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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0643),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0370/2012),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ...2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li l-miżuri ta’ trażżin attwali, 

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li l-miżuri ta’ trażżin attwali, 

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.....
2 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.....
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jekk jiġu applikati b’mod sħiħ, għandhom 
il-potenzjal li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra. Dawk 
il-miżuri, għaldaqstant, għandhom 
jinżammu u jiġu ċċarati abbażi tal-
esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni 
tagħhom. Ċerti miżuri għandhom ukoll jiġu 
estiżi għal tagħmir ieħor li fih jintużaw 
kwantitajiet sostanzjali ta’ gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra, bħat-trakkijiet 
u t-trejlers refriġerati. L-obbligu li jiġu 
stabbiliti u jinżammu rekords tat-tagħmir li 
fih gassijiet bħal dawn, għandu jkopri 
wkoll tagħmir għat-tqassim tal-elettriku 
(switchgear).

jekk jiġu applikati b’mod sħiħ, għandhom 
il-potenzjal li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra. Dawk 
il-miżuri, għaldaqstant, għandhom 
jinżammu u jiġu ċċarati abbażi tal-
esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni 
tagħhom, u għandhom jiġu 
kkumplimentati minn rekwiżiti fir-rigward
ta' skemi ta' rkupru. Ċerti miżuri 
għandhom ukoll jiġu estiżi għal tagħmir 
ieħor li fih jintużaw kwantitajiet sostanzjali 
ta’ gassijiet fluworurati b'effett ta' serra, 
bħat-trakkijiet u t-trejlers refriġerati. L-
obbligu li jiġu stabbiliti u jinżammu 
rekords tat-tagħmir li fih gassijiet bħal 
dawn, għandu jkopri wkoll tagħmir għat-
tqassim tal-elettriku (switchgear).

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi, 
inkluż provvista insuffiċjenti fis-suq ta' 
sustanzi alternattivi biex tintlaħaq id-
domanda jew minħabba standards 
applikabbli ta' sikurezza li jeskludu l-użu 
ta' alternattivi rilevanti.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) L-approċċ regolatorju użat għal
sustanzi li jnaqqsu l-ożonu skont ir-
Regolament (KE) Nru 2037/2000 u r-
Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta' Settembru 2009 dwar sustanzi li 
jnaqqsu s-saff tal-ożonu1, għandu jintuża 
wkoll biex jirregola l-idrofluworokarburi. 
Flimkien ma' projbizzjonijiet fuq it-
tqegħid fis-suq ta' tagħmir ibbażat fuq l-
idroflworokarbonju, miżuri ta' 
konteniment u r-rekwiżiti ta' rkupru, it-
tnaqqis gradwali tat-tqegħid fis-suq tal-
idrofluworokarburi ġie identifikat bħala l-
iktar mod effettiv u kosteffiċjenti sabiex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ dawk is-
sustanzi tul medda twila ta’ żmien. 

________________
1 ĠU L 286, 31.10.2009, p. 1.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) Sabiex jiġi implimentat it-tnaqqis 
gradwali tat-tqegħid fis-suq tal-
idrofluworokarburi, il-Kummissjoni 
għandha talloka kwoti lil produtturi u lil 
importaturi individwali sabiex 
iqiegħduhom fis-suq biex il-limitu 
kwantitattiv globali għat-tqegħid tal-
idrofluworokarburi fis-suq fl-Unjoni ma 
jinqabiżx. Mill-1 ta' Jannar 2018 l-użu 
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tal-kwoti għandu jkun soġġett għal ħlas li
għandu jinġabar mill-Kummissjoni u jiġi 
kondiviż mill-ġdid biex jindirizza
differenzi reġjonali fl-implimentazzjoni 
tar-Regolament fi ħdan l-Unjoni.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-produzzjoni ta' ċerti gassijiet 
serra fluworinati tista' tirriżulta
f'emissjonijiet sekondarji sinifikanti, ta' 
gassijiet serra fluworurati oħra matul il-
proċess tal-manifattura. Dawk l-
emissjonijiet sekondarji għandhom jiġu 
eliminati bħala kundizzjoni biex 
jitqiegħdu fis-suq gassijiet serra 
fluworurati sabiex jiġi żgurat li l-impatt 
taċ-ċiklu sħiħ fuq il-klima jkun indirizzat.

Or. en

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) "aerosol tekniku" ifisser sprej tal-
aerosol, użat fil-manutenzjoni, it-tiswija, 
it-tindif, l-ittestjar, il-qerda tal-insetti, il-
manifattura, l-installazzjoni u 
applikazzjonijiet oħra fejn tinħtieġ 
formulazzjoni mhux fjammabbli.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra jieħdu 
prekawzjonijiet sabiex jipprevjenu li dawn 
jiġu rilaxxati b’mod mhux intenzjonali 
(minn hawn ’il quddiem “tnixxija”).

2. L-operaturi ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għandhom
jieħdu miżuri ta' prekawzjoni sabiex 
jipprevjenu li dawn jiġu rilaxxati b’mod 
mhux intenzjonali (minn hawn ’il quddiem 
“tnixxija”). Mingħajr preġudizzju għall-
obbligu li jittieħdu miżuri ta' prekawzjoni 
għall-prevenzjoni tat-tnixxijiet, l-operaturi 
għandhom jiżguraw li r-rati massimi ta' 
tnixxija ma jinqabżux.

Or. en

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 20 li jispeċifika miżuri ta' 
prekawzjoni minimi u r-rati ta' tnixxija
massimi msemmija fil-paragrafu 2, 
ibbażati fuq l-aħjar prattiki u l-esperjenza
fl-Istati Membri għal kull tip ta' tagħmir.
Dawk ir-regoli għandhom jiġu adottati sa 
[l-1 ta' Jannar 2015]. 

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir tal-arja kundizzjonata 
stazzjonarju;

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

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) trakkijiet refriġerati u trejlers 
refriġerati.

(e) trakkijiet refriġerati, trejlers refriġerati 
u vannijiet refriġerati.

Or. en



PE506.101v01-00 12/39 PR\928287MT.doc

MT

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-kwantitajiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra miżjuda u r-raġunijiet 
għaliex ġew miżjuda; fil-każ ta' tiswija jew 
manutenzjoni ta' tagħmir ta' 
refriġerazzjoni skont it-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 11(3) li tindika
wkoll jekk is-sustanza ġietx riċiklata jew 
riklamata, kif ukoll l-isem u l-indirizz tal-
impriża li wettqet ir-riċiklaġġ jew r-
reklamazzjoni;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Ir-rekords imsemmija fil-paragrafu 1 ma 
jkunux irreġistrati f’bażi tad-dejta stabbilita 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi gwida operazzjonali u assistenza
teknika lill-Istati Membri dwar l-
istabbiliment u l-manutenzjoni tad-
database. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-pubbliku jkollu aċċess għat-
tagħrif relevanti fid-database f'konformità 
mad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 
2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali1. 
_____________
1 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ir-rekords imsemmija fil-
paragrafu 1 ma jkunux irreġistrati f’bażi 
tad-dejta stabbilita mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, il-persuni 
jew l-impriżi li jwettqu l-attivitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 1(e) għall-
operaturi jżommu kopji tar-rekords għal 
mill-inqas ħames snin. 

imħassar

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekords għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti jew 
tal-Kummissjoni, meta ssir talba 
għalihom.

imħassar

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddetermina l-
format tar-rekords msemmija fil-
paragrafu 1 u tispeċifika kif dawn 
għandhom jiġu stabbiliti u jinżammu f’att 

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

ta’ implimentazzjoni. Dak l-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 21.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 9(1), il-produtturi u l-importaturi
għandhom ikunu pprojbiti milli jqiegħdu 
fis-suq dawk il-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra elenkati fl-Annessi I u II
sakemm ma tinqeridx kwalunkwe 
emissjoni ta' gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra magħmula bħala prodott 
sekondarju matul il-proċess ta' 
manifattura, inkluż matul il-proċess ta' 
manifattura tal-materja prima u tal-aġenti
ta' proċess tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni HFC ta' spiss isseħħ f'pajjiżi terzi bl-ebda restrizzjonijiet fuq l-emissjonijiet tal-
prodotti sekondarji (bħal emissjonijiet HFC-23). Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni tista'
żżid bla ħsieb l-emissjonijiet globali tal-gassijiet-F sakemm ma tiġix imposta projbizzjoni fuq
it-tqegħid fis-suq ta' kwalunkwe gass-F li l-esmissjonijiet sekondarji tiegħu matul il-proċess 
ta' manifattura ma jiġux meqruda.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
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jistabbilixxu skemi obbligatorji għall-
irkupru fir-rigward ta' gassijiet
fluworurati b'effett ta' serra fi prodotti u 
tagħmir barra mill-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 
2012 dwar skart ta' tagħmir elettriku u 
elettroniku1, mill-1 ta' Jannar 2016. Tali 
skemi ta' rkupru jirrikjedu depożitu
finanzjarju fuq gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra mqegħdin fis-suq li 
għandu jitħallas lura għall-kwantità tal-
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra li
tingħata lil faċilità approvata, biex 
teqridhom, sakemm l-iskemi għall-
irkupru, komparabbli fir-rigward tal-
effikaċja, diġà jkunu ġew stabbiliti.
_______________
1 ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa r-responsabbiltà tal-produttur, għandhom jitfasslu skemi għall-irkupru 
fl-Istati Membri kollha biex jiġi żgurat ir-riċiklaġġ, ir-reklamazzjoni jew il-qerda tal-
gassijiet-F.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jadottaw
miżuri speċifiċi fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-produttur għall-irkupru
ta' gassijiet fluworurati b'effett ta' serra li 
jinsabu fil-foams.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa r-responsabbiltà tal-produttur, għandhom jitfasslu skemi għall-irkupru 
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fl-Istati Membri kollha biex jiġi żgurat ir-riċiklaġġ, ir-reklamazzjoni jew il-qerda tal-
gassijiet-F.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 20, 
li jemendaw il-lista ta’ tagħmir fil-
paragrafu 1 sabiex jiġu inklużi tipi oħrajn 
ta’ tagħmir fid-dawl tar-rilevanza dejjem 
ikbar tagħhom minħabba żvilupp 
kummerċjali jew teknoloġiku.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 20, 
li jemendaw il-lista ta’ tagħmir fil-
paragrafu 1 sabiex jiġu inklużi tipi oħrajn 
ta’ tagħmir fid-dawl tar-rilevanza dejjem 
ikbar tagħhom minħabba żvilupp 
kummerċjali jew teknoloġiku, u li tadotta 
regoli ddettaljati rigward l-iskemi għall-
irkupru msemmija fil-paragrafu 1a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa r-responsabbiltà tal-produttur, għandhom jitfasslu skemi għall-irkupru 
fl-Istati Membri kollha biex jiġi żgurat ir-riċiklaġġ, ir-reklamazzjoni jew il-qerda tal-
gassijiet-F.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tista' toħloq lakuna u ddgħajjef iċ-ċertezza fis-suq li tista' tiġi żgurata 
minflok, permezz tal-projbizzjonijiet. Hemm differenzi kbar fl-effiċjenza enerġetika ta' tagħmir
li jiddependi fuq HFCs kif ukoll tagħmir li jiddependi fuq refriġeranti naturali. Għalhekk, ir-
regolament dwar il-gassijiet-F jista' potenzjalment jiġi pperikolat minħabba l-għażla ta' 
tagħmir speċifiku biex bih isir paragun bejn l-effiċjenza enerġetika ta' tagħmir li juża HFCs u
tagħmir li ma jużax HFCs.  

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (c) Mill-1 ta' Jannar 2017, il-kwantità ta’ 
gassijiet b'effett ta' serra inklużi fil-prodott 
jew fit-tagħmir, espressa f’termini ta’ piż u 
ta’ ekwivalenti għal CO2.

(c) Mill-1 ta' Jannar 2017, il-kwantità ta’ 
gassijiet b'effett ta' serra inklużi fil-prodott 
jew fit-tagħmir, espressa f’termini ta’ piż u 
ta’ ekwivalenti għal CO2 u l-GWP.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kontenituri tal-gassijet fluworurati 
b'effett ta' serra b'GWP ta' 1250 jew aktar 
użati għat-tiswija jew il-manutenzjoni ta'
tagħmir ta' refriġerazzjoni skont it-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 11(3) 
għandhom ikollhom tikketta li tindika
jekk is-sustanza ġietx riċiklata jew 
riklamata, kif ukoll l-isem u l-indirizz tal-
impriża li wettqet ir-riċiklaġġ jew r-
reklamazzjoni;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' SF6 f'tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku ta’ vultaġġ medju għandu jiġi 
pprojbit mill-1 ta' Jannar 2020.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

SF6 huwa gass serra bi potenzjal għal tisħin sa 22 800-il darba aktar b'saħħtu mill-karbonju 
tad-diossidu (CO2) u b'ċiklu tal-ħajja atmosferika li jdum aktar minn 3 000 sena. Attwalment, 
fl-Ewropa kważi 3 miljun installazzjonijiet ta' vultaġġ medju li fihom SF6 qegħdin joperaw. 
Alternattivi kompetittivi li ma jużawx SF6  għal tagħmir sekondarju għat-tqassim tal-elettriku 
ta’ vultaġġ medju (fl-interface b'vultaġġ baxx) diġà huma disponibbli fis-suq fil-preżent u 
prodotti minn firxa wiesgħa ta' manifatturi. Għalhekk, kwalunkwe emissjoni ta' SF6 għandha 
titqies sempliċiment bħala irrisponsabbli.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet u esperjenzi riċenti relatati ma' retrofilling f'supermarkets Ewropej juru li tnaqqis
sinifikanti u effettiv fl-HFCs jista' jinkiseb permezz tal-projbizzjoni tas-servizz, u sa mhux 
aktar tard mill-2015. Għalhekk servizz aktar bikri jipprovdi benefiċċji kbar f'termini 
ambjentali u tal-ispejjeż. L-esklużjoni mill-projbizzjoni tas-servizz ta' madwar 80% tas-
sistemi fis-settur kummerċjali żgħir, billi jiżdied il-limitu minn 5 tunnellati għal 40 tunnellata 
ta' ekwivalenti tas-CO2 inaqqsu l-benefiċċji ambjentali biss bi 8% jew anqas. Tagħmir ta' 
refriġerazzjoni li jopera f'temperaturi taħt -50 °C huwa eskluż ukoll. 
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Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mill 1 ta' Jannar 2017 gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b'GWP ta'
2150 jew aktar għandhom jintużaw biss
għat-tiswija ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni
għajr dak imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu jekk dawn ikunu ġew
irkuprati minn tagħmir ieħor fi ħdan l-
Unjoni. 

Or. en

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 20 għall-għoti ta' deroga, fejn
xieraq għal perjodu ta' żmien speċifiku, 
għal ċertu użu ta' gassijiet SF6, fejn
mhumiex disponibbli alternattivi għal 
raġunijiet tekniċi, ekonomiċi jew ta' 
sikurezza.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa ma japplikax għall-produtturi jew 
għall-importaturi ta’ inqas minn 

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

500 tunnellata ta’ ekwivalenti għal CO2 ta’ 
idrofluworokarburi fis-sena.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni talloka kwoti għat-
tqegħid tal-idrofluworokarburi fis-suq għal 
kull produttur u importatur għal kull sena li 
tibda mis-sena 2015 billi tapplika l-
mekkaniżmu ta’ allokazzjoni stabbilit fl-
Anness VI. Mill-1 ta' Jannar 2018, il-
produtturi u l-importaturi għandhom 
iħallsu tariffa ta' allokazzjoni fuq bażi 
annwali b'rata ugwali għal EUR 30 li 
tkun ekwivalenti għal kull tunnellata ta'  
CO2 ta' idrofluworokarboni għal 
kwalunkwe parti tal-kwota użata jew 
ittrasferita. Id-dħul li jinġabar għandu 
jintuża biex jappoġġja l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament u biex jiġu 
indirizzati differenzi reġjonali fir-rigward 
tal-ispiża ta' teknoloġiji ta' sostituzzjoni
minħabba kundizzjonijiet klimatiċi.
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Ġustifikazzjoni

Fil-proposta tal-Kummissjoni l-kwoti tal-HFCs inħarġu bl-ebda spiża, li huwa fi ksur tal-
prinċipju ta' min iniġġes iħallas. Għalhekk, tariffa ta' allokazzjoni għall-użu tal-kwoti HFC
hija introdotta bi spiża ta' EUR 30 għal kull tunnellata ta' ekwivalenti għal CO2, li kien il-
prezz medju mistenni tas-CO2 matul it-tielet fażi ETS meta ġiet adottata id-Direttiva ETS.
Dan se jassigura fluss ta' dħul li jpatti għal differenzi reġjonali fl-ispejjeż minħabba 
kundizzjonijiet klimatiċi.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 li 
jiddeterminaw il-mekkaniżmu sabiex 
jerġgħu jiġu kkalkulati l-valuri ta’ 
referenza skont il-paragrafu 3 u li 
jemendaw jew jissupplimentaw il-
mekkaniżmu għall-allokazzjoni tal-kwoti 
stabbilit fl-Anness VI.

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jiddeterminaw il-mekkaniżmu sabiex 
jerġgħu jiġu kkalkulati l-valuri ta’ 
referenza skont il-paragrafu 3 u li 
jemendaw jew jissupplimentaw il-
mekkaniżmu għall-allokazzjoni tal-kwoti 
stabbilit fl-Anness VI, kif ukoll li jagħtu 
dettalji dwar il-mekkaniżmu għall-
allokazzjoni tad-dħul f'konformità mal-
paragrafu 5.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-reġistru elettroniku għandu jinkludi:

Or. en
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta’ Marzu 2014 u 
sussegwentement kull sena, kull produttur, 
importatur u esportatur li pproduċa, 
importa jew esporta iktar minn tunnellata 
metrika jew 500 tunnellata ta’ ekwivalenti 
għal CO2 ta’ gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra u ta’ gassijiet elenkati fl-Anness II 
waqt is-sena kalendarja preċedenti, għandu 
jirrapporta lill-Kummissjoni d-dejta 
speċifikata fl-Anness VII dwar kull waħda 
minn dawk is-sustanzi għal dik is-sena 
kalendarja.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak il-għan, huma jistabbilixxu 
waħda mis-sistemi li ġejjin, kif ikun 
xieraq:

Għal dak il-għan, għandhom jistabbilixxu 
sistema fejn tinżamm bażi tad-dejta fuq il-
livell nazzjonali għall-ġbir tad-dejta 
rreġistrata skont l-Artikolu 5(1);

(a) sistema fejn tinżamm bażi tad-dejta fuq 
il-livell nazzjonali għall-ġbir tad-dejta 
rreġistrata skont l-Artikolu 5(1);

(b) sistema fejn jitwettaq stħarriġ dwar l-
emissjonijiet minn kampjun 
rappreżentattiv ta’ operaturi koperti mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1), u r-
riżultati jiġu estrapolati minn dak l-
istħarriġ. 

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Id-delega tas-setgħa imsemmija fl-
Artikoli 3(4), 7(2), 8(7), 9(3), 10(7), 13(5), 
14(6), 17(5), 18(3) u 19(1) u (2) għanda 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin sa mill- ...1. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport rigward id-delega 
tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' 
xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames 
snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi 
estiża awtomatikament għal perjodi ta’ 
żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu. 
_______________________
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1 Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9a. Aerosols tekniċi L-1 ta' Jannar 2020

Or. en

Ġustifikazzjoni

Alternattivi sostenibbli huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-
HFCs (~ 3.6 tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030).

Emenda 40

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 10

Test propost mill-Kummissjoni

10. Refriġeraturi u friżers domestiċi li 
fihom l-HFCs b'GWP ta' 150 jew aktar

L-1 ta’ Jannar 2015

Emenda

10. Refriġeraturi u friżers domestiċi li 
fihom l-HFCs 

L-1 ta’ Jannar 2015

Or. en
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Emenda 41

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10a. Tagħmir ta' refriġerazzjoni li fih
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra
b'GWP ta' 2150 jew aktar.

L-1 ta’ Jannar 2015

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 11(3) tipprojbixxi l-użu ta' gassijiet serra flworinati b'GWP ta' 2150 jew aktar għat-
tiswija jew il-manutenzjoni ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni mis-sena 2015. Sabiex ikun hemm 
konsistenza f'din il-projbizzjoni tas-servizz, it-tqegħid fis-suq ta' tagħmir ġdid ta' 
refriġerazzjoni li fih gassijiet-F b'GWP ta' 2150 jew aktar għandu jiġi pprojbit ukoll mill-
2015.  

Emenda 42

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10b. Tagħmir ta' refriġerazzjoni mhux 
mobbli li fih gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra .

L-1 ta' Jannar 2020

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-qasam bħalissa jinvolvi l-akbar sehem ta' emissjonijiet HFC. Alternattivi sostenibbli
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huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-HFCs (~ 15.3
tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030) - ċifri li ma jinkludux it-
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-GHG mill-iffrankar tal-enerġija. Rati ta' penetrazzjoni 
ta' alternattivi sostenibbli jistgħu jiksbu penetrazzjoni fis-suq ta' 100% fis-sena 2020.

Emenda 43

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10c. Tagħmir ta' refriġerazzjoni mobbli 
minbarra bastimenti tas-sajd li fihom 
gassijiet fluworurati b'effett ta' serra. 

L-1 ta' Jannar 2025

Or. en

Ġustifikazzjoni

Alternattivi sostenibbli huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-
HFCs (~ 0.7 tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030). Rati ta' 
penetrazzjoni ta' alternattivi sostenibbli jistgħu jiksbu penetrazzjoni fis-suq ta' 100% fis-sena 
2025.

Emenda 44

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 11 – l-ewwel parti

Test propost mill-Kummissjoni

11. Refriġeraturi u friżers 
għall-ħżin, wiri jew 
distribuzzjoni tal-prodotti 
f'servizzi tal-klijenti u tal-
ikel ("użu kummerċjali -
sistemi ssiġillati 
ermetikament) 

li fihom HFCs b’GWP ta’ 
2500 jew aktar

L-1 ta’ Jannar 2017
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Emenda

11. Refriġeraturi u friżers 
għall-ħżin, wiri jew 
distribuzzjoni tal-prodotti 
f'servizzi tal-klijenti u tal-
ikel ("użu kummerċjali -
sistemi ssiġillati 
ermetikament) 

li fihom HFCs b’GWP ta’ 
2150 jew aktar

L-1 ta’ Jannar 2015

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 11 – it-tieni parti

Test propost mill-Kummissjoni

11. Refriġeraturi u friżers 
għall-ħżin, wiri jew 
distribuzzjoni tal-prodotti 
f'servizzi tal-klijenti u tal-
ikel ("użu kummerċjali -
sistemi ssiġillati 
ermetikament) 

li fihom HFCs b’GWP ta’ 
150 jew aktar

L-1 ta' Jannar 2020 

Emenda

11. Refriġeraturi u friżers 
għall-ħżin, wiri jew 
distribuzzjoni tal-prodotti 
f'servizzi tal-klijenti u tal-
ikel ("użu kummerċjali -
sistemi ssiġillati 
ermetikament) 

li fihom HFCs L-1 ta' Jannar 2018 

Or. en
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Emenda 46

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 12

Test propost mill-Kummissjoni

12. Tagħmir mobbli tal-arja kundizzjonata 
għall-kmamar (tagħmir issiġillat 
ermetikament li jista' jiġi mċaqalaq bejn 
kamra u oħra mill-utent finali) li fihom 
HFCs b’GWP ta’ 150 jew aktar

L-1 ta' Jannar 2020

Emenda

12. Tagħmir mobbli tal-arja kundizzjonata 
għall-kmamar (tagħmir issiġillat 
ermetikament li jista' jiġi mċaqalaq bejn 
kamra u oħra mill-utent finali) li fihom 
HFCs  

L-1 ta' Jannar 2020

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12a. Tagħmir tal-arja kundizzjonata 
mhux mobbli minbarra tagħmir ta' 
tkessiħ ċentrifugali, li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra. 

L-1 ta' Jannar 2020

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-qasam għandu sehem kbir fl-emissjonijiet HFC u huwa l-aktar sors ta' emissjonijiet li 



PE506.101v01-00 30/39 PR\928287MT.doc

MT

qed jikber malajr. Alternattivi sostenibbli huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti 
fl-emissjonijiet tal-HFCs (~ 29 tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-
2030). Rati ta' penetrazzjoni ta' alternattivi sostenibbli jistgħu jiksbu penetrazzjoni fis-suq ta' 
100% fis-sena 2020, jew viċin ħafna.

Emenda 48

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12b. Tagħmir ta' tkessieħ li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra.

L-1 ta' Jannar 2027

Or. en

Ġustifikazzjoni

Alternattivi sostenibbli huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-
HFCs (~ 9 tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030). Rati ta' 
penetrazzjoni ta' alternattivi sostenibbli jistgħu jiksbu penetrazzjoni fis-suq ta' 100% fis-sena 
2027.

Emenda 49

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12c. Tagħmir tal-arja kundizzjonata 
f'bastimenti għall-ġarr tal-merkanzija, li 
fih gassijiet fluworurati b'effett ta' serra.

L-1 ta' Jannar 2020

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Alternattivi sostenibbli huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-
HFCs (~ 232 tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030). Rati ta' 
penetrazzjoni ta' alternattivi sostenibbli jistgħu jiksbu penetrazzjoni fis-suq ta' 100% fis-sena 
2020.

Emenda 50

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – linja 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12d. Foams li fihom gassijiet fluworurati 
ta' effett ta' serra.

L-1 ta’ Jannar 2015

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-foams għandhom ċiklu tal-ħajja twil ħafna, sa 50 sena. Barra minn hekk, il-proċess biex 
jiġu rkuprati l-gassijiet li joħorġu minn prodotti tal-foam huwa għali. Għaldaqstant, nuqqas 
ta' interventi mill-pubbliku llum il-ġurnata se jissarraf f'emissjonijiet aktar għoljin fid-deċenni 
li ġejjin. Alternattivi sostenibbli huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet tal-HFCs (~ 3.9 tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030). 
Rati ta' penetrazzjoni ta' alternattivi sostenibbli jistgħu jiksbu penetrazzjoni fis-suq ta' 100% 
fis-sena 2015.

Emenda 51

Proposta għal regolament
ANNESS V – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kwantità massima msemmija fl-
Artikolu 13(1) għandha tiġi kkalkulata bl-
applikazzjoni tal-perċentwali li ġejjin 
għall-medja annwali tal-kwantità totali 
prodotta u importata fl-Unjoni waqt il-

Il-kwantità massima msemmija fl-
Artikolu 13(1) għandha tiġi kkalkulata bl-
applikazzjoni tal-perċentwali li ġejjin 
għall-medja annwali tal-kwantità totali 
prodotta u importata fl-Unjoni waqt il-
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perjodu mill-2008 sal-2011: perjodu mill-2009 sal-2012:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data għas-sena 2012 se tkun disponibbli dalwaqt u għalhekk għandha tintuża l-aħħar data
biex tiġi kkalkulata l-linja bażi, jiġifieri billi tittiħed il-medja matul il-perjodu 2009-2012.

Emenda 52

Proposta għal regolament
ANNESS V– tabella – linja 2

Test propost mill-Kummissjoni

2016–17 93 %

Emenda

2016–17 83 %

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
ANNESS V– tabella – linja 5

Test propost mill-Kummissjoni

2024–26 31 %

Emenda

2024–26 25 %

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2011, il-PE talab għal "tnaqqis gradwali rapidu 
tal-produzzjoni u l-konsum ta' HFCs" fi ħdan l-UE. L-iskeda attwali għal tnaqqis gradwali 
teħtieġ li tiġi ssikkata biex tiġi żgurata t-transizzjoni teknikament vijabbli u kosteffikaċi għal 
alternattivi sostenibbli u tiġi evitata allokazzjoni żejda tal-HFCs. Il-KE ressqet il-proposta
għall-iskeda ta' tnaqqis gradwali mingħajr ma kkunsidrat il-projbizzjoni tas-servizz fl-
Artikolu 11. Il-projbizzjoni tas-servizz se twassal għal domanda għal HFCs ħafna aktar baxxa 
u għalhekk il-fażijiet tat-tnaqqis gradwali, b'mod notevoli qabel l-2018 u wara l-2023, 
għandhom ikunu aktar ambizzjużi.

Emenda 54

Proposta għal regolament
ANNESS V– tabella – linja 6

Test propost mill-Kummissjoni

2027–29 24 %

Emenda

2027–29 19 %

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2011, il-PE talab għal "tnaqqis gradwali rapidu 
tal-produzzjoni u l-konsum ta' HFCs" fi ħdan l-UE. L-iskeda attwali għal tnaqqis gradwali 
teħtieġ li tiġi ssikkata biex tiġi żgurata t-transizzjoni teknikament vijabbli u kosteffikaċi għal 
alternattivi sostenibbli u tiġi evitata allokazzjoni żejda tal-HFCs.  Il-KE ressqet il-proposta
għall-iskeda ta' tnaqqis gradwali mingħajr ma kkunsidrat il-projbizzjoni tas-servizz fl-
Artikolu 11. Il-projbizzjoni tas-servizz se twassal għal domanda għal HFCs ħafna aktar baxxa 
u għalhekk il-fażijiet tat-tnaqqis gradwali, b'mod notevoli qabel l-2018 u wara l-2023, 
għandhom ikunu aktar ambizzjużi.
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Emenda 55

Proposta għal regolament
ANNESS V– tabella – linja 7

Test propost mill-Kummissjoni

2030 21 %

Emenda

2030 16 %

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2011, il-PE talab għal "tnaqqis gradwali rapidu 
tal-produzzjoni u l-konsum ta' HFCs" fi ħdan l-UE. L-iskeda attwali għal tnaqqis gradwali 
teħtieġ li tiġi ssikkata biex tiġi żgurata t-transizzjoni teknikament vijabbli u kosteffikaċi għal 
alternattivi sostenibbli u tiġi evitata allokazzjoni żejda tal-HFCs.  Il-KE ressqet il-proposta
għall-iskeda ta' tnaqqis gradwali mingħajr ma kkunsidrat il-projbizzjoni tas-servizz fl-
Artikolu 11. Il-projbizzjoni tas-servizz se twassal għal domanda għal HFCs ħafna aktar baxxa 
u għalhekk il-fażijiet tat-tnaqqis gradwali, b'mod notevoli qabel l-2018 u wara l-2023, 
għandhom ikunu aktar ambizzjużi.
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NOTA SPJEGATTIVA

SFOND

L-Idrofluworokarbonji (HFCs) dan l-aħħar ħadu post is-CFCs u l-HCFCs, iżda ambjentalment
huma attivi ħafna. Barra minn hekk, gassijiet fluworurati b'effett ta' serra oħra (gassijiet-F), 
inklużi perfluworokarbonji (PFCs) u eżafluworur tal-kubrit (SF6), għandhom potenzjal għat-
tisħin globali (GWP) sa 23 000 darba aktar b'saħħtu mill-dijossidu tal-karbonju u jistgħu 
jibqgħu fl-atmosfera għal eluf ta' snin. Hu meħtieġ li tittieħed azzjoni.

L-Unjoni Ewropea (UE) talbet tnaqqis ta' 80-95% tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra
(GHG) sal-2050 meta mqabbla mall-livelli fl-1990. Skont il-Pjan Direzzjonali dwar 
Ekonomija b'Emissjonijiet Baxxi tal-Karbonju tal-Kummissjoni Ewropea, jinħtieġ tnaqqis ta' 
72-73% fl-emissjonijiet mhux tas-CO2 (dawn jinkludu gassijiet fluworurati b'effett ta' serra) 
sal-2030. Iżda filwaqt li gassijiet b'effett ta' serra oħra tnaqqsu, emissjonijiet tal-gassijiet-F fl-
UE żdiedu b'60% mill-1990. Prodotti bbażati fuq HFCs għandhom ċiklu tal-ħajja twil ħafna 
sa 50 sena. Għalhekk issa tinħtieġ leġiżlazzjoni addizzjonali biex jiġi evitat li jiżdiedu l-
emissjonijiet għad-deċenni li ġejjin.

Fortunatament, alternattivi sostenibbli — dawk li taw prova li huma sikuri, kosteffikaċi u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija —diġà jinsabu fis-suq illum il-ġurnata u qegħdin jintużaw. Dawn 
l-alternattivi sostenibbli jistgħu jieħdu post it-tagħmir ġdid HFC kważi kollu issa stess u fil-
futur qarib. It-tneħħija gradwali tal-użu ta' HFCs se ttejjeb it-tkabbir sostenibbli, tistimola l-
innovazzjoni u tippremja l-kumpaniji Ewropej li investew fit-teknoloġiji ħodor. L-esperjenza 
Daniża sservi ta' eżempju ewlieni. Il-projbizzjonijiet tagħha tal-gassijiet-F ġew ippreżentati 
għaxar snin ilu, u stimolaw l-investiment u l-innovazzjoni u minnhom ibbenefikaw ħafna 
impriżi żgħar u ta' daqs medju, li issa mmaturaw u qegħdin jespandu n-negozju tagħhom 'il
barra mid-Danimarka. Permezz ta' tmexxija globali ambizzjuża, l-Ewropa tista' żżomm il-
kompetittività tagħha fil-qasam tar-refriġerazzjoni innovattiva, it-teknoloġija għat-tkessieħ u u 
t-tisħin bi qbil mal-amministrazzjoni ambjentali.

IL-PROPOSTI TAR-RAPPORTEUR

Fil-prinċipju, ir-rapporteur jappoġġja ħafna elementi fil-proposta tal-Kummissjoni. Limiti
kwantitattivi fuq l-ammont ta' HFCs li jista' jitqiegħed fis-suq (il-"phase-down") huwa pass 
fid-direzzjoni t-tajba, kif inhuma wkoll il-projbizzjonijiet rigward tagħmir ermetikament
issiġillat u ċċarġjat minn qabel, meħtieġa biex jappoġġawh. It-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni għal 
alternattivi sostenibbli huma importanti. Il-projbizzjoni fuq it-tiswija u l-manutenzjoni ta' 
tagħmir ta' tkessiħ eżistenti li jużaw ma HFCs u taħlitiet li għandhom impatt kbir ħafna fuq il-
klima se tnaqqas l-emissjonijiet u tipproduċi ffrankar tal-enerġija. Barra minn hekk, ir-
Rapporteur jappoġġja l-projbizzjoni tal-użu ta' HFCs f'ċertu tagħmir bħal friġġijiet u friżers
domestiċi li għalihom jeżistu fis-suq alternattivi inqas dannużi, illum il-ġurnata. Madanakollu, 
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b'mod ġenerali, il-proposta tista' tagħmel aktar biex tappoġġja l-alternattivi sostenibbli u l-
kumpaniji Ewropej iżgħar li jipproduċuhom. Għalhekk, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li l-
proposta tal-Kummissjoni tista' tiġi mtejba f'diversi modi, kif diskuss hawn taħt.

Projbizzjonijiet fuq it-Tqegħid fis-Suq (POM) u Projbizzjonijiet fuq l-Użu

Illum l-ġurnata fl-Ewropa, diġà hemm disponibbli alternattivi sostenibbli għal tagħmir li fih 
HFCs. Ir-Rapporteur huwa tal-fehma li projbizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq (POM) huma
xierqa meta alternattivi sostenibbli jistgħu jissodisfaw id-domanda għal tagħmir ġdid f'ċertu 
subsettur partikolari. Projbizzjonijiet POM jgħinu wkoll il-prevenzjoni tal-użu ta' HFCs fis-
setturi fejn refriġeranti naturali huma disponibbli, biex b'hekk jiġi żgurat il-kosteffikaċja tat-
tnaqqis gradwali tal-HFCs u l-preservazzjoni tal-għadd limitat ta' kwoti HFC għall-setturi li 
attwalment tabilħaqq jeħtiġuhom. Barra minn hekk, projbizzjonijiet POM u projbizzjonijiet 
fuq l-użu jipprovdu sinjali ċari fis-suq mitluba minn kumpanija Ewropej iżgħar involuti fil-
produzzjoni ta' alternattivi sostenibbli u jiżguraw klima ta' investiment trasparenti, stabbli u 
prevedibbli. 

Għalhekk, ir-Rapporteur jintroduċi projbizzjonijiet POM u projbizzjonijiet fuq l-użu meta r-
rati ta' penetrazzjoni ta' alternattivi sostenibbli jistgħu jiksbu penetrazzjoni tas-suq ta' 
100%1jew kważi, b'mod partikolari:

 Foams:Il-projbizzjoni POM fl-2015. Il-foams għandhom ċiklu tal-ħajja twil ħafna sa 
50 sena. Barra minn hekk, il-proċess biex jiġu rkuprati l-gassijiet li joħorġu minn 
prodotti tal-foam huwa għali. Għaldaqstant, nuqqas ta' interventi pubbliku llum il-
ġurnata se jissarraf f'emissjonijiet aktar għoljin fid-deċenni li ġejjin. Alternattivi 
sostenibbli huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-
HFCs (~ 3.9 tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030).

 Aerosols tekniċi: Il-projbizzjoni POM fl-2020. Alternattivi sostenibbli huma 
kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-HFCs (~ 3.6
tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030). 

 Refriġerazzjoni: Il-projbizzjoni POM fl-2020 dwar refriġerazzjoni mhux mobbli. Dan 
il-qasam bħalissa jinvolvi l-akbar sehem ta' emissjonijiet HFC. Alternattivi sostenibbli
huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-HFCs (~ 15.3
tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030) - ċifri li ma jinkludux 
it-tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-GHG mill-iffrankar tal-enerġija. Il-
projbizzjoni POM fl-2025 fuq refriġerazzjoni mobbli minbarra bastimenti tas-sajd. 
Alternattivi sostenibbli huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet tal-HFCs (~ 0.7 tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-
2030).

                                               
1 Ir-rata ta' penetrazzjoni hija definita bħala l-potenzjal massimu fis-suq ta' alternattivi ta' tnaqqis li jistgħu jieħdu 
post prodotti ġodda jew tagħmir gdid li jiddependu fuq HFCs f'settur partikolari. Rata ta' penetrazzjoni ta' 100% 
fl-2015 tfisser li 100% tal-unitajiet HFC ġodda installati fl-2015 jistghu jiġu sostitwiti b'unitajiet ta' teknoloġiji 
alternattivi.
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 Arja kundizzjonata: Projbizzjoni POM fl-2020 fuq arja kundizzjonata mhux mobbli u 
bastimenti għall-ġarr tal-merkanzija. Dan il-qasam għandu sehem kbir fl-emissjonijiet 
HFC u huwa l-aktar sors ta' emissjonijiet li qed jikber malajr. Alternattivi sostenibbli
huma kosteffikaċi u jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-HFCs (~ 29
tunnellata metrika ta' ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030). Projbizzjoni POM fuq 
tagħmir ta' tkessiħ ċentrifugali fl-2027. Alternattivi sostenibbli huma kosteffikaċi u 
jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet tal-HFCs (~ 9 tunnellata metrika ta' 
ewkivalenti għal CO2 kull sena, fl-2030).  

Ir-Rapporteur jintroduċi wkoll projbizzjoni fl-2020 għall-użu tal-SF6 bħala iżolatur u mezz 
għat-tqassim tal-elettriku f'tagħmir għat-tqassim tal-elettriku ta' vultaġġ medju. SF6 huwa 
gass serra bi potenzjal għal tisħin sa 22 800-il darba aktar qawwi mill-karbonju tad-diossidu
(CO2) u b'ċiklu tal-ħajja atmosferika li jdum aktar minn 3 000 sena. Alternattivi kompetittivi 
li ma jużawx SF6 huma disponibbli fis-suq fil-preżent u għalhekk kull emissjoni SF6 għandha 
titqies sempliċiment bħala irresponsabbli.

Tnaqqis gradwali

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2011 dwar approċċ komprensiv
għall-emissjonijiet antropoġeniċi mhux tas-CO2 li huma relevanti għall-klima tħeġġeġ
"tnaqqis gradwali rapidu tal-konsum tal-HFCs" fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Dan mhux talli se
jippromwovi l-użu ta' alternattivi qabel ma jiġu imponuti l-projbizzjonijiet POM u l-
projbizzjonijiet fuq l-użu, iżda se jħeġġeġ sistemi aktar stretti u jippremja r-reklamazzjoni u r-
riċiklaġġ.

Għalhekk, ir-Rapporteur jintroduċi miżuri maħsuba biex jeliminaw allokazzjoni żejda tal-
HFCs u jiżguraw skeda għal tnaqqis gradwali, vijabbli teknikament u kosteffikaċi, b'mod 
partikolari:

 Skeda aktar Stretta għal Tnaqqis Gradwali. L-iskeda attwali għal tnaqqis gradwali 
teħtieġ li tiġi ssikkata biex tiġi żgurata t-transizzjoni teknikament vijabbli u
kosteffikaċi għal alternattivi sostenibbli. Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta għall-
iskeda għal tnaqqis gradwali mingħajr ma kkunsidrat il-projbizzjoni tas-servizz fl-
Artikolu 11. Il-projbizzjoni tas-servizz se twassal għal domanda għal HFCs ħafna 
aktar baxxa u għalhekk il-fażijiet tat-tneħħija, b'mod norevoli qabel l-2018 u wara l-
2023, għandhom ikunu aktar ambizzjużi. 

 Tariffa ta' allokazzjoni. Għalhekk, tariffa ta' allokazzjoni għall-użu tal-kwoti HFC hija 
introdotta bi spiża ta' EUR 30 għal kull tunnellata ta' ekwivalenti għal CO2, li kien il-
prezz medju mistenni tas-CO2 matul it-tielet fażi ETS meta ġiet adottata id-Direttiva 
ETS. Dan se jassigura fluss ta' dħul li jpatti għal differenzi reġjonali fl-ispejjeż
minħabba kundizzjonijiet klimatiċi.

 Linja bażi kkoreġġuta. Il-linja bażi għall-iskeda għal tnaqqis gradwali kif proposta 
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mill-Kummissjoni tieħu l-medja annwali tal-kwantità prodotta u importata fl-UE matul 
il-perjodu 2008-2011. Peress li d-data għas-sena 2012 se tkun disponibbli dalwaqt,
għandha tintuża l-aktar data riċenti biex tiġi kkalkulata l-linja bażi, jiġifieri billi 
tittieħed il-medja matul il-perjodu 2009-2012.

Projbizzjoni fuq Emissjonijiet Sekondarji

Il-proposta tal-Kummissjoni tista' involontarjament iżżid l-emissjonijiet globali ta' gassijiet-F
u tikkomplika aktar il-progress li sar rigward it-tibdil fil-klima fl-livell internazzjonali
sakemm emissjonijiet sekondarji ma jiġux indirizzati b'mod sinifikanti. Ir-raġuni għal dan hija 
li l-produzzjoni tal-HFCs ta' spiss isseħħ f'pajjiżi terzi bl-ebda restrizzjonijiet fuq emissjonijiet 
minn prodotti sekondarji (bħal emissjonijiet HFC-23) jew obbligi vinkolanti biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet GHG. Għalhekk, ir-Rapporteur jintroduċi projbizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq ta' 
kwalunkwe gass-F elenkat fl-Annessi I u II sakemm emissjonijiet prodotti bħala prodott 
sekondarju ma jinqerdux matul il-proċess ta' manifattura. Minħabba l-integrazzjoni vertikali u 
n-numru limitat ta' produtturi f'dan is-settur, l-infurzar ma għandux ikun fattur ta' tħassib.

Trażżin u Irkupru

Obbligi ċari dwar trażżin u rkupru huma meħtieġa biex jingħelbu r-rati ta' konformità 
storikament baxxi u n-nuqqas ta' kosteffikaċja.

Għalhekk, ir-Rapporteur jintroduċi emendi li jillimitaw it-tnixxija u jippromwovu l-irkupru, 
b'mod partikolari:

 Projbizzjoni fuq it-Tiswija Il-proposta li tipprojbixxi t-tiswija u l-manutenzjoni ta' 
tagħmir ta' rifreġerazzjoni eżistenti li jużaw HFCs b'GWP għoli, għandha titjieb.
Attivitajiet u esperjenzi riċenti relatati ma' retrofilling f'supermarkets Ewropej juru li 
tnaqqis sinifikanti u effettiv fl-HFCs jista' jinkiseb permezz ta' din il-miżura, u sa 
mhux aktar tard mill-2015. Għalhekk servizz aktar bikri jipprovdi benefiċċji kbar
f'termini ambjentali u tal-ispejjeż. L-esklużjoni mill-projbizzjoni tas-servizz ta' 
madwar 80% tas-sistemi fis-settur kummerċjali żgħir, billi jiżdied il-limitu minn 5 
tunnellati għal 40 tunnellata ta' ekwivalenti tas-CO2 inaqqsu l-benefiċċji ambjentali 
biss bi 8% jew anqas. Tagħmir ta' refriġerazzjoni li jopera f'temperaturi taħt -50 °C 
huwa eskluż ukoll. Għal dawn is-setturi, l-użu HFCs b'GWP għoli li ġew irkuprati 
xorta se jitħalla jsir biex jippromwovi r-riċiklaġġ.

 Skemi ta' Rkupru. Sabiex tiġi żgurata l-irkupru u promossa r-responsabbiltà tal-
produttur, għandhom jitfasslu skemi għall-irkupru fl-Istati Membri kollha biex jiġi 
żgurat ir-riċiklaġġ, ir-reklamazzjoni jew il-qerda tal-gassijiet-F.

 Miżuri Minimi ta' Prekawzjoni. L-operaturi għandhom ikunu meħtieġa jadottaw
miżuri minimi ta' prekawzjoni għall-prevenzjoni tat-tnixxija qabel ma din isseħħ, 
bbażati fuq l-aħjar prattiki fl-industrija u esperjenzi fl-Istati Membri.
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 Rati Massimi ta' Tnixxija. Rati massimi ta' tnixxija għandhom jiġu stabbiliti għal kull
tip ta' tagħmir biex titjieb il-konformità u l-infurzar, ibbażati fuq l-aħjar prattiki fl-
industrija, l-esperjenzi fl-Istati Membri u fuq standards internazzjonali u Ewropej.

 Skop Estiż. L-estensjoni ta' obbligi ta' trażżin għal kull tagħmir mobbli hija
kosteffikaċi u tikseb tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet (~ 2.4 Mt ta' ekwivalenti għal 
CO2 kull sena).


