarelor din 
avioane);
- producției și transportului de energie 
electrică;
- utilizărilor criogenice;
- producției de gaze industriale.

Or. en

Amendamentul 228
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La solicitarea unei autorități 
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competente dintr-un stat membru, 
Comisia poate autoriza, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, o scutire pe 
perioadă limitată, cu scopul de a exclude 
anumite categorii de produse sau 
echipamente enumerate în Anexa III, 
atunci când nu sunt disponibile substanțe 
alternative sau astfel de substanțe nu pot 
fi folosite în respectivele produse sau 
echipamente din motive tehnice, 
economice sau de siguranță. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este asociat amendamentului 11, care introduce excepții de la 
interdicțiile menționate în Anexa III pentru utilizările critice, pentru o anumită perioadă de 
timp. Acesta este un amendament subsecvent, permițând continuarea operațiunilor de 
întreținere și service pentru echipamentele cu gaze fluorurate, cu un potențial de încălzire 
globală mai mare de 2 500, pentru echipamentele scutite în conformitate cu articolul 9 
alineatul (3), pentru o anumită perioadă de timp.

Amendamentul 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În funcție de natura strategică a 
anumitor activități și de particularitățile 
climatului local, autoritățile competente 
din statele membre au dreptul să 
autorizeze utilizarea temporară a gazelor 
fluorurate cu efect de seră sau a 
amestecurilor care conțin gaze fluorurate 
cu efect de seră, cu un potențial de 
încălzire globală mai mare de nivelul 
de 2 500 menționat la alineatul (3), pentru 
maximum 12 luni. Autoritățile competente 
informează Comisia Europeană cu privire 
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la motivele acestei decizii.

Or. en

Amendamentul 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o 
capacitate de umplere egală sau mai mare 
de 5 tone de CO2.

eliminat

Or. en

Amendamentul 231
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2025 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare proiectate să 
funcționeze la o temperatură de – 50 °C 
sau mai mare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 40 de tone de CO2.
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Or. pl

Amendamentul 232
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o capacitate 
de umplere egală sau mai mare de 5 tone
de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2030 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o capacitate 
de umplere egală sau mai mare de 50 de
tone de CO2.

Or. de

Justificare

Experiențele de acum câțiva ani privind reducerea CFC au arătat că tranziția durează mai 
mult de 6 ani. Echipamentele de refrigerare sunt sisteme complexe în cazul cărora 
schimbarea agentului de refrigerare va genera, așadar, în mod inevitabil dezavantaje 
semnificative privind eficiența energetică și siguranța (inflamabilitate), subminând eforturile 
de reducere a gazelor cu efect de seră. În cazul instalațiilor construite la scară mică (având o 
capacitate mai mică de 50 de tone de echivalent CO2), costurile de transformare sunt 
disproporționat de mari.

Amendamentul 233
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 

(3) Începând de la 1 ianuarie 2015 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
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având un potențial de încălzire globală de
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o capacitate 
de umplere egală sau mai mare de 5 tone 
de CO2.

având un potențial de încălzire globală de 
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o capacitate 
de umplere egală sau mai mare de 5 tone 
de CO2.

Or. de

Amendamentul 234
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o capacitate 
de umplere egală sau mai mare de 
50 de tone de CO2.

Or. fr

Justificare

Interzicerea service-ului sau a întreținerii echipamentelor de refrigerare cu o capacitate de 
umplere egală sau mai mare de 5 tone de CO2 poate avea costuri prea mari pentru sectorul 
transportului și în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, obligate, în funcție de gazul 
alternativ, să înlocuiască sau să modifice echipamentele existente. De asemenea, schimbarea 
agentului frigorific ar putea afecta performanțele energetice. Pragul de 50 de tone este 
stabilit prin analogie cu categoriile definite la articolul 3 alineatul (2).

Amendamentul 235
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 50 de tone de CO2.

Echipamentele existente, care 
funcționează pe bază de gaze fluorurate 
cu efect de seră și au un potențial de 
încălzire globală de cel puțin 2 500, pot fi 
întreținute și reparate folosind gaze 
fluorurate cu efect de seră regenerate, cu 
condiția ca acestea să fi fost recuperate 
din astfel de echipamente.

Or. en

Amendamentul 236
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente 
staționare de refrigerare prevăzute să 
funcționeze la o temperatură de cel puțin -
50 °C și cu o capacitate de umplere egală 
sau mai mare de 50 de tone de CO2.

Or. en
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Amendamentul 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la [...]1 se interzice 
utilizarea gazelor fluorurate cu efect de 
seră sau a amestecurilor care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 2500 sau 
mai mult pentru a asigura service-ul sau 
pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 40 de tone de CO2. 
Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul 
utilizării de gaze fluorurate cu efect de 
seră recuperate sau regenerate și în cazul 
echipamentelor destinate utilizării la 
temperaturi sub 50 °C.
__________________
1 A se introduce data, opt ani după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. it

Amendamentul 238
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-

(3) Începând de la 1 ianuarie 2015 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 150 sau mai mult pentru a asigura 
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ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare prevăzute să 
funcționeze la o temperatură de cel puțin -
50 °C și cu o capacitate de umplere egală 
sau mai mare de 40 de tone de CO2.

Or. en

Amendamentul 239
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 11 kg.

Or. en

Justificare

Pentru a evita o sarcină excesivă asupra operatorilor de echipamente de mici dimensiuni, 
care sunt clasificate în funcție de mărime, nu de echivalența în CO2, nivelul limită pentru 
interdicția operațiunilor de service ar trebui exprimat în kilograme.

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 

(3) Începând de la 1 ianuarie 2025 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
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efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare prevăzute să 
funcționeze la o temperatură de cel puțin -
50 °C și cu o capacitate de umplere egală 
sau mai mare de 40 de tone de CO2, și cu 
excepția utilizării gazelor fluorurate cu 
efect de seră recuperate sau reciclate.

Or. fr

Justificare

Termenul propus în textul original nu este realizabil și poate avea un impact deosebit de 
puternic asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Prin urmare, este necesară ajustarea 
termenelor de tranziție și excluderea din această interdicție a utilizărilor la scară redusă, 
precum și autorizarea utilizării agenților frigorifici reciclați.

Amendamentul 241
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o capacitate 
de umplere egală sau mai mare de 5 tone
de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2025 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 500 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o capacitate 
de umplere egală sau mai mare de 40 de
tone de CO2. Această dispoziție nu se 
aplică până la 1 ianuarie 2025 gazelor 
fluorurate cu efect de seră regenerate și 
reciclate.

Or. de
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Justificare

Ca urmare a interdicției de utilizare a hidrofluorocarburilor, operatorii de echipamente au 
realizat investiții în trecerea la gaze fluorurate. Prin urmare, ar trebui asigurată protecție 
suficientă în special în ceea ce privește echipamentele mai mici.

Amendamentul 242
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2025 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 50 de tone de CO2.
Această dispoziție nu se aplică:
- echipamentelor proiectate pentru a fi 
utilizate la temperaturi mai mici de -
50 °C;
- gazelor fluorurate cu efect de seră care 
au fost regenerate, au un potențial de 
încălzire globală de 2 500 sau mai mult și 
sunt folosite pentru a asigura service-ul 
sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare existente;
- gazelor fluorurate cu efect de seră care 
au fost reciclate, au un potențial de 
încălzire globală de 2 500 sau mai mult și 
sunt folosite pentru a asigura service-ul 
sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare existente; sau
- echipamentelor pentru care s-a stabilit 
în cerințele de proiectare ecologică 
adoptate în temeiul 
Directivei 2009/125/CE privind cerințele 
în materie de proiectare ecologică 
aplicabile produselor cu impact energetic 
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că, datorită creșterii eficienței energetice 
din cursul exploatării lor, emisiile de CO2
aferente ciclului de viață al 
echipamentelor ar fi mai scăzute decât 
cele provenind de la un echipament 
echivalent care respectă cerințele de 
proiectare ecologică corespunzătoare și 
nu conține hidrofluorocarburi.

Or. en

Amendamentul 243
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2030 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 50 de tone de CO2.

Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul 
gazelor fluorurate cu efect de seră care au 
fost recuperate sau regenerate, au un 
potențial de încălzire globală de 2 500 sau 
mai mult și sunt folosite pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare existente, cu 
condiția să fi fost recuperate din astfel de 
echipamente.

Or. en

Justificare

Utilizatorii de echipamente de refrigerare care au făcut recent investiții pentru înlocuirea 
agentului de refrigerare R22 cu variante alternative ar fi obligați să modernizeze sau să 
înlocuiască echipamente al căror ciclu de viață este posibil să nu se fi încheiat. Prin urmare, 
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considerăm că este mai adecvat să se interzică utilizarea de noi echipamente și să se prevadă 
o perioadă de tranziție pentru întreținerea echipamentelor existente.

Amendamentul 244
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând de la 1 ianuarie 2020 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2500 sau mai mult pentru a asigura service-
ul sau pentru a întreține echipamente de 
refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(3) Începând de la 1 ianuarie 2018 se 
interzice utilizarea gazelor fluorurate cu 
efect de seră sau a amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2 150 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare cu o capacitate 
de umplere egală sau mai mare de 
40 de tone de CO2. Prezenta dispoziție nu 
se aplică în cazul echipamentelor 
proiectate pentru a răci produse la 
temperaturi mai mici de -50°C sau al 
echipamentelor transformate pentru a 
utiliza gaze fluorurate cu efect de seră cu 
un potențial de încălzire globală mai mare 
de 2 150, cu scopul îndeplinirii 
obligațiilor prevăzute în regulamentul 
privind substanțele care epuizează stratul 
de ozon (Regulamentul (CE) 
nr. 1005/2009).

Or. en

Justificare

Experții independenți și consultanții sectorului sugerează că este posibilă interzicerea 
operațiunilor de service pentru gazele fluorurate cu efect de seră cu un potențial de încălzire 
globală de 2 150. Totuși, pentru a realiza acest obiectiv, trebuie prevăzute dispoziții privind 
sistemele HCFC transformate în conformitate cu reglementările privind stratul de ozon. De 
asemenea, sunt prevăzute dispoziții în sensul excluderii echipamentelor mici, afectate în mod 
disproporționat de această interdicție.
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Amendamentul 245
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de asigurare a service-ului și 
a întreținerii echipamentelor de 
refrigerare pe bază de gaze fluorurate 
regenerate și reciclate fac obiectul unei 
derogări de la interdicție până la 
1 ianuarie 2030.

Or. pl

Amendamentul 246
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2027, prezenta 
dispoziție nu se aplică în cazul gazelor 
fluorurate cu efect de seră care au fost 
reciclate, au un potențial de încălzire 
globală de 2 500 sau mai mult și sunt 
folosite pentru a asigura service-ul sau 
pentru a întreține echipamente de 
refrigerare existente, cu condiția să fi fost 
recuperate din astfel de echipamente.
Până la 1 ianuarie 2027, prezenta 
dispoziție nu se aplică în cazul gazelor 
fluorurate cu efect de seră care au fost 
regenerate, au un potențial de încălzire 
globală de 2 500 sau mai mult și sunt 
folosite pentru a asigura service-ul sau 
pentru a întreține echipamente de 
refrigerare existente, cu condiția să fi fost 
etichetate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (5).
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Or. en

Amendamentul 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei dispoziții, potențialul 
de încălzire globală al amestecurilor care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră se 
calculează în conformitate cu anexa IV.

eliminat

Or. en

Amendamentul 248
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând de la 1 ianuarie 2017, gazele 
fluorurate cu efect de seră având un 
potențial de încălzire globală de 2 150 sau 
mai mult se utilizează doar pentru a 
asigura service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare diferite de cele 
menționate la primul paragraf, cu 
condiția ca aceste gaze să fi fost 
recuperate de la alte echipamente din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile prezentului regulament 
nu se aplică în cazul utilizărilor medicale 
cu caracter critic, pentru care nu există o 
alternativă adecvată sau ale căror 
alternative nu pot fi folosite din rațiuni 
tehnice, economice sau de siguranță.

Or. en

Justificare

Utilizările medicale cu caracter critic care implică gaze fluorurate cu efect de seră trebuie 
menținute atunci când nu există alternative adecvate, cu scopul de a asigura siguranța și 
eficacitate asistenței medicale esențiale.

Amendamentul 250
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Preumplerea echipamentelor

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se 
introduce data, 3 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
echipamentele de refrigerare, de 
climatizare și pompele de căldură nu se 
umplu cu hidrofluorocarburi înainte de 
introducerea pe piață sau înainte să fie 
puse la dispoziția utilizatorului final 
pentru prima instalare.
Echipamentele se umplu la locul de 
utilizare preconizat, de către persoane 
certificate în conformitate cu articolul 8.
(2) Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor închise ermetic sau 
echipamentelor care conțin 



AM\931885RO.doc 43/82 PE508.081v01-00

RO

hidrofluorocarburi într-o cantitate ce 
corespunde unei proporții mai mici de 
2 % din capacitatea maximă prevăzută a 
echipamentului.

Or. fr

Justificare

Propunerea Comisiei de a interzice preumplerea ar putea avea efecte negative atât din punct 
de vedere economic, cât și de mediu, și anume prin obligația care s-ar crea de a evacua și de 
a umple dispozitivul în fiecare etapă a manipulării, lăsând loc erorilor, cum ar fi scurgerile 
sau o posibilă supraîncărcare a dispozitivului.

Amendamentul 251
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Preumplerea echipamentelor

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se 
introduce data, 3 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
echipamentele de refrigerare, de 
climatizare și pompele de căldură nu se 
umplu cu hidrofluorocarburi înainte de 
introducerea pe piață sau înainte să fie 
puse la dispoziția utilizatorului final 
pentru prima instalare.
Echipamentele se umplu la locul de 
utilizare preconizat, de către persoane 
certificate în conformitate cu articolul 8.
(2) Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor închise ermetic sau 
echipamentelor care conțin 
hidrofluorocarburi într-o cantitate ce 
corespunde unei proporții mai mici de 
2 % din capacitatea maximă prevăzută a 
echipamentului.
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Or. de

Justificare

Interdicția de preumplere este inadecvată pentru evitarea emisiilor de gaze fluorurate. 
Producătorii trebuie să golească din nou echipamentele umplute în scop experimental înainte 
ca acestea să fie transportate. Echipamentul ar trebui reumplut la locul de utilizare, ceea ce 
prezintă un risc suplimentar de emisii accidentale.

Amendamentul 252
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se introduce 
data, 3 ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], echipamentele de 
refrigerare, de climatizare și pompele de 
căldură nu se umplu cu hidrofluorocarburi 
înainte de introducerea pe piață sau înainte 
să fie puse la dispoziția utilizatorului final 
pentru prima instalare.

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se introduce 
data, 2 ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], echipamentele de 
refrigerare, de climatizare și pompele de 
căldură nu se umplu cu hidrofluorocarburi 
înainte de introducerea pe piață sau înainte 
să fie puse la dispoziția utilizatorului final 
pentru prima instalare.

Or. fr

Amendamentul 253
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se introduce 
data, 3 ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], echipamentele de 
refrigerare, de climatizare și pompele de 
căldură nu se umplu cu hidrofluorocarburi 
înainte de introducerea pe piață sau 
înainte să fie puse la dispoziția 
utilizatorului final pentru prima instalare.

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se introduce 
data, 3 ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], produsele și 
echipamentele care au fost umplute cu 
hidrofluorocarburi sunt introduse pe piață, 
cu condiția ca producătorul sau 
importatorul să fi fost înregistrat anterior 
în registrul electronic în conformitate cu 
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articolul 15.

Or. de

Justificare

Interdicția de preumplere a echipamentelor nu este în conformitate cu obiectivul directivei de 
a limita utilizarea gazelor fluorurate și de a minimiza scurgerile.

Amendamentul 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se introduce 
data, 3 ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], echipamentele de
refrigerare, de climatizare și pompele de 
căldură nu se umplu cu hidrofluorocarburi 
înainte de introducerea pe piață sau 
înainte să fie puse la dispoziția 
utilizatorului final pentru prima instalare.

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se introduce 
data, 3 ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], echipamentele și 
produsele care se bazează pe 
hidrofluorocarburi pentru a funcționa nu 
se importă în Uniune umplute cu 
hidrofluorocarburi, cu excepția cazurilor 
în care importatorul este înregistrat în 
registrul de cote menționat la articolul 15.

Or. it

Amendamentul 255
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din [zz/ll/aaaa] [a se 
introduce data, 3 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
echipamentele de refrigerare, de 
climatizare și pompele de căldură nu se 
umplu cu hidrofluorocarburi înainte de 
introducerea pe piață sau înainte să fie 

1. Începând din [zz/ll/aa] [a se introduce 
data, 1 an după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], produsele și 
echipamentele de pe piața Uniunii nu se 
umplu cu hidrofluorocarburi, cu excepția 
cazului în care hidrofluorocarburile au 
fost introduse pe piața Uniunii înainte de 
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puse la dispoziția utilizatorului final 
pentru prima instalare.

[zz/ll/aa] [a se introduce data începerii 
sistemului de cote] sau sunt incluse în 
cota pentru hidrofluorocarburi 
menționată la articolul 14.

Or. en

Justificare

Este necesar să se prevadă cantitățile de agenți frigorifici din echipamentele importate fără a 
crea sarcini administrative inutile, cu scopul de a asigura egalitatea de tratament pentru 
producătorii de echipamente din interiorul și din afara UE. Fabricanții de 
produse/echipamente vor trebui să dovedească că folosesc doar HFC incluse în cota UE (sau 
care au fost deja introduse pe piață înainte de introducerea sistemului de cote), printr-o 
declarație de conformitate. Documentele necesare trebuie puse la dispoziție, pentru inspecție 
(de exemplu, „facturile” de la furnizorul de gaz pentru HFC). Detaliile trebuie prevăzute 
într-un act de punere în aplicare.

Amendamentul 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamentul este umplut în momentul 
punerii în funcțiune, de către personal 
autorizat, conform articolului 8.

eliminat

Or. it

Amendamentul 257
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamentele se umplu la locul de 
utilizare preconizat, de către persoane 
certificate în conformitate cu articolul 8.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 258
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamentele se umplu la locul de 
utilizare preconizat, de către persoane 
certificate în conformitate cu articolul 8.

Cu excepția echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1) litera (e), 
echipamentele se umplu la locul de 
utilizare preconizat, de către persoane 
certificate în conformitate cu articolul 8.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile acestui articol, așa cum au fost propuse de Comisie, nu sunt pertinente pentru 
vehiculele și containerele frigorifice.

Amendamentul 259
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Umplerea echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1) litera (e) se 
realizează în statul membru în care 
vehiculul este înmatriculat și pus la 
dispoziția operatorului, de către persoane 
autorizate în conformitate cu articolul 8.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se țină seama de specificitatea preumplerii pentru sectorul transportului.
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Amendamentul 260
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor închise ermetic sau 
echipamentelor care conțin 
hidrofluorocarburi într-o cantitate ce 
corespunde unei proporții mai mici de 2 % 
din capacitatea maximă prevăzută a 
echipamentului.

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor care conțin 
hidrofluorocarburi într-o cantitate ce 
corespunde unei proporții mai mici de 2 % 
din capacitatea maximă prevăzută a 
echipamentului.

Or. de

Justificare

Interdicția de preumplere a echipamentelor nu este în conformitate cu obiectivul directivei de 
a limita utilizarea gazelor fluorurate și de a minimiza scurgerile.

Amendamentul 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor închise ermetic sau
echipamentelor care conțin 
hidrofluorocarburi într-o cantitate ce 
corespunde unei proporții mai mici de 2%
din capacitatea maximă prevăzută a 
echipamentului.

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor care conțin 
hidrofluorocarburi într-o cantitate ce 
corespunde unei proporții mai mici de 2 %
din capacitatea maximă prevăzută a 
echipamentului.

Or. it

Amendamentul 262
Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor închise ermetic sau
echipamentelor care conțin 
hidrofluorocarburi într-o cantitate ce 
corespunde unei proporții mai mici de 2% 
din capacitatea maximă prevăzută a 
echipamentului.

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor care conțin 
hidrofluorocarburi într-o cantitate ce 
corespunde unei proporții mai mici de 2 % 
din capacitatea maximă prevăzută a 
echipamentului.

Or. en

Amendamentul 263
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia se asigură că respectiva 
cantitate de hidrofluorocarburi pe care 
producătorii și importatorii au dreptul să o 
introducă pe piață în Uniune în fiecare an 
nu depășește cantitatea maximă pentru anul 
în cauză calculată în conformitate cu anexa 
V. Fiecare producător și importator se 
asigură că respectiva cantitate de 
hidrofluorocarburi calculată în 
conformitate cu anexa V pe care o 
introduce pe piață nu depășește cota care îi 
este alocată în temeiul articolului 14 
alineatul (5) sau care îi este transferată în 
temeiul articolului 16.

(1) Comisia se asigură că respectiva 
cantitate de hidrofluorocarburi pe care 
producătorii și importatorii au dreptul să o 
introducă pe piață în Uniune în fiecare an 
nu depășește cantitatea maximă pentru anul 
în cauză calculată în conformitate cu anexa 
V. Fiecare producător și importator de 
hidrofluorocarburi, precum și fiecare 
producător și importator de produse care 
conțin hidrofluorocarburi se asigură că 
respectiva cantitate de hidrofluorocarburi 
calculată în conformitate cu anexa V pe 
care o introduce pe piață în mod direct sau 
indirect nu depășește cota care îi este 
alocată în temeiul articolului 14 
alineatul (5) sau care îi este transferată în 
temeiul articolului 16.

Or. de

Justificare

Mecanismul de diminuare treptată ar trebui să fie extins la producătorii și importatorii de 
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produse care sunt umplute cu gaze fluorurate.

Amendamentul 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia se asigură că respectiva 
cantitate de hidrofluorocarburi pe care 
producătorii și importatorii au dreptul să o 
introducă pe piață în Uniune în fiecare an 
nu depășește cantitatea maximă pentru anul 
în cauză calculată în conformitate cu 
anexa V. Fiecare producător și importator 
se asigură că respectiva cantitate de 
hidrofluorocarburi calculată în 
conformitate cu anexa V pe care o 
introduce pe piață nu depășește cota care îi 
este alocată în temeiul articolului 14 
alineatul (5) sau care îi este transferată în 
temeiul articolului 16.

(1) Comisia se asigură că respectiva 
cantitate de hidrofluorocarburi enumerate 
în anexele I și II pe care producătorii și 
importatorii de hidrofluorocarburi sau de 
produse care conțin hidrofluorocarburi au 
dreptul să o introducă pe piață în Uniune în 
fiecare an nu depășește cantitatea maximă 
pentru anul în cauză calculată în 
conformitate cu anexa V. Fiecare 
producător și importator de 
hidrofluorocarburi sau de produse care 
conțin hidrofluorocarburi se asigură că 
respectiva cantitate de hidrofluorocarburi 
calculată în conformitate cu anexa V pe 
care o introduce pe piață nu depășește cota 
care îi este alocată în temeiul articolului 14 
alineatul (5) sau care îi este transferată în 
temeiul articolului 16.

Or. it

Justificare

Pentru a proteja competitivitatea societăților cu sediul în Europa, este esențial ca 
importatorii de echipamente care conțin HFC să fie incluși în mecanismul de eliminare 
treptată și de alocare a cotelor.

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia se asigură că respectiva 
cantitate de hidrofluorocarburi pe care 
producătorii și importatorii au dreptul să o 
introducă pe piață în Uniune în fiecare an 
nu depășește cantitatea maximă pentru anul 
în cauză calculată în conformitate cu 
anexa V. Fiecare producător și importator 
se asigură că respectiva cantitate de 
hidrofluorocarburi calculată în 
conformitate cu anexa V pe care o
introduce pe piață nu depășește cota care îi 
este alocată în temeiul articolului 14 
alineatul (5) sau care îi este transferată în 
temeiul articolului 16.

(1) Comisia se asigură, în măsura în care 
pe piață există alternative sigure și 
fezabile din punct de vedere tehnic și 
economic care țin cont de diferitele 
condiții climatice din statele membre ale 
Uniunii, că respectiva cantitate de 
hidrofluorocarburi pe care producătorii și 
importatorii au dreptul să o introducă pe 
piață în Uniune în fiecare an nu depășește 
cantitatea maximă pentru anul în cauză 
calculată în conformitate cu anexa V. 
Fiecare producător și importator se asigură 
că respectiva cantitate de 
hidrofluorocarburi calculată în 
conformitate cu anexa V pe care o 
introduce pe piață nu depășește cota care îi 
este alocată în temeiul articolului 14 
alineatul (5) sau care îi este transferată în 
temeiul articolului 16.

Or. fr

Justificare

Este necesar ca realitățile pieței să fie reflectate. Etapele trebuie să fie realiste și fezabile din 
punct de vedere al sănătății, al siguranței, al eficienței energetice, precum și din punct de 
vedere economic.

Amendamentul 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul articol nu se aplică 
hidrofluorocarburilor importate în Uniune 
pentru a fi distruse.

(2) Prezentul articol nu se aplică în 
următoarele cazuri:

Acesta nu se aplică producătorilor sau 
importatorilor de hidrofluorocarburi de 
mai puțin de 1 000 de tone de echivalent 
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CO2 pe an.
(a) hidrofluorocarburilor importate în 
Uniune pentru a fi distruse;
(b) hidrofluorocarburilor furnizate pentru 
export direct în afara Uniunii;
(c) hidrofluorocarburilor furnizate pentru 
a fi folosite ca materii prime;
(d) hidrofluorocarburilor furnizate pentru 
reambalare și export ulterior în afara 
Uniunii;
(e) hidrofluorocarburilor produse sau 
importate în Uniune pentru a fi utilizate 
în scopuri medicale.

Or. en

Justificare

Scutirea clară a utilizărilor medicale asigură disponibilitate substanțelor pentru astfel de 
utilizări cu caracter critic. Utilizarea HFC importate pentru a fi distruse nu ar trebui să fie 
luată în considerare, iar utilizarea HFC ca materie primă are același efect ca distrugerea, 
întrucât substanța este transformată în alte substanțe. HFC furnizate pentru export ulterior 
nu sunt introduse niciodată pe piață în UE și, deci, nu ar trebui luate în considerare.

Amendamentul 267
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul articol nu se aplică 
hidrofluorocarburilor importate în Uniune 
pentru a fi distruse.

(2) Prezentul articol nu se aplică:

(a) hidrofluorocarburilor importate în 
Uniune pentru a fi distruse;

(b) hidrofluorocarburilor introduse pe 
piața UE pentru a fi utilizate în 
următoarele sectoare:
- utilizări în sectorul medical (inclusiv, în 
special, utilizări medicale și 
farmaceutice);
- utilizări în sectorul aeronautic (inclusiv, 



AM\931885RO.doc 53/82 PE508.081v01-00

RO

în special, sistemele de stingere a 
incendiilor și extinctoarele din avioane);
- producția și transportul de energie 
electrică;
- utilizări criogenice;
- producția de gaze industriale.

Or. en

Amendamentul 268
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta nu se aplică producătorilor sau 
importatorilor de hidrofluorocarburi de 
mai puțin de 1 000 de tone de echivalent 
CO2 pe an.

eliminat

Or. en

Justificare

Scutirea actuală ar putea constitui o lacună potențială semnificativă, care ar permite 
importurile de HFC fără cotă, subminând, astfel, integritatea ecologică a reducerii treptate a 
utilizării acestor substanțe. Nu ar trebui permise importurile fără cotă de HFC.

Amendamentul 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta nu se aplică producătorilor sau 
importatorilor de hidrofluorocarburi de mai 
puțin de 1 000 de tone de echivalent CO2
pe an.

Acesta nu se aplică producătorilor sau 
importatorilor de hidrofluorocarburi de mai 
puțin de 10 tone de echivalent CO2 pe an.
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Or. en

Amendamentul 270
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, cel târziu la 
31 decembrie 2014, un raport privind 
progresele înregistrate de dezvoltarea 
tehnologică în ceea ce privește asigurarea 
de alternative comercializabile și viabile 
din punct de vedere tehnic și economic la 
hidrofluorocarburile existente.

Or. de

Justificare

La stabilirea cantităților maxime anuale de hidrofluorocarburi, Comisia trebuie să aibă în 
vedere în ce măsură există deja pe piață alternative sigure, viabile din punct de vedere tehnic 
și economic, cu potențial de încălzire globală (GWP) mai redus.

Amendamentul 271
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a modifica cantitățile maxime 
stabilite în anexa V astfel încât să reflecte 
evoluțiile pieței în materie de 
hidrofluorocarburi, precum și emisiile 
aferente hidrofluorocarburilor; și

(a) pentru a modifica cantitățile maxime 
stabilite în anexa V astfel încât să reflecte 
evoluțiile pieței în materie de 
hidrofluorocarburi, precum și emisiile
aferente hidrofluorocarburilor, dacă și în 
măsura în care pe piață sunt disponibile 
alternative sigure și viabile din punct de 
vedere tehnic și economic; și
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Or. de

Justificare

În cazul unei eventuale modificări a cantității maxime anuale de hidrofluorocarburi, Comisia 
ar trebui să aibă în vedere în ce măsură există deja pe piață alternative cu potențial de 
încălzire globală (GWP) mai redus.

Amendamentul 272
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a modifica cantitățile maxime 
stabilite în anexa V astfel încât să reflecte 
evoluțiile pieței în materie de 
hidrofluorocarburi, precum și emisiile 
aferente hidrofluorocarburilor; și

(a) pentru a reduce cantitățile maxime 
stabilite în anexa V astfel încât să reflecte 
evoluțiile pieței în materie de 
hidrofluorocarburi, precum și emisiile 
aferente hidrofluorocarburilor; și

Or. de

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a modifica cantitățile maxime 
stabilite în anexa V astfel încât să reflecte 
evoluțiile pieței în materie de 
hidrofluorocarburi, precum și emisiile 
aferente hidrofluorocarburilor; și

(a) pentru a modifica cantitățile maxime 
stabilite în anexa V astfel încât să reflecte 
evoluțiile pieței în materie de 
hidrofluorocarburi, precum și emisiile 
aferente hidrofluorocarburilor, de îndată ce 
pe piață există o alternativă fezabilă, 
sigură, viabilă din punct de vedere tehnic 
și economic, ținând cont de diferitele 
condiții climatice din statele membre ale 
Uniunii; și

Or. fr
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Justificare

Din motive evidente, trebuie să ne asigurăm că pe piață există alternative sigure și viabile 
înainte de a interzice utilizarea hidrocarburilor fluorurate menționate în acest text.

Amendamentul 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20

(4) La solicitarea unei autorități 
competente dintr-un stat membru, 
Comisia poate autoriza, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, o scutire pe 
perioadă limitată, cu scopul de a exclude 
de la cerința privind cotele de la 
articolul 1 anumite categorii de produse 
sau echipamente enumerate în Anexa III, 
atunci când utilizarea 
hidrofluorocarburilor este necesară din 
motive de sănătate și siguranță și dacă, 
altfel, nu s-ar asigura o cantitate 
suficientă. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 21.

(a) pentru a modifica cantitățile maxime 
stabilite în anexa V astfel încât să reflecte 
evoluțiile pieței în materie de 
hidrofluorocarburi, precum și emisiile 
aferente hidrofluorocarburilor; și
(b) pentru a exonera unele utilizări 
specifice, la introducerea pe piață, de 
respectarea cerinței privind cota, 
prevăzută la alineatul (1), în cazul în care 
utilizarea hidrofluorocarburilor este 
necesară din motive de sănătate sau de 
siguranță, iar altfel nu s-ar asigura o 
aprovizionare suficientă.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament are drept scop includerea reexaminării și modificărilor cantităților 
maxime de HFC introduse pe piață în articolul privind reexaminarea (articolul 19), fără ca 
acestea să facă obiectul unui act de punere în aplicare și vizează includerea directă în 
regulamente a oricăror scutiri de la cerința privind cotele, fără ca ele să fie introduse 
ulterior, prin intermediul unui act delegat.

Amendamentul 275
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Producătorii sau importatorii 
existenți, care introduc deja 
hidrofluorocarburi pe piața din Uniune în 
scopul aprovizionării producătorilor care 
folosesc HFC ca gaz de prelucrare în 
producția de semiconductori, sunt excluși 
de la reducerea treptată prevăzută la 
articolul 13 alineatul (1), atât timp cât 
HFC sunt introduse pe piață exclusiv în 
scopul utilizării pentru producerea de 
semiconductori, iar această utilizare este 
susținută de documente justificative.

Or. en

Amendamentul 276
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 12
Taxa de alocare

(1) Fiecare producător și importator 
transmite, înainte de accesarea cotei 
alocate sau a unei părți din aceasta, o 
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taxă de alocare pentru cantitățile de 
hidrofluorocarburi ce urmează să fie 
introduse pe piață în anul următor.
(2) Comisia calculează anual taxa de 
alocare, în cotă fixă pe tona de echivalent 
de CO2 de hidrofluorocarburi. În acest 
scop, producătorii și importatorii care 
optează pentru a-și accesa cotele alocate 
sau o parte din acestea depun o declarație 
adresată Comisiei, specificând cantitatea 
de hidrofluorocarburi ce va fi accesată în 
anul următor.
(3) Comisia stabilește utilizarea 
veniturilor obținute din taxele de alocare. 
După scăderea costurilor de administrare, 
veniturile respective se folosesc în unul 
sau mai multe dintre următoarele scopuri:
(a) finanțarea suplimentară în cadrul 
programului LIFE a cel puțin 60 % din 
venituri, permițând, astfel, acoperirea 
proiectelor privind tratamentul la sfârșitul 
ciclului de viață, formarea, supravegherea 
pieței sau facilitarea introducerii 
tehnologiilor alternative, în special la 
temperaturi ambiante ridicate;
(b) facilitarea și punerea în aplicare a 
unui acord internațional privind 
hidrofluorocarburile;
(4) Comisia elaborează un raport privind 
utilizarea veniturilor la [1 ianuarie 2017]. 
Raportul de sinteză este pus la dispoziția 
publicului în format electronic, în scopul 
unei diseminări active și sistematice în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1367/2006.
(5) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește modalitățile 
de încasare și distribuire a veniturilor 
menționate la alineatul (3) și formatul 
informării menționate la alineatul (4). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.

Or. en
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Amendamentul 277
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2014 Comisia 
stabilește, prin intermediul deciziilor de 
punere în aplicare, pentru fiecare 
producător sau importator care a raportat 
date în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 o valoare 
de referință pe baza mediei cantităților 
anuale de hidrofluorocarburi pe care 
producătorul sau importatorul le-a raportat 
ca fiind produse sau importante de el în 
perioada 2008-2011. Pentru a determina 
valoarea de referință, nu se ține seama de 
cantitățile raportate în afara cotei. Valorile 
de referință se calculează în conformitate 
cu anexa V la prezentul regulament.

(1) Până la 31 octombrie 2014 Comisia 
stabilește, prin intermediul deciziilor de 
punere în aplicare, pentru fiecare 
producător sau importator care a raportat 
date în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 o valoare 
de referință pe baza mediei cantităților 
anuale de hidrofluorocarburi pe care 
producătorul sau importatorul le-a raportat 
ca fiind introduse pe piața UE în perioada 
2008-2011. Pentru a determina valoarea de 
referință, nu se ține seama de cantitățile 
raportate în afara cotei. Valorile de 
referință se calculează în conformitate cu 
anexa V la prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Producția și importul nu determină cantitatea introdusă pe piață, întrucât nu sunt luate în 
considerare exporturile.

Amendamentul 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii și importatorii care nu au 
raportat vreo producție sau importuri în 
conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru 
perioada de referință prevăzută la 

(2) Producătorii și importatorii care nu au 
raportat vreo producție sau importuri în 
conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru 
perioada de referință prevăzută la 
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alineatul (1) își pot declara intenția de a 
produce sau de a importa 
hidrofluorocarburi în anul următor.

alineatul (1), precum și importatorii de 
echipamente care conțin 
hidrofluorocarburi, își declară intenția de 
a produce sau de a importa 
hidrofluorocarburi sau de a importa 
hidrofluorocarburi conținute în produse 
în anul următor.

Or. it

Justificare

Pentru a proteja competitivitatea societăților cu sediul în Europa, este esențial ca 
importatorii de echipamente care conțin HFC să fie incluși în mecanismul de eliminare 
treptată și de alocare a cotelor.

Amendamentul 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exportatorii de echipamente care conțin 
hidrofluorocarburi își declară intenția de 
a prezenta cereri pentru credite aferente 
cotelor pe baza cantităților exportate în 
cursul anului precedent.

Or. it

Amendamentul 280
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia atribuie fiecărui producător și 
importator cotele pentru introducerea pe 
piață a hidrofluorocarburilor pentru fiecare 
an începând cu anul 2015, aplicând 

(5) Comisia atribuie fiecărui producător și 
importator cotele pentru introducerea pe 
piață a hidrofluorocarburilor pentru fiecare 
an începând cu anul 2015, aplicând 
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mecanismul de alocare prevăzut în anexa 
VI.

mecanismul de alocare prevăzut în 
anexa VI. Începând de la 1 ianuarie 2018, 
producătorii și importatorii plătesc o taxă 
de alocare anuală de 10 EUR per tonă de 
echivalent CO2 de hidrofluorocarburi 
pentru orice parte a cotei alocate. 
Veniturile încasate sunt utilizate pentru 
sprijinirea punerii în aplicare a 
prezentului regulament și pentru 
soluționarea diferențelor regionale, în 
special în țările cu temperaturi ridicate, în 
ceea ce privește extinderea utilizării 
gazelor fluorurate pe cap de locuitor, 
costul tehnologiilor de înlocuire ca 
urmare a condițiilor climatice, crearea de 
stimulente pentru recuperarea 
corespunzătoare a gazelor fluorurate cu 
efect de seră și supravegherea pieței 
pentru combaterea comerțului ilicit.

Or. en

Amendamentul 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia atribuie fiecărui producător și 
importator cotele pentru introducerea pe 
piață a hidrofluorocarburilor pentru fiecare 
an începând cu anul 2015, aplicând 
mecanismul de alocare prevăzut în 
anexa VI.

(5) Comisia atribuie fiecărui producător și 
importator, precum și fiecărui importator 
de echipamente care conțin 
hidrofluorocarburi, cotele pentru 
introducerea pe piață a 
hidrofluorocarburilor pentru fiecare an 
începând cu anul 2015, aplicând 
mecanismul de alocare prevăzut în 
anexa VI.

Or. it

Justificare

Pentru a proteja competitivitatea societăților cu sediul în Europa, este esențial ca 
importatorii de echipamente care conțin HFC să fie incluși în mecanismul de eliminare 
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treptată și de alocare a cotelor.

Amendamentul 282
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Până la 31 august 2014, Comisia 
prezintă o propunere privind mecanismul 
detaliat de încasare și alocare a 
veniturilor, astfel cum este prevăzut la 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 283
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dispozițiile prezentului articol nu se 
aplică hidrofluorocarburilor introduse pe 
piața UE pentru a fi utilizate în 
următoarele sectoare:
- utilizări în sectorul medical (inclusiv, în 
special, utilizări medicale și 
farmaceutice);
- utilizări în sectorul aeronautic (inclusiv, 
în special, sisteme de stingere a 
incendiilor și extinctoarele din avioane);
- producția și transportul de energie 
electrică;
- utilizări criogenice;
- producția de gaze industriale.

Or. en
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Amendamentul 284
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În registrul electronic se înregistrează la 
cerere

În registrul electronic se înregistrează

Or. de

Amendamentul 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În registrul electronic se înregistrează la 
cerere

Registrul electronic conține următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) importatorii de produse sau 
echipamente care conțin 
hidrofluorocarburi, care declară că au 
optat pentru mecanismul de alocare a 
cotelor și care prezintă o declarație în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2).

Or. it
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Amendamentul 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) exportatorii de produse sau 
echipamente care conțin 
hidrofluorocarburi, care declară că au 
optat pentru mecanismul de alocare a 
cotelor și care prezintă declarație în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2).

Or. it

Amendamentul 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul electronic este pus la dispoziția 
publicului în format electronic, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1367/2006.

Or. en

Amendamentul 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare exportator de produse care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră înregistrat 
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în registrul de cote menționat la 
articolul 15 alineatul (1) poate fi creditat 
cu cantitatea pe care a exportat-o din 
Uniune în cursul anului precedent din 
cota alocată unei alte societăți care 
funcționează în Uniune, cu condiția ca și 
aceasta din urmă să fie înregistrată.

Or. it

Amendamentul 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia controlează tranzacția efectuată 
în temeiul paragrafului 1a și publică un 
raport anual privind funcționarea 
sistemului de transferuri, pe care îl 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. it

Amendamentul 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare producător, importator 
și exportator care a produs, importat sau 
exportat una sau mai multe tone sau 1 000 
de tone de echivalent CO2 de gaze 
fluorurate cu efect de seră și de gaze 
enumerate în anexa II în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 

(1) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare societate care a produs, 
importat sau exportat mai mult de 1 000 de 
tone de echivalent CO2 de gaze fluorurate 
cu efect de seră în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 
fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.
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fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.

Or. it

Justificare

Pentru a proteja funcționarea corectă a mecanismului de eliminare treptată, precum și 
posibilul impact al acestuia asupra societăților cu sediul în UE, ar trebui să se facă distincția 
între produse și echipamente fabricate în UE, importate și exportate.

Amendamentul 292
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare producător, importator 
și exportator care a produs, importat sau 
exportat una sau mai multe tone sau 1.000 
de tone de echivalent CO2 de gaze 
fluorurate cu efect de seră și de gaze 
enumerate în anexa II în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 
fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.

(1) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare producător, importator 
și exportator care a produs, importat sau 
exportat gaze fluorurate cu efect de seră și 
gaze enumerate în anexa II în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 
fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.

Or. en

Justificare

Obiectul raportării ar trebui extins la toți producătorii, importatorii și exportatorii.

Amendamentul 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare producător, importator 
și exportator care a produs, importat sau 
exportat una sau mai multe tone sau 1.000
de tone de echivalent CO2 de gaze
fluorurate cu efect de seră și de gaze 
enumerate în anexa II în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 
fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.

(1) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare producător, importator 
și exportator care a produs, importat sau 
exportat mai mult de 10 tone de echivalent 
CO2 de gaze fluorurate cu efect de seră și 
de gaze enumerate în anexa II în cursul 
anului calendaristic precedent raportează 
Comisiei datele specificate în anexa VII 
pentru fiecare dintre aceste substanțe 
pentru respectivul an calendaristic.

Or. en

Amendamentul 294
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare întreprindere care a 
distrus una sau mai multe tone sau 1.000
de tone de echivalent CO2 de gaze 
fluorurate cu efect de seră și de gaze 
enumerate în anexa II în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 
fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.

(2) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare întreprindere care a 
distrus gaze fluorurate cu efect de seră și 
gaze enumerate în anexa II în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 
fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.

Or. en

Justificare

Obiectul raportării ar trebui extins la toți producătorii, importatorii și exportatorii.

Amendamentul 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare întreprindere care a 
introdus pe piață, în produse și
echipamente, mai mult de 10 000 de tone
de echivalent CO2 de gaze fluorurate cu 
efect de seră și de gaze enumerate în 
anexa II conținute în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 
fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.

(3) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare întreprindere care a 
fabricat, importat sau exportat, în produse 
și echipamente, mai mult de 1 000 de tone
de echivalent CO2 de gaze fluorurate cu 
efect de seră conținute în cursul anului 
calendaristic precedent raportează Comisiei 
datele specificate în anexa VII pentru 
fiecare dintre aceste substanțe pentru 
respectivul an calendaristic.

Or. it

Justificare

Pentru a proteja funcționarea corectă a mecanismului de eliminare treptată, precum și 
posibilul impact al acestuia asupra societăților cu sediul în UE, ar trebui să se facă distincția 
între produse și echipamente fabricate în UE, importate și exportate. Un sistem de raportare 
bazat pe cantitățile introduse pe piață nu ar furniza suficiente detalii.

Amendamentul 296
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Colectarea datelor privind emisiile

(1) Statele membre colectează date privind 
emisiile de gaze fluorurate cu efect de 
seră.
În acest scop, ele instituie unul dintre 
următoarele sisteme, după caz:
(a) un sistem prin care o bază de date este 
păstrată la nivel național pentru 
colectarea datelor înregistrate în 
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conformitate cu articolul 5 alineatul (1);
(b) un sistem în cadrul căruia se 
efectuează anchete privind emisiile 
provenite de la un eșantion reprezentativ 
de operatori care fac obiectul dispozițiilor 
de la articolul 5 alineatul (1), iar 
rezultatele sunt extrapolate în urma 
acestor anchete.
(2) La cerere, datele colectate în 
conformitate cu alineatul (1) sunt puse la 
dispoziția Comisiei. Comisia poate 
comunica aceste date și celorlalte state 
membre.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru a stabili cerințele privind 
sistemele de colectare a datelor 
menționate la prezentul articol alineatul 
(1) al doilea paragraf și pentru a prevedea 
dacă, pentru anumite sectoare, trebuie 
instituit un sistem în conformitate cu 
prezentul articol alineatul (1) al doilea 
paragraf litera (a) sau litera (b).

Or. en

Amendamentul 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Colectarea datelor privind emisiile
(1) Statele membre colectează date privind 
emisiile de gaze fluorurate cu efect de 
seră.
În acest scop, ele instituie unul dintre 
următoarele sisteme, după caz:
(a) un sistem prin care o bază de date este 
păstrată la nivel național pentru 
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colectarea datelor înregistrate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1);
(b) un sistem în cadrul căruia se 
efectuează anchete privind emisiile 
provenite de la un eșantion reprezentativ 
de operatori care fac obiectul dispozițiilor 
de la articolul 5 alineatul (1), iar 
rezultatele sunt extrapolate în urma 
acestor anchete.
(2) La cerere, datele colectate în 
conformitate cu alineatul (1) sunt puse la 
dispoziția Comisiei. Comisia poate 
comunica aceste date și celorlalte state 
membre.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru a stabili cerințele privind 
sistemele de colectare a datelor 
menționate la prezentul articol alineatul 
(1) al doilea paragraf și pentru a prevedea 
dacă, pentru anumite sectoare, trebuie 
instituit un sistem în conformitate cu 
prezentul articol alineatul (1) al doilea 
paragraf litera (a) sau litera (b).

Or. en

Justificare

Sunt introduse sisteme paralele de raportare, care ar crea sarcini administrative inutile. Ar fi 
necesar un amendament subsecvent la articolul 19 alineatul (3), pentru eliminarea referirii la 
articolul 18 alineatul (2).

Amendamentul 298
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Colectarea datelor privind emisiile

(1) Statele membre colectează date privind 
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emisiile de gaze fluorurate cu efect de 
seră.
În acest scop, ele instituie unul dintre 
următoarele sisteme, după caz:
(a) un sistem prin care o bază de date este 
păstrată la nivel național pentru 
colectarea datelor înregistrate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1);
(b) un sistem în cadrul căruia se 
efectuează anchete privind emisiile 
provenite de la un eșantion reprezentativ 
de operatori care fac obiectul dispozițiilor 
de la articolul 5 alineatul (1), iar 
rezultatele sunt extrapolate în urma 
acestor anchete.

Or. en

Amendamentul 299
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 a
Colectarea datelor privind emisiile

Agenția Europeană de Mediu colectează 
date cu scopul de a măsura volumul de 
gaze fluorurate cu efect de seră din 
atmosferă și publică aceste date.

Or. en

Amendamentul 300
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cerere, datele colectate în 
conformitate cu alineatul (1) sunt puse la 
dispoziția Comisiei. Comisia poate 
comunica aceste date și celorlalte state 
membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 301
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru a stabili cerințele privind 
sistemele de colectare a datelor 
menționate la prezentul articol alineatul 
(1) al doilea paragraf și pentru a prevedea 
dacă, pentru anumite sectoare, trebuie 
instituit un sistem în conformitate cu 
prezentul articol alineatul (1) al doilea 
paragraf litera (a) sau litera (b).

eliminat

Or. en

Amendamentul 302
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 a
Colectarea datelor privind emisiile

Statele membre ar trebui să stabilească un 
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sistem sau să utilizeze un sistem existent, 
dacă este disponibil, care să permită 
monitorizarea utilizării și emisiilor reale 
de gaze fluorurate, în sectoarele ce fac 
obiectul prezentului regulament. Un astfel 
de sistem poate include colectarea și 
analiza datelor înregistrate de operatorii 
echipamentelor, astfel cum sunt prevăzute 
la articolul 5 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 303
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cel târziu 31 decembrie 2020, Comisia 
publică un raport privind disponibilitatea 
hidrofluorocarburilor pe piața Uniunii, în 
special pentru utilizările medicale.

În termen de cel mult șase ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia publică un raport 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament și disponibilitatea 
hidrofluorocarburilor pe piața Uniunii 
pentru sectoarele în cauză. Raportul 
acoperă primii cinci ani de aplicare și 
include o evaluare a cantităților de 
hidrofluorocarburi prevăzute în anexa V 
pentru perioada 2021-2030.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 304
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La cel târziu 31 decembrie 2020, Comisia 
publică un raport privind disponibilitatea 
hidrofluorocarburilor pe piața Uniunii, în 
special pentru utilizările medicale.

La cel târziu 31 decembrie 2020, Comisia 
publică un raport privind disponibilitatea 
hidrofluorocarburilor pe piața Uniunii, în 
special pentru utilizările medicale, și 
privind fezabilitatea unui plan de 
reducere treptată pentru spumele care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza informațiilor privind 
introducerea pe piață, raportate în 
conformitate cu articolul 17 și privind 
emisiile de gaze fluorurate cu efect de 
seră, puse la dispoziție în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2), Comisia 
monitorizează aplicarea și efectele 
prezentului regulament.

(3) Pe baza informațiilor privind 
introducerea pe piață, raportate în 
conformitate cu articolul 17, Comisia 
monitorizează aplicarea și efectele 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentul de față este conex și subsecvent amendamentului prin care propun eliminarea 
articolului 18.

Amendamentul 306
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La cel târziu 31 decembrie 2024, Comisia 
publică un raport complet privind efectele 
prezentului regulament, incluzând 
previziuni privind cererea de 
hidrofluorocarburi după 2030.

În termen de cel mult unsprezece ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia publică un raport 
complet privind efectele prezentului 
regulament pe parcursul primilor 10 ani 
de aplicare, incluzând previziuni privind 
cererea de hidrofluorocarburi după 2030.

Or. fr

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure o periodicitate de cinci ani a raportării cu privire la 
punerea în aplicare a regulamentului.

Amendamentul 307
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cel târziu 31 decembrie 2024, Comisia 
publică un raport complet privind efectele 
prezentului regulament, incluzând 
previziuni privind cererea de 
hidrofluorocarburi după 2030.

La cel târziu 31 decembrie 2022, Comisia 
publică un raport complet privind efectele 
prezentului regulament, incluzând:

Or. en

Amendamentul 308
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o previziune privind cererea continuă 
de hidrofluorocarburi în 2024, 2027, 2030 
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și după 2030;

Or. en

Amendamentul 309
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o evaluare a reducerii treptate 
potențiale a hidrofluorocarburilor până în 
2030 sau curând după acest termen, 
incluzând derogările și alte măsuri 
necesare pentru sprijinirea unei astfel de 
propuneri;

Or. en

Amendamentul 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o prezentare generală a standardelor 
europene și internaționale, a legislației 
naționale în materie de siguranță și a 
codurilor de construcții din statele 
membre care împiedică tranziția către 
agenți frigorifici inflamabili precum 
hidrocarburile;

Or. en

Amendamentul 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o reexaminare a alternativelor 
rentabile și fezabile din punct de vedere 
tehnic la produsele și echipamentele care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră, 
pentru produsele și echipamentele care nu 
sunt menționate în anexa III, ținând cont 
de eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2020, Comisia 
publică un raport privind disponibilitatea 
hidrofluorocarburilor pe piața Uniunii și 
este abilitată să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 20, prin care să 
se modifice cantitățile maxime stabilite în 
anexa V, având în vedere evoluția pieței 
hidrofluorocarburilor și emisiile aferente;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament ar conduce la includerea reexaminării și modificării cantităților 
maxime de HFC introduse pe piață în articolul privind reexaminarea, astfel încât acestea să 
nu facă obiectul unui act delegat în conformitate cu articolul 13.

Amendamentul 313
Theodoros Skylakakis
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la 31 decembrie 2020, 
publică un raport de evaluare a costurilor 
administrative și economice implicate de 
prezentul regulament pentru 
întreprinderi, inclusiv propuneri de 
reducere a acestor costuri.

Or. en

Amendamentul 314
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 3 alineatul (4), 
articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(7), articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (7), articolul 13 alineatul (5), 
articolul 14 alineatul (6), articolul 17 
alineatul (5), articolul 18 alineatul (3) și 
articolul 19 alineatele (1) și (2) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată începând din 
[zz/ll/aaaa] [a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 3 alineatul (4), 
articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(7), articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (7), articolul 13 alineatul (4), 
articolul 14 alineatul (6), articolul 17 
alineatul (5), articolul 18 alineatul (3) și 
articolul 19 alineatele (1) și (2) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani începând din [zz/ll/aaaa] [a se 
introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament]. Comisia prezintă 
un raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. fr
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Justificare

În articolul 13, delegarea competențelor este menționată la alineatul (4), nu la alineatul (5). 
Pe de altă parte, este de dorit ca delegarea competențelor să fie limitată în timp și să existe 
un raport referitor la delegarea acestor competențe.

Amendamentul 315
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 3 alineatul (4), 
articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(7), articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (7), articolul 13 alineatul (5), 
articolul 14 alineatul (6), articolul 17 
alineatul (5), articolul 18 alineatul (3) și 
articolul 19 alineatele (1) și (2) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(3) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 3 alineatul (4), 
articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(7), articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (7), articolul 13 alineatul (4), 
articolul 14 alineatul (6), articolul 17 
alineatul (5), articolul 18 alineatul (3) și 
articolul 19 alineatele (1) și (2) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

Or. fr

Justificare

În articolul 13, delegarea competențelor este menționată la alineatul (4), nu la alineatul (5).

Amendamentul 316
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Actul delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (4), articolului 7 
alineatul (2), articolului 8 alineatul (7), 
articolului 9 alineatul (3), articolului 10 
alineatul (7), articolului 13 alineatul (5), 
articolului 14 alineatul (6), articolului 17 
alineatul (5), articolului 18 alineatul (3) și 
articolului 19 alineatele (1) și (2) intră în 
vigoare numai în cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul nu a exprimat nicio 
obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv Parlamentului 
European și Consiliului sau dacă, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
informează Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

(5) Actul delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (4), articolului 7 
alineatul (2), articolului 8 alineatul (7), 
articolului 9 alineatul (3), articolului 10 
alineatul (7), articolului 13 alineatul (4), 
articolului 14 alineatul (6), articolului 17 
alineatul (5), articolului 18 alineatul (3) și 
articolului 19 alineatele (1) și (2) intră în 
vigoare numai în cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul nu a exprimat nicio 
obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv Parlamentului 
European și Consiliului sau dacă, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
informează Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. fr

Justificare

În articolul 13, delegarea competențelor este menționată la alineatul (4), nu la alineatul (5).

Amendamentul 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, regulamentele Comisiei 
nr. 1497/2007, 1516/2007, 303/2008, 
304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 
și 308/2008 rămân în vigoare și se aplică 
în continuare, cu excepția cazului în care 
și până când sunt abrogate prin acte 
[delegate sau ] de punere în aplicare 
adoptate de Comisie în temeiul 
prezentului regulament.
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Justificare

Prezentul amendament vizează menținerea regulamentelor de punere în aplicare existente ale 
Comisiei, privind formarea și certificarea, cu excepția cazului în care și până când sunt 
abrogate de către Comisie la o dată ulterioară.

Amendamentul 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trimiterile la regulamentul abrogat se 
interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament și se citesc în conformitate cu 
tabelul de corespondență din anexa VIII.

Trimiterile la regulamentul abrogat 
nr. 842/2006 se înțeleg ca trimiteri la 
prezentul regulament și se citesc în 
conformitate cu tabelul de corespondență 
din anexa VIII.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează menținerea regulamentelor de punere în aplicare existente ale 
Comisiei, privind formarea și certificarea, cu excepția cazului în care și până când sunt 
abrogate de către Comisie la o dată ulterioară.

Amendamentul 319
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. Se aplică de la [...]1

__________________
1 A se introduce data: 1 ianuarie a anului 
ulterior anului intrării în vigoare a 
prezentului regulament.
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