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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind gazele fluorurate cu efect de seră
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0643),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0370/2012),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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concluzionat că actualele măsuri de izolare, 
dacă sunt aplicate integral, au potențialul 
de a reduce emisiile de gaze fluorurate cu 
efect de seră. Aceste măsuri ar trebui, deci, 
să fie menținute și clarificate pe baza 
experienței dobândite la punerea lor în 
aplicare. De asemenea, unele măsuri ar 
trebui să fie extinse și la alte aparate în care 
se folosesc cantități substanțiale de gaze 
fluorurate cu efect de seră, cum ar fi 
camioanele și remorcile frigorifice. 
Obligația de a întocmi și de a păstra 
evidențe privind echipamentele care conțin 
astfel de gaze ar trebui să vizeze și 
întrerupătoarele electrice.

concluzionat că actualele măsuri de izolare, 
dacă sunt aplicate integral, au potențialul 
de a reduce emisiile de gaze fluorurate cu 
efect de seră. Aceste măsuri ar trebui, deci, 
să fie menținute și clarificate pe baza 
experienței dobândite la punerea lor în 
aplicare și ar trebui să fie completate cu 
cerințe referitoare la sistemele de 
recuperare. De asemenea, unele măsuri ar 
trebui să fie extinse și la alte aparate în 
care se folosesc cantități substanțiale de 
gaze fluorurate cu efect de seră, cum ar fi 
camioanele și remorcile frigorifice. 
Obligația de a întocmi și de a păstra 
evidențe privind echipamentele care conțin 
astfel de gaze ar trebui să vizeze și 
întrerupătoarele electrice.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

potențial de încălzire globală situat sub 
limita specificată, inclusiv pentru care 
oferta de substanțe alternative de pe piață 
este insuficientă pentru a satisface cererea 
sau din cauza unor standarde de siguranță 
aplicabile care exclud utilizarea 
alternativelor respective.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Aceste interdicții ar trebui introduse 
numai în cazul în care conduc la emisii 
globale mai reduse de gaze cu efect de 
seră, provenind mai ales din scurgerile de 
gaze fluorurate cu efect de seră și din 
emisiile de CO2 generate de consumul de 
energie.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Strategia de reglementare utilizată 
pentru substanțele care diminuează 
stratul de ozon în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 2037/2000 și al Regulamentului 
(CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind substanțele care 
diminuează stratul de ozon ar trebui 
utilizată, de asemenea, pentru 
reglementarea hidrofluorocarburilor. 
Reducerea treptată a introducerii pe piață a 
hidrofluorocarburilor a fost identificată ca 
fiind, pe lângă interdicțiile pentru 
introducerea pe piață a echipamentelor pe 
bază de hidrofluorocarburi, măsurile de 
izolare și cerințele de recuperare,  
modalitatea cea mai eficace și rentabilă de 
reducere a emisiilor de aceste substanțe pe 
termen lung. 

________________
1 JO L 286, 31.10.2009, p. 1

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

hidrofluorocarburi pe piață în Uniune să nu 
fie depășită. De la 1 ianuarie 2018, 
utilizarea cotelor ar trebui să facă 
obiectul unei taxe care să fie colectată de 
către Comisie și să fie redistribuită pentru 
a reduce diferențele de punere în aplicare 
a regulamentului în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Producerea anumitor gaze 
fluorurate cu efect de seră poate genera 
emisii secundare semnificative de alte 
gaze fluorurate cu efect de seră în cadrul 
procesului de producție. Eliminarea 
acestor emisii secundare ar trebui să fie o 
condiție pentru introducerea pe piață a 
gazelor fluorurate cu efect de seră, 
garantându-se astfel luarea în 
considerare a efectelor climatice 
provocate pe întreaga durată a ciclului de 
viață. 

Or. en

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) „aerosol tehnic” înseamnă un 
pulverizator de aerosoli utilizat la 
întreținere, reparare, curățare, testare, 
desinsectizare și alte aplicații pentru care 
este necesară o formulă neinflamabilă.
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Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii de echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră iau măsuri 
de precauție pentru a preveni eliberarea 
involuntară a acestor gaze (denumită în 
continuare „scurgere”).

(2) Operatorii de echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră iau măsuri 
de precauție pentru a preveni eliberarea 
involuntară a acestor gaze (denumită în 
continuare „scurgere”). Fără a aduce 
atingere obligației de a lua măsuri de 
precauție pentru a preveni scurgerile, 
operatorii asigură nedepășirea frecvenței 
maxime a scurgerilor.

Or. en

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 în ceea ce privește măsurile minime de 
precauție și frecvența maximă a 
scurgerilor menționate la alineatul (2) pe 
baza celor mai bune practici și experiențe 
din statele membre pentru fiecare tip de 
echipament. Aceste dispoziții se adoptă 
până la [1 ianuarie 2015]. 

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) camioane frigorifice și remorci 
frigorifice.

(e) camioane frigorifice, remorci frigorifice 
și vagoane frigorifice.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cantitățile de gaze fluorurate cu efect de 
seră adăugate și motivele pentru adăugarea 
lor; în cazul asigurării service-ului sau al 
întreținerii echipamentului de refrigerare 
în temeiul articolului 11 alineatul (3) al
treilea paragraf, se indică, de asemenea, 
dacă substanța a fost reciclată sau 
regenerată, precum și numele și adresa 
întreprinderii care a realizat reciclarea 
sau regenerarea;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Evidențele menționate la alineatul (1) 
se înregistrează într-o bază de date creată 
de către autoritățile competente ale statelor 
membre. Comisia oferă statelor membre 
asistență operațională și tehnică cu 
privire la crearea și întreținerea bazei de 
date. Statele membre asigură accesul 
publicului la informațiile relevante din 
baza de date în conformitate cu Directiva 
2003/4/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 
accesul publicului la informațiile despre 
mediu1. 
_____________
1 JO L 41, 14.2.2003, p. 26

Or. en



PR\928287RO.doc 13/40 PE506.101v01-00

RO

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care evidențele 
menționate la alineatul (1) sunt înregistrate 
într-o bază de date creată de către 
autoritățile competente ale statelor 
membre, persoanele sau întreprinderile 
care desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) litera (e) pentru operatori 
păstrează copii ale evidențelor timp de cel 
puțin cinci ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cerere, evidențele se pun la dispoziția 
autorității competente sau a Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili, printr-un act de 
punere în aplicare, formatul evidențelor 
menționate la alineatul (1) și poate preciza 
modul în care ar trebui să fie întocmite și 
păstrate. Actul de punere în aplicare 

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

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

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Fără a aduce atingere articolului 9 
alineatul (1), producătorilor și 
importatorilor li se interzice introducerea 
pe piață a gazelor fluorurate cu efect de 
seră enumerate în anexele I și II, cu 
excepția cazului în care sunt distruse 
toate gazele fluorurate cu efect de seră 
secundare generate pe durata procesului 
de producție, inclusiv pe durata 
procesului de producție a materiilor lor 
prime și a agenților de prelucrare.

Or. en

Justificare

HFC sunt produse frecvent în țări terțe în care nu există niciun fel de restricții în ceea ce 
privește emisiile secundare (precum emisiile de HFC-23). Propunerea Comisiei ar putea, prin 
urmare, să aibă ca efect neintenționat creșterea emisiilor mondiale de gaze fluorurate dacă 
nu se interzice punerea pe piață a oricărui gaz fluorurat ale cărui emisii secundare generate 
în timpul procesului de producție nu au fost distruse. 

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la 1 ianuarie, statele membre 
elaborează sisteme obligatorii de 
recuperare a gazelor fluorurate cu efect 
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de seră din produsele și echipamentele 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
Directivei 2012/19/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice1.  Aceste sisteme de 
recuperare necesită plasarea unui depozit 
financiar pentru gazele fluorurate cu 
efect de seră introduse pe piață, care se 
rambursează pentru cantitatea de gaze 
fluorurate cu efect de seră care este 
livrată unei instalații de distrugere 
autorizate, cu excepția cazului în care au 
fost deja stabilite sisteme de recuperare 
comparabile din punct de vedere al 
eficienței. 
_______________
1 JO L 197, 24.7.2012, p. 38

Or. en

Justificare

Pentru a promova responsabilitatea producătorilor, în toate statele membre ar trebui stabilite 
sisteme de recuperare care să asigure reciclarea, regenerarea sau distrugerea gazelor 
fluorurate.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre adoptă măsuri 
specifice privind responsabilitatea 
producătorilor în ceea ce privește 
recuperarea gazelor fluorurate cu efect de 
seră din spume.

Or. en

Justificare

Pentru a promova responsabilitatea producătorilor, în toate statele membre ar trebui stabilite 
sisteme de recuperare care să asigure reciclarea, regenerarea sau distrugerea gazelor 
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fluorurate.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru modificarea listei de 
echipamente de la alineatul (1) cu scopul 
de a include și alte tipuri de echipamente, 
având în vedere creșterea importanței lor 
ca urmare a dezvoltării comerciale sau 
tehnologice.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru modificarea listei de 
echipamente de la alineatul (1) cu scopul 
de a include și alte tipuri de echipamente, 
având în vedere creșterea importanței lor 
ca urmare a dezvoltării comerciale sau 
tehnologice, precum și să adopte norme 
detaliate privind sistemele de recuperare 
menționate la alineatul (1a).

Or. en

Justificare

Pentru a promova responsabilitatea producătorilor, în toate statele membre ar trebui stabilite 
sisteme de recuperare care să asigure reciclarea, regenerarea sau distrugerea gazelor 
fluorurate.

Amendamentul 22

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/CE1 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 

eliminat

                                               
1 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a 
unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact 
energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).
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un echipament echivalent care respectă 
cerințele de proiectare ecologică 
corespunzătoare și nu conține 
hidrofluorocarburi

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar putea crea o lacună și ar putea submina certitudinea pieței garantată de 
interdicții.  Există diferențe importante de eficiență energetică la nivelul echipamentelor pe 
bază de HFC, precum și la nivelul echipamentelor pe bază de agenți frigorifici naturali. 
Regulamentul privind gazele fluorurate ar putea, prin urmare, fi subminat prin alegerea 
anumitor echipamente pentru a compara eficiența energetică a echipamentelor pe bază de 
HFC și a celor care nu sunt pe bază de HFC.  

Amendamentul 23

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. en
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Începând de la 1 ianuarie 2017, 
cantitatea de gaze cu efect de seră 
conținută în produs sau echipament, 
exprimată în greutate și în echivalent CO2.

(c) Începând de la 1 ianuarie 2017, 
cantitatea de gaze cu efect de seră 
conținută în produs sau echipament, 
exprimată în greutate și în echivalent CO2, 
și potențialul de încălzire globală.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pe recipientele de gaz fluorurat cu 
efect de seră cu un potențial de încălzire 
globală de 2150 sau mai mult, utilizate  
pentru asigurarea service-ului sau a 
întreținerii echipamentelor de refrigerare 
în temeiul articolului 11 alineatul (3) al 
treilea paragraf, se indică dacă substanța 
a fost reciclată sau regenerată, precum și 
numele și adresa întreprinderii care a 
realizat reciclarea sau regenerarea. 

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea SF6 în comutatorii secundari de 
tensiune medie este interzisă începând de 
la 1 ianuarie 2020.

Or. en

Justificare

SF6 este un gaz cu efect de seră cu un potențial de încălzire de până la 22 800 de ori mai 
mare decât dioxidul de carbon și poate rămâne în atmosferă peste 3 000 de ani. În Europa 
funcționează în prezent aproape 3 milioane de instalații de tensiune medie care conțin SF6. 
Există deja pe piață alternative competitive și fără SF6  la comutatorii secundari de tensiune 
medie (în interfațe cu tensiune scăzută), care sunt produse de un număr mare de fabricanți. 
Prin urmare, orice emisie de SF6  ar trebui considerată ca fiind pur și simplu iresponsabilă.

Amendamentul 27

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 
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 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 
2150 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.

Or. en

Justificare

Activitățile și experiențele recente în materie de reîncărcare în supermarketurile europene 
arată că prin această măsură se pot obține reduceri importante și rentabile ale HFC, 
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începând chiar din 2015. Impunerea mai timpurie a unei interdicții privind service-ul 
generează, așadar, beneficii ecologice și financiare imense. Scutirea de interdicția privind 
service-ul a unui procentaj de circa 80% dintre sistemele din sectorul comercial de mici 
dimensiuni prin creșterea pragului de la 5 la 40 de tone de echivalent de CO2 ar reduce 
beneficiile ecologice doar cu 8% sau chiar mai puțin. Echipamentele de refrigerare care 
funcționează la temperaturi mai mici de -50°C sunt și ele excluse. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 3 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 2150 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 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 20 
pentru a acorda, atunci când este cazul, o 
derogare pe o perioadă de timp 
determinată în ceea ce privește anumite 
utilizări ale SF6, în cazul în care nu există 
alternative din motive tehnice, economice 
sau de siguranță.

Or. en
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Amendamentul 30

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 500 de tone de echivalent CO2 pe 
an.

Or. en

Amendamentul 31

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. en

Amendamentul 32

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 cotele pentru introducerea pe 
piață a hidrofluorocarburilor pentru fiecare 
an începând cu anul 2015, aplicând 
mecanismul de alocare prevăzut în anexa 
VI. Începând de la 1 ianuarie 2018, 
producătorii și importatorii plătesc o taxă 
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de alocare anuală de 30 EUR per tonă de 
echivalent CO2 de hidrofluorocarburi 
pentru orice parte a cotei utilizate sau 
transferate. Veniturile astfel colectate se 
utilizează pentru sprijinirea punerii în 
aplicare a prezentuluiu regulament și 
pentru a reduce diferențele regionale în 
ceea ce privește costul înlocuirii 
tehnologiilor din cauza condițiilor 
climatice.

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei, cotele de hidrofluorocarburi sunt acordate fără niciun cost, ceea ce 
contravine principiului  „poluatorul plătește”. Pentru utilizarea cotelor de HFC, se introduce 
prin urmare o taxă de alocare de 30 EUR/tonă de echivalent de CO2, aceasta fiind media 
preconizată a prețului CO2 în a treia fază a ETS în momentul adoptării Directivei privind 
ETS. Aceasta va asigura un flux de venituri pentru a compensa diferențele regionale în ceea 
ce privește costurile din cauza condițiilor climatice.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru a stabili mecanismul de 
recalculare a valorilor de referință în 
conformitate cu alineatul (3) și pentru a 
modifica sau completa mecanismul de 
alocare a cotelor prevăzut în anexa VI.

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 pentru a stabili mecanismul de 
recalculare a valorilor de referință în 
conformitate cu alineatul (3) și pentru a 
modifica sau completa mecanismul de 
alocare a cotelor prevăzut în anexa VI, 
precum și pentru a stabili în detaliu 
mecanismul de alocare a veniturilor în 
conformitate cu alineatul (5).

Or. en
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În registrul electronic se înregistrează la 
cerere

Registrul electronic include:

Or. en

Amendamentul 35

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 una sau mai multe tone sau 500 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.

Or. en

Amendamentul 36

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 

(2) Până la 31 martie 2014 și în fiecare an 
după aceea, fiecare întreprindere care a 
distrus una sau mai multe tone sau 500 de 
tone de echivalent CO2 de gaze fluorurate 
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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. 

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 37

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, ele instituie unul dintre 
următoarele sisteme, după caz

În acest scop, ele instituie un sistem prin 
care o bază de date este păstrată la nivel 
național pentru colectarea datelor 
înregistrate în conformitate cu articolul 5 
alineatul (1). 

(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 38

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate (2) Competența de a adopta actele delegate 
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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].

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 
cinci ani începând din ...1. 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. 
_______________________
1 A se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9a. Aerosoli tehnici 1 ianuarie 2020

Or. en

Justificare

Alternativele sustenabile sunt rentabile și generează reduceri importante ale emisiilor de 
HFC (~3,6 milioane de tone de echivalent CO2/an în 2030).
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 10

Textul propus de Comisie

10. Frigidere și congelatoare de uz casnic 
cu HFC având un potențial de încălzire 
globală de 150 sau mai mult

1 ianuarie 2015

Amendamentul

10. Frigidere și congelatoare de uz casnic 
cu HFC 

1 ianuarie 2015

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10a. Echipamente de refrigerare care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră 
având un potențial de încălzire globală de 
2150 sau mai mult 

1 ianuarie 2015

Or. en

Justificare
Articolul 11 alinieatul (3) interzice utilizarea, începând din 2015, a gazelor fluorurate cu 
efect de seră având un potențial de încălzire globală de 2150 sau mai mult pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține echipamente de refrigerare. Din motive de consecvență cu 
această interdicție privind service-ul, ar trebui ca punerea pe piață a unor noi echipamente 
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ce conțin gaze fluorurate cu efect de seră vând un potențial de încălzire globală de 2150 sau 
mai mult să fie, de asemenea, interzisă începând din același an.  

Amendamentul 42

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10b. Echipamente staționare de 
refrigerare care conțin gaze fluorurate cu 
efect de seră 

1 ianuarie 2020

Or. en

Justificare

Acest sector generează în prezent cea mai mare parte a emisiilor de HFC. Alternativele 
sustenabile sunt rentabile și generează reduceri importante ale emisiilor de HFC (~15,3 
milioane de tone de echivalent CO2/an în 2030) – valori care nu includ reducerile importante 
de emisii de gaze cu efect de seră care decurg din economiile de energie. Ratele de 
pătrundere pe piață a alternativelor sustenabile pot fi de până la 100%  în 2020.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10c. Echipamente mobile de refrigerare, 
cu excepția navelor de pescuit, care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră 

1 ianuarie 2025

Or. en
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Justificare

Alternativele sustenabile sunt rentabile și generează reducerea emisiilor de HFC (~0,7 
milioane de tone de echivalent CO2/an în 2030). Ratele de pătrundere pe piață a 
alternativelor sustenabile pot fi de 100%, sau aproape de 100%,  în 2025.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 11 – prima parte

Textul propus de Comisie

11. Frigidere și 
congelatoare pentru 
depozitarea, prezentarea 
sau distribuția de produse 
în cadrul serviciilor de 
vânzare cu amănuntul sau 
de alimentație („de uz 
comercial”) - sisteme 
închise ermetic 

care conțin HFC cu 
potențial de încălzire 
globală de 2500 sau mai 
mult

1 ianuarie 2017

Amendamentul

11. Frigidere și 
congelatoare pentru 
depozitarea, prezentarea 
sau distribuția de produse 
în cadrul serviciilor de 
vânzare cu amănuntul sau 
de alimentație („de uz 
comercial”) - sisteme
închise ermetic 

care conțin HFC cu 
potențial de încălzire 
globală de 2150 sau mai 
mult

1 ianuarie 2015

Or. en
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 11 – partea a doua

Textul propus de Comisie

11. Frigidere și 
congelatoare pentru 
depozitarea, prezentarea 
sau distribuția de produse 
în cadrul serviciilor de 
vânzare cu amănuntul sau 
de alimentație („de uz 
comercial”) - sisteme 
închise ermetic 

care conțin HFC cu 
potențial de încălzire 
globală de 150 sau mai 
mult

1 ianuarie 2020 

Amendamentul

11. Frigidere și 
congelatoare pentru 
depozitarea, prezentarea 
sau distribuția de produse 
în cadrul serviciilor de 
vânzare cu amănuntul sau
de alimentație („de uz 
comercial”) - sisteme 
închise ermetic 

care conțin HFC 1 ianuarie 2018

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 12

Textul propus de Comisie

12. Aparate de climatizare mobile de 
interior (echipamente închise ermetic care 
pot fi mutate dintr-o cameră în alta de către 
utilizatorul final) care conțin HFC având 
un potențial de încălzire globală de 150 sau
mai mult

1 ianuarie 2020
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Amendamentul

12. Aparate de climatizare mobile de 
interior (echipamente închise ermetic care 
pot fi mutate dintr-o cameră în alta de către 
utilizatorul final) care conțin HFC 

1 ianuarie 2020

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12a. Echipamente staționare de 
climatizare cu excepția sistemelor de 
răcire centrifuge care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră 

1 ianuarie 2020

Or. en

Justificare

Acest sector generează o mare parte a emisiilor de HFC și este sursa de emisii cu creșterea 
cea mai rapidă. Alternativele sustenabile sunt rentabile și generează reduceri importante ale 
emisiilor de HFC (~29 de milioane de tone de echivalent CO2/an în 2030). Ratele de 
pătrundere pe piață a alternativelor sustenabile pot fi de 100%, sau aproape de 100%,  în 
2020.
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12b. Sisteme de răcire centrifuge care 
conțin gaze fluorurate cu efect de seră

1 ianuarie 2027

Or. en

Justificare

Alternativele sustenabile sunt rentabile și generează reducerea emisiilor de HFC (~9 
milioane de tone de echivalent CO2/an în 2030). Ratele de pătrundere pe piață a 
alternativelor sustenabile pot fi de până la 100%  în 2027.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12c. Echipamente de climatizare din nave 
pentru transportul mărfurilor care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră

1 ianuarie 2020

Or. en

Justificare

Alternativele sustenabile sunt rentabile și generează reducerea emisiilor de HFC (~232 
milioane de tone de echivalent CO2/an în 2030). Ratele de pătrundere pe piață a 
alternativelor sustenabile pot fi de până la 100%  în 2020.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
ANEXA III – tabel – rândul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12d. Spume care conțin gaze fluorurate 
cu efect de seră

1 ianuarie 2015

Or. en

Justificare

Spumele pot avea o durată de viață lungă, de până la 50 de ani. În plus, recuperarea gazelor 
de expansiune din produsele de spumă este costisitoare. Lipsa unei intervenții publice în 
prezent ar duce astfel la creșterea emisiilor în următoarele decenii. Alternativele sustenabile 
sunt rentabile și generează reduceri importante ale emisiilor de HFC (~3,9 milioane de tone 
de echivalent CO2/an în 2030). Ratele de pătrundere pe piață a alternativelor sustenabile pot 
fi de până la 100%  în 2015.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
ANEXA V – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitatea maximă prevăzută la articolul 13 
alineatul (1)  se calculează prin aplicarea 
următoarelor procentaje la media anuală a 
cantității totale produse și importate în 
Uniune în perioada 2008 - 2011:

Cantitatea maximă prevăzută la articolul 13 
alineatul (1)  se calculează prin aplicarea 
următoarelor procentaje la media anuală a 
cantității totale produse și importate în 
Uniune în perioada 2009 - 2012:

Or. en

Justificare

Având în vedere că în curând vor fi disponibile datele pentru anul 2012, la stabilirea bazei de 
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calcul ar trebui utilizate datele cele mai recente, și anume media din perioada 2009-2012.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
ANEXA V – tabel – rândul 2

Textul propus de Comisie

2016–17 93 %

Amendamentul

2016–17 83 %

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
ANEXA V – tabel – rândul 5

Textul propus de Comisie

2024–26 31 %

Amendamentul

2024–26 25 %

Or. en

Justificare

In its resolution of 14 September 2011, the EP has called for "a rapid phase-down of the 
production and consumption of HFCs" within the EU. The current phase-down schedule 
needs to be tightened to ensure the technically feasible and cost-effective transition to 
sustainable alternatives and to avoid HFC over-allocation. The EC has tabled the proposal 
for the phase-down schedule without taking into account the service ban in Article 11. The 
service ban will lead to significant lower HFC demand and therefore the phase-down steps, 
notably before 2018 and after 2023, should be more ambitious.
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
ANEXA V – tabel – rândul 6

Textul propus de Comisie

2027–29 24 %

Amendamentul

2027–29 19 %

Or. en

Justificare

In its resolution of 14 September 2011, the European Parliament has called for "a rapid 
phase-down of the production and consumption of HFCs" within the EU. The current phase-
down schedule needs to be tightened to ensure the technically feasible and cost-effective 
transition to sustainable alternatives and to avoid HFC over-allocation.  The Commission has 
tabled the proposal for the phase-down schedule without taking into account the service ban 
in Article 11. The service ban will lead to significant lower HFC demand and therefore the 
phase-down steps, notably before 2018 and after 2023, should be more ambitious.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
ANEXA V – tabel – rândul 7

Textul propus de Comisie

2030 21 %

Amendamentul

2030 16 %

Or. en

Justificare

In its resolution of 14 September 2011, the European Parliament has called for "a rapid 
phase-down of the production and consumption of HFCs" within the EU. The current phase-
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down schedule needs to be tightened to ensure the technically feasible and cost-effective 
transition to sustainable alternatives and to avoid HFC over-allocation.  The Commission has 
tabled the proposal for the phase-down schedule without taking into account the service ban 
in Article 11. The service ban will lead to significant lower HFC demand and therefore the 
phase-down steps, notably before 2018 and after 2023, should be more ambitious.
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EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXT

Protocolul de la Montreal, considerat acordul de mediu internațional cu cele mai bune 
rezultate, a reușit să impună eliminarea sau reducerea treptată la nivel mondial a majorității 
substanțelor care epuizează stratul de ozon, inclusiv a clorofluorocarburilor (CFC) și a 
hidrofluoroclorocarburilor (HCFC). Hidrofluorocarburile (HFC) au început recent să fie 
folosite ca substitut pentru CFC și HCFC, dar ele au o influență foarte mare asupra climei. În 
plus, alte gaze fluorurate cu efect de seră, printre care perfluorocarburile (PFC) și 
hexafluorura de sulf (SF6) au potențiale de încălzire globală (GWP) de până la 23 000 de ori 
mai mari decât dioxidul de carbon și pot rămâne mii de ani în atmosferă. Prin urmare, trebuie 
să se ia măsuri.

Uniunea Europeană (UE) a lansat un apel pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu 80-95% până în 2050 față de nivelul din 1990. Potrivit „Foii de parcurs pentru trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de carbon” elaborate de Comisia Europeană, pentru a realiza acest 
obiectiv, este nevoie de o reducere a emisiilor, altele decât cele de CO2 (inclusiv a gazelor 
fluorurate cu efect de seră), cu 72 - 73% până în 2030. În schimb, în timp ce toate celelalte 
gaze cu efect de seră au fost reduse, emisiile de gaze fluorurate din UE au crescut cu 60% din 
1990. Produsele și echipamentele pe bază de HFC pot avea o durată de viață lungă, de până la 
50 de ani. Prin urmare, este necesar să se adopte noi dispoziții legislative acum pentru a 
împiedica creșterea emisiilor în următoarele decenii.

Din fericire există pe piață și sunt deja folosite alternative sustenabile care s-au dovedit a fi 
sigure, rentabile și eficiente din punct de vedere energetic. Aceste alternative sustenabile pot 
înlocui aproape toate noile echipamente bazate pe HFC acum și în viitorul apropiat. 
Eliminarea treptată a HFC va consolida dezvoltarea durabilă, va stimula inovarea și va 
recompensa companiile europene care au investit în tehnologii ecologice. Experiența daneză 
este un exemplu foarte bun în acest sens. În Danemarca, gazele fluorurate au fost interzise 
acum zece ani, stimulând investițiile și inovarea și aducând beneficii multor întreprinderi mici 
și mijlocii, care au acumulat astfel multă experiență și își extind în continuare activitatea și în 
afara Danemarcei. Asumându-și un rol ambițios de lider mondial, Europa îți poate menține 
competitivitatea în domeniul tehnologiilor inovatoare de refrigerare, de răcire și de încălzire 
într-un mod responsabil din punct de vedere ecologic.

PROPUNEREA RAPORTORULUI

Raportorul sprijină multe elemente ale propunerii Comisiei. Limitarea cantitativă a HFC care 
pot fi introduse pe piață („reducerea treptată”) este o măsură în direcția bună, la fel ca și 
interdicțiile care vizează echipamentele închise ermetic și preîncărcate, necesare pentru a 
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susține această limitare. Programele de formare și certificare privind alternativele sustenabile 
sunt importante. Interdicția privind asigurarea service-ului și întreținerea echipamentelor de 
refrigerare existente care conțin HFC și amestecuri cu o influență foarte mare asupra climei va 
reduce emisiile și va genera economii de energie. În plus, raportorul sprijină interzicerea 
utilizării HFC în anumite echipamente, cum ar fi frigiderele și congelatoarele de uz casnic 
pentru care în prezent sunt disponibile pe piață alternative mai puțin nocive. În general totuși, 
propunerea ar putea sprijini mai mult alternativele sustenabile și companiile europene de mici 
dimensiuni care le produc. Raportorul consideră, așadar, că propunerea Comisiei poate fi 
îmbunătățită din mai multe puncte de vedere, prezentate mai jos.

Interdicțiile de introducere pe piață și interdicțiile de utilizare

În Europa există deja alternative sustenabile disponibile pentru echipamentele care conțin 
HFC. Raportorul consideră că interdicțiile de introducere pe piață sunt adecvate în cazurile în 
care aceste alternative sustenabile pot satisface cererea de noi echipamente dintr-un anumit 
subsector. Interdicțiile de introducere pe piață contribuie și la evitarea utilizării HFC în 
sectoarele în care sunt disponibili agenți frigorifici naturali, asigurând astfel rentabilitatea 
reducerii treptate și menținând cote limitate de HFC pentru sectoarele în care acestea sunt cu 
adevărat necesare. Mai mult, interdicțiile de introducere pe piață și interdicțiile de utilizare 
constituie semnalele clare pentru piață de care au nevoie companiile europene de mici 
dimensiuni care produc alternative sustenabile și asigură un climat de investiții transparent, 
stabil și previzibil. 

Raportorul introduce, așadar, interdicții de introducere pe piață și interdicții de utilizare în 
cazul în care ratele de pătrundere pe piață a alternativelor sustenabile pot atinge 100%1 sau o 
valoare apropiată, și anume:

 Spume: în 2015, interdicție de introducere pe piață. Spumele pot avea o durată de viață 
lungă, de până la 50 de ani. În plus, recuperarea gazelor de expansiune din produsele 
de spumă este costisitoare. Lipsa unei intervenții publice în prezent ar duce astfel la 
creșterea emisiilor în următoarele decenii. Alternativele sustenabile sunt rentabile și 
generează reduceri importante ale emisiilor de HFC (~3,9 milioane de tone de 
echivalent CO2/an în 2030).

 Aerosoli tehnici: în 2020, interdicție de introducere pe piață. Alternativele sustenabile 
sunt rentabile și generează reduceri importante ale emisiilor de HFC (~3,6 milioane de 
tone de echivalent CO2/an în 2030). 

 Refrigerare: în 2020, interdicție de introducere pe piață a echipamentelor staționare de 
refrigerare. Acest sector generează în prezent cea mai mare parte a emisiilor de HFC. 
Alternativele sustenabile sunt rentabile și generează reduceri importante ale emisiilor 

                                               
1 Rata de pătrundere este definită drept potențialul maxim de piață al opțiunilor de reducere de a înlocui noile 
produse sau echipamente bazate pe HFC dintr-un anumit sector. O rată de pătrundere de 100% în 2015 înseamnă 
că 100% din noile unități bazate pe HFC instalate în 2015 ar putea fi înlocuite cu unități bazate pe tehnologii 
alternative.
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de HFC (~15,3 milioane de tone de echivalent CO2/an în 2030) – valori care nu includ 
reducerile importante de emisii de gaze cu efect de seră care decurg din economiile de 
energie. În 2025, interdicție de introducere pe piață a echipamentelor mobile de 
refrigerare, cu excepția navelor de pescuit. Alternativele sustenabile sunt rentabile și 
generează reducerea emisiilor de HFC (~0,7 milioane de tone de echivalent CO2/an în 
2030).

 Climatizare: în 2020, interdicție de introducere pe piață a echipamentelor staționare de 
climatizare, cu excepția navelor pentru transportul mărfurilor. Acest sector generează 
o mare parte a emisiilor de HFC și este sursa de emisii cu creșterea cea mai rapidă. 
Alternativele sustenabile sunt rentabile și generează reduceri importante ale emisiilor 
de HFC (~29 de milioane de tone de echivalent CO2/an în 2030). În 2027, interdicție 
de introducere pe piață a sistemelor de răcire centrifuge. Alternativele sustenabile sunt 
rentabile și generează reducerea emisiilor de HFC (~9 milioane de tone de echivalent 
CO2/an în 2030).  

De asemenea, raportorul introduce o interdicție, din 2020, a utilizării SF6 ca izolator și ca 
mijloc de comutare la comutatorii de tensiune medie. SF6 este un gaz cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire de până la 22 800 de ori mai mare decât dioxidul de carbon și poate 
rămâne în atmosferă peste 3 000 de ani. În prezent sunt deja disponibile pe piață alternative 
competitive fără SF6 și, prin urmare, orice emisie de SF6 ar trebui considerată pur și simplu 
iresponsabilă. 

Reducerea treptată

În Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la o abordare globală 
privind emisiile antropice cu efecte asupra climei, altele decât cele de CO2, se solicita 
reducerea producției și consumului de HFC în Uniunea Europeană. Acest lucru nu numai că 
va stimula acceptarea alternativelor înainte de impunerea interdicțiilor de introducere pe piață 
și a interdicțiilor de utilizare, dar va și încuraja sistemele mai stricte și va recompensa 
regenerarea și reciclarea.

Raportorul introduce, așadar, măsuri menite să elimine alocarea excesivă de HFC și să asigure 
un calendar de reducere treptată fezabil din punct de vedere tehnic și rentabil, după cum 
urmează:

 Un calendar mai riguros pentru reducerea treptată. Calendarul actual de reducere 
treptată trebuie să fie mai riguros pentru a asigura tranziția fezabilă din punct de 
vedere tehnic și rentabilă la alternativele sustenabile. Comisia a prezentat propunerea 
de calendar de reducere treptată fără să țină cont de interdicția privind service-ul 
prevăzută la articolul 11. Interdicția privind service-ul va duce la o reducere 
importantă a cererii de HFC și, ca urmare, etapele procesului de reducere treptată, mai 
ales înainte de 2018 și după 2023, ar trebui să fie mai ambițioase. 
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 Taxa de alocare. Pentru utilizarea cotelor de HFC, se introduce o taxă de alocare de 
30 EUR/tonă de echivalent de CO2, acesta fiind media preconizată a prețului CO2 în a 
treia fază a ETS în momentul adoptării Directivei privind ETS. Aceasta va asigura un 
flux de venituri pentru a compensa diferențele regionale în ceea ce privește costurile 
din cauza condițiilor climatice.

 Corectarea bazei de calcul. Baza de calcul propusă de Comisie pentru calendarul de 
reducere treptată utilizează media anuală a cantității produse și importate în Uniune în 
perioada 2008-2011. Având în vedere că în curând vor fi disponibile datele pentru 
anul 2012, la stabilirea bazei de calcul ar trebui utilizate datele cele mai recente, și 
anume media din perioada 2009-2012.

Interdicția privind emisiile secundare

Propunerea Comisiei ar putea să aibă ca efect neintenționat creșterea emisiilor mondiale de 
gaze fluorurate și îngreunarea și mai mare a progreselor de la nivel internațional în materie de 
combatere a schimbărilor climatice dacă nu se iau măsuri utile în privința emisiilor secundare. 
Motivul este faptul că HFC sunt produse frecvent în țări terțe în care nu există niciun fel de 
restricții în ceea ce privește emisiile secundare (precum emisiile HFC-23) și nicio obligație de 
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Raportorul introduce, așadar, interdicția de a 
introduce pe piață orice gaz fluorurat enumerat în anexele I și II ale cărui emisii secundare 
generate în timpul procesului de producție nu au fost distruse. Având în vedere integrarea 
verticală și numărul limitat de producători din acest sector, aplicarea interdicției nu ar trebuie 
să pună probleme.

Izolarea și recuperarea

Pentru a soluționa problema indicilor de conformitate tradițional scăzuți și a lipsei de 
rentabilitate, sunt necesare obligații clare în materie de izolare și recuperare.

Raportorul introduce, așadar, o serie de amendamente pentru a limita scurgerile și a promova 
recuperarea, și anume:

 Interdicția privind service-ul. Propunerea de a interzice service-ul și a întreținerea 
echipamentelor de refrigerare existente care conțin HFC cu un potențial de încălzire 
globală ridicat ar trebui îmbunătățită. Activitățile și experiențele recente în materie de 
reîncărcare în supermarketurile europene arată că prin această măsură se pot obține 
reduceri importante și rentabile ale HFC, începând chiar din 2015. Impunerea mai 
timpurie a unei interdicții privind service-ul generează, așadar, beneficii ecologice și 
financiare imense. Scutirea de interdicția privind service-ul a unui procentaj de circa 
80% dintre sistemele din sectorul comercial de mici dimensiuni prin creșterea pragului 
de la 5 la 40 de tone de echivalent de CO2 ar reduce beneficiile ecologice doar cu 8% 
sau chiar mai puțin. Echipamentele de refrigerare care funcționează la temperaturi mai 
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mici de -50°C sunt și ele excluse. În cazul acestor sectoare, utilizarea HFC cu un 
potențial ridicat de încălzire globală recuperate va fi permisă în continuare pentru a 
promova reciclarea.

 Sistemele de recuperare. Pentru a asigura recuperarea și a promova responsabilitatea 
producătorilor, în toate statele membre ar trebui stabilite sisteme de recuperare care să 
asigure reciclarea, regenerarea sau distrugerea gazelor fluorurate.

 Măsurile minime de precauție. Operatorilor ar trebui să li se impună să ia anumite 
măsuri minime de precauție pentru a împiedica apariția scurgerilor, pe baza celor mai 
bune practici și experiențe din acest domeniu din statele membre.

 Frecvența maximă a scurgerilor. Pentru fiecare tip de echipament ar trebui stabilită 
frecvența maximă a scurgerilor, pentru a îmbunătăți conformarea și punerea în 
aplicare, pe baza celor mai bune practici și experiențe din acest domeniu din statele 
membre și a standardelor internaționale și europene.

 Extinderea domeniului de aplicare. Extinderea obligațiilor de izolare la toate 
echipamentele mobile este rentabilă și generează reduceri importante ale emisiilor 
(~2,4 milioane de tone de echivalent CO2/an).


