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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Introduzzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra għandha l-objettiv li 
tissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 842/2006 bl-għan li tiżgura tnaqqis effettiv sal-2050 
tal-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra ta’ 80 sa 95 % meta mqabbla mal-livelli ta’ 
emissjonijiet fl-1990, u konsegwentement li tillimita t-tibdil fil-klima. Din il-limitazzjoni 
tikkorrispondi mal-objettivi rakkomandati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill Ewropew 
wara l-ftehimiet internazzjonali ta’ Kopenħagen u ta’ Cancún.

Minbarra miżuri ta’ trażżin u ta’ trattament wara li jintemm l-użu tal-gassijiet fluworurati kif 
ukoll projbizzjonijiet tat-tqegħid fis-suq previsti mir-regolament preċedenti, ir-regolament 
jipproponi tnaqqis gradwali fit-tqegħid fis-suq ta' gassijiet fluworurati b'effett ta' serra 
b'potenzjal ta' tisħin globali (GWP) sinifikanti permezz tal-allokazzjoni ta’ kwoti u jinkludi 
projbizzjonijiet addizzjonali li jikkonċernaw it-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b’effett ta’ serra.

2. Id-dimensjoni “trasport” tal-proposta

Minn naħa, il-proposta tal-Kummissjoni twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament 
preċedenti billi testendi l-miżuri relatati mat-trażżin – jiġifieri l-prevenzjoni tal-emissjonijiet, 
il-kontrolli tat-tnixxija, is-sistemi ta’ individwazzjoni tat-tnixxija, iż-żamma ta’ rekords – kif 
ukoll il-miżuri relatati mal-iċċarġjar minn qabel ta’ tagħmir għat-trakkijiet u t-trejlers 
refriġerati.

Min-naħa l-oħra, il-proposta tipprevedi t-tnaqqis tat-tqegħid fis-suq tal-gassijiet HFC-134, 
HFC-125 u HFC-143 li jintużaw b’mod mifrux ħafna fis-settur tat-trasport bħala refriġeranti, 
kemm puri kif ukoll f’taħlita (pereżempju R-404A), kif ukoll projbizzjoni ta’ dawn l-istess 
sustanzi għal finijiet ta' manutenzjoni.

3. Osservazzjonijiet tar-rapporteur

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Settembru 2011, il-Parlament Ewropew stieden lill-
Kummissjoni tifformola proposti bl-għan partikolari li tnaqqas malajr il-produzzjoni u l-
konsum tal-idrofluworokarburi fi prodotti u applikazzjonijiet differenti.

Ir-rapporteur iqis li l-proposta tal-Kummissjoni twieġeb għal din l-istedina. Madankollu, 
huwa tal-opinjoni li l-kamp ta’ applikazzjoni jista’ jitwessa’ filwaqt li tingħata attenzjoni 
partikolari lill-aspetti tal-fattibilità.

Fir-rigward tal-kontrolli tat-tnixxija, il-proposta tkopri biss porzjon limitat tat-trasport peress 
li hija mmirata biss lejn it-trakkijiet ta' aktar minn 3,5 tunnellati u t-trejlers refriġeranti. Ir-
rapporteur huwa tal-opinjoni li l-esklużjoni tat-trakkijiet ta’ inqas minn 3,5 tunnellati, tal-
vannijiet u l-kontenituri refriġerati mill-kamp ta’ applikazzjoni mhuwiex ideali fid-dawl tal-
għadd ta’ vetturi u ta’ kontenituri li jintużaw fl-Unjoni.  Barra minn hekk, dan il-kamp ta’ 
applikazzjoni ristrett jista’ jkun diskriminatorju fi ħdan l-istess settur.
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Ir-rapporteur huwa wkoll tal-opinjoni li s-setturi ferrovjarji u marittimi għandhom 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra. Madankollu, minħabba 
l-karatteristiċi speċifiċi tas-settur marittimu, b’mod partikolari l-aspetti internazzjonali, dan 
għandu jkun soġġett għal leġiżlazzjoni speċifika, kif propost mill-Kummissjoni.

Fir-rigward tal-arja kundizzjonata tal-vetturi li jiżnu aktar minn 3,5 tunnellati, ir-rapporteur 
jikkritika n-nuqqas ta’ rapport relatat mar-reviżjoni tad-Direttiva 2006/40/KE dwar l-
emissjonijiet minn sistemi ta' kondizzjonament tal-arja f'vetturi bil-mutur (id-Direttiva MAC), 
li l-pubblikazzjoni tiegħu kienet prevista għal Lulju 2011, u jistieden lill-Kummissjoni 
tikkunsidra li tirrevedi din id-direttiva biex tinkludi fiha l-vetturi li jiżnu aktar minn 
3,5 tunnellati.

Jekk ikun mixtieq li jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament fir-rigward tal-kontrolli 
tat-tnixxija, ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li r-restrizzjoni tal-użu tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra għall-manutenzjoni mill-2020 mhijiex adegwata għas-settur tat-trasport 
minħabba li din tkun tinvolvi spejjeż wisq għoljin għall-intrapriżi li jkunu kostretti 
jissostitwixxu jew jimmodifikaw it-tagħmir tagħhom qabel jispiċċa, mingħajr ma jkunu 
żgurati benefiċċji ambjentali sinifikanti. Miżuri oħrajn ukoll ma tantx jidhru adattati għas-
settur tat-trasport, bħad-dispożizzjonijiet relatati mal-iċċarġjar minn qabel jew maż-żamma ta' 
rekords.

Fir-rigward tal-provvista ta’ gassijiet alternattivi, is-settur tat-trasport fl-2012 wera problemi 
fir-rigward ta’ ċerti gassijiet li jwasslu għal dewmien fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 
l-emissjonijiet minn sistemi ta' kondizzjonament tal-arja f'vetturi bil-mutur. Fir-rigward tat-
taħlitiet li fihom fluworurat li jwassal għal GWP inqas għoli, maħsuba bħala soluzzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien qasir jew medju, attwalment dawn qed jiġu żviluppati. Għalhekk ir-
rapporteur jappella għal aktar flessibilità fil-kalendarju għall-ewwel snin tal-implimentazzjoni 
u jitlob li ssir evalwazzjoni tar-regolament ikkonċernat wara dan il-perjodu sabiex jekk ikun 
meħtieġ jiġi aġġustat il-kalendarju.

Fl-aħħar nett, għandhom jitqiesu wkoll l-aspetti tas-sigurtà tal-gassijiet alternattivi, kif ukoll 
il-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom. Xi wħud mill-alternattivi jieħdu n-nar u jista’ jkollhom 
riskji addizzjonali f’każ ta’ inċident fit-triq. Fir-rigward tal-prestazzjonijiet tal-enerġija, dawn 
għandhom ikunu mill-inqas ugwali għal dik tal-gass li jintuża attwalment sabiex ma jwasslux 
għal rilaxxi ta' CO2 relatati maż-żieda tal-konsum tal-vetturi.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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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, 
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).

(3) Rapport mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni, l-effetti u l-adegwatezza tar-
Regolament (KE) Nru 842/2006 
ikkonkluda li d-dispożizzjonijiet attwali 
tar-Regolament, jekk jiġu applikati b’mod 
sħiħ, flimkien mad-Direttiva 2006/40/KE 
dwar l-emissjonijiet minn sistemi ta' 
kondizzjonament tal-arja f'vetturi bil-
mutur ("id-Direttiva MAC")1, se jkollhom 
il-potenzjal li jippermettu stabbilizzazzjoni 
sal-2050 tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra tal-UE 27 fil-
livell attwali tagħhom. Dawk il-miżuri, 
għaldaqstant, għandhom jinżammu u jiġu 
ċċarati abbażi tal-esperjenza miksuba bl-
implimentazzjoni tagħhom. Madankollu, 
bl-għan li l-emissjonijiet jitnaqqsu b'minn 
80 % sa 95 % sal-2050, għandhom 
jittieħdu azzjonijiet ġodda u kosteffikaċi.
Fir-rigward tat-trażżin u l-irkuprar, it-
twessigħ tal-kamp ta’ applikazzjoni għas-
sistemi ta’ refriġerazzjoni tal-vetturi tat-
toroq, bħat-trakkijiet u t-trejlers, huwa 
fost l-għażliet previsti għal tnaqqis kbir fl-
emissjonijiet ta’ gass b'effett ta' serra.
_______________
1ĠU L 161, 14.6.2006, p. 12

Ġustifikazzjoni

L-emenda ssegwi għan ta’ preċiżjoni u ċarezza li jirrigwarda l-konklużjonijiet tar-rapport 
dwar l-applikazzjoni tar-Regolament(KE) Nru 842/2006.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-rapport tal-Kummissjoni kkonkluda 
wkoll li jista’ jsir iktar sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra fl-Unjoni, b’mod 
partikolari billi jiġi evitat l-użu ta’ dawk il-
gassijiet fejn ikun hemm teknoloġiji 
alternattivi sikuri u enerġetikament
effiċjenti bl-ebda impatt jew b’impatt 
iżgħar fuq il-klima. Tnaqqis li jlaħħaq iż-
żewġ terzi tal-emissjonijiet tal-2010, u li 
jsir sal-2030, huwa kosteffikaċi għaliex 
alternattivi pprovati u ttestjati huma 
disponibbli f’bosta setturi.

(4) Ir-rapport tal-Kummissjoni kkonkluda 
wkoll li jista’ jsir iktar sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra fl-Unjoni, b’mod 
partikolari billi jiġi evitat l-użu ta’ dawk il-
gassijiet fejn ikun hemm teknoloġiji 
alternattivi sikuri u effiċjenti fl-użu tal-
enerġija bl-ebda impatt jew b’impatt iżgħar 
fuq il-klima. Billi tiġi kkunsidrata d-
disponibbiltà ta’ alternattivi pprovati u 
ttestjati f’bosta setturi, tnaqqis li jlaħħaq 
iż-żewġ terzi tal-emissjonijiet tal-2010 
jista’ jseħħ b’mod effikaċi u bi prezz 
raġonevoli sal-2030.

Ġustifikazzjoni

L-emenda ssegwi għan ta’ ċarezza.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Bl-għan li tiġi żgurata s-sorveljanza 
tal-objettivi fir-rigward tat-tnaqqis tal-
gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra, 
jeħtieġ li tkun garantita kisba sħiħa tad-
data. Għalhekk, l-obbligu li jiġu stabbiliti 
u aġġornati rekords tat-tagħmir li fih 
gassijiet bħal dawn għandu japplika wkoll 
għat-tagħmir għat-tqassim tal-elettriku 
(switchgear), kif ukoll għal tagħmir ieħor 
kopert minn dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Huwa aktar xieraq li tiġi indirizzata l-ħtieġa li jiġu stabbiliti rekords fi premessa speċifika.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Peress li hemm alternattivi xierqa, il-
projbizzjoni attwali fuq l-użu tal-
eżafluworur tal-kubrit fid-die casting tal-
manjeżju u fuq ir-riċiklaġġ tal-ligi tad-die 
casting tal-manjeżju għandha tiġi estiża 
għall-faċilitajiet li jużaw inqas minn 
850 kg fis-sena. Bl-istess mod, b’perjodu 
tranżitorju xieraq, l-użu ta’ refriġeranti 
b’potenzjal ta’ tisħin globali għoli ħafna
(“GWP”) sabiex isir servis fuq it-tagħmir 
ta’ refriġerazzjoni jew sabiex dan jinżamm
b’daqs ta’ ċarġ ekwivalenti għal 
5 tunnellati ta’ CO2 jew iktar għandu jiġi 
pprojbit.

(7) Peress li hemm alternattivi xierqa, il-
projbizzjoni attwali fuq l-użu tal-
eżafluworur tal-kubrit fid-die casting tal-
manjeżju u fuq ir-riċiklaġġ tal-ligi tad-die 
casting tal-manjeżju għandha tiġi estiża
għall-faċilitajiet li jużaw inqas minn 
850 kg fis-sena. Bl-istess mod, b’perjodu 
tranżitorju xieraq, l-użu ta’ refriġeranti 
b’potenzjal ta’ tisħin globali (“GWP”) li 
jaqbeż l-2500 sabiex isir servis fuq jew 
jinżamm it-tagħmir ta’ refriġerazzjoni 
ddisinjat biex jaħdem f’temperatura ta’ -
50°C jew aktar u b’daqs ta’ ċarġ 
ekwivalenti għal 50 tunnellata ta’ CO2 jew 
iktar għandu jiġi pprojbit. Il-projbizzjoni 
m’għandhiex tapplika sal-
1 ta’ Jannar 2030 għal gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra rkuprati, 
irriċiklati jew reklamati b'potenzjal ta’ 
tisħin globali ta' 2500 jew aktar li 
jintużaw għall-manutenzjoni jew is-servis 
ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni eżistenti, 
sakemm ikunu rkuprati minn tali 
tagħmir.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
b’mod kontinwu l-effetti tat-tnaqqis tat-
tqegħid fis-suq tal-idrofluworokarburi, 
inkluż l-effett tat-tnaqqis fuq il-provvista 
għat-tagħmir li fihom l-użu tal-
idrofluworokarburi jirriżulta f’emissjonijiet 

(18) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
b’mod kontinwu l-effetti tat-tnaqqis tat-
tqegħid fis-suq tal-idrofluworokarburi, 
inkluż l-effett tat-tnaqqis fuq il-provvista 
għat-tagħmir li fih l-użu tal-
idrofluworokarburi jirriżulta f’emissjonijiet 
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tul ċiklu tal-ħajja iktar baxxi milli kieku 
ntużat teknoloġija alternattiva. Il-
monitoraġġ għandu jiżgura wkoll l-
individwazzjoni bikrija ta’ tħassib dwar is-
saħħa jew is-sikurezza minħabba impatti 
negattivi fuq id-disponibbiltà tal-prodotti 
mediċinali. Qabel l-2030 għandha ssir 
reviżjoni komprensiva fi żmien xieraq 
sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament jiġu adattati fid-dawl tal-
implimentazzjoni tiegħu u tal-iżviluppi 
ġodda u sabiex jiġu adottati, jekk ikun 
xieraq, iktar miżuri ta’ tnaqqis.

tul ċiklu tal-ħajja iktar baxxi milli kieku 
ntużat teknoloġija alternattiva. Il-
monitoraġġ għandu jiżgura wkoll l-
individwazzjoni bikrija ta’ tħassib dwar is-
saħħa jew is-sikurezza minħabba impatti 
negattivi fuq id-disponibbiltà tal-prodotti 
mediċinali. Wara l-ewwel ħames snin tal-
implimentazzjoni għandha ssir reviżjoni 
komprensiva fi żmien xieraq sabiex id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jiġu 
adattati fid-dawl tal-implimentazzjoni 
tiegħu u tal-iżviluppi ġodda u sabiex jiġu 
adottati, jekk ikun xieraq, iktar miżuri ta’ 
tnaqqis. Din ir-reviżjoni għandha ssir kull 
ħames snin.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-aħjar implimentazzjoni tar-regolament u jsiru adattamenti xierqa, 
għandha ssir reviżjoni komprensiva kull ħames snin.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Kamp ta’ applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-użu ta' gassijiet fluworurati b'effett 
ta' serra fl-UE, bl-eċċezzjoni tal-każijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2.
2. Dan ir-Regolament m'għandux 
japplika għall-użu ta' gassijiet fluworurati
b'effett ta' serra għal skopijiet tas-saħħa, 
il-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-elettriku, l-
applikazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru u l-
produzzjoni ta' gassijiet industrijali.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “gassijiet fluworurati b'effett ta' serra” 
tfisser l-idrofluworokarburi (“HFCs”), il-
perfluworokarburi (“PFCs”), l-eżafluworur 
tal-kubrit (“SF6”) u gassijiet b'effett ta' 
serra oħrajn li fihom il-fluworu, kif ġew 
elenkati fl-Anness I, kemm jekk ikunu 
waħidhom kif ukoll jekk ikunu f’taħlita;

(1) “gassijiet fluworurati b'effett ta' serra” 
tfisser l-idrofluworokarburi (“HFCs”), il-
perfluworokarburi (“PFCs”), l-eżafluworur 
tal-kubrit (“SF6”) u gassijiet b'effett ta' 
serra oħrajn li fihom il-fluworu, kif ġew 
elenkati fl-Anness I, jew taħlitiet li jkun 
fihom kwalunkwe waħda minn dawn is-
sustanzi;

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1(a) "idrofluworokarburi (HFCs)" tfisser 
sustanzi elenkati fit-Taqsima 1 tal-
Anness I, jew taħlitiet li jkun fihom 
kwalunkwe minn dawn is-sustanzi;

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1(b) "perfluworokarburi (PFCs)" tfisser 
sustanzi elenkati fit-Taqsima 2 tal-
Anness I, jew taħlitiet li jkun fihom 
kwalunkwe minn dawn is-sustanzi;
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1(c) "eżafluworur tal-kubrit (SF6)" 
tfisser dik is-sustanza elenkata fit-
Taqsima 3 tal-Anness I, jew taħlitiet li 
jkun fihom kwalunkwe waħda minn din 
is-sustanzi;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “operatur” tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li tipposjedi t-tagħmir u s-sistemi 
koperti minn dan ir-Regolament u li 
teżerċita setgħa effettiva fuq il-
funzjonament tekniku tagħhom;

(4) "operatur" tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li teżerċita setgħa effettiva fuq il-
funzjonament tekniku tat-tagħmir u s-
sistemi koperti minn dan ir-Regolament;

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonalità doppja ta’ din id-definizzjoni tintroduċi inċertezza tad-dritt fir-rigward tal-
implimentazzjoni tar-regolament fis-settur tat-trasport.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tiġi individwata tnixxija ta’ dawk il-
gassijiet, l-operaturi jiżguraw irwieħhom li 
t-tagħmir jissewwa mingħajr dewmien 
żejjed.

Fejn tiġi individwata tnixxija ta’ dawk il-
gassijiet, l-operaturi jiżguraw irwieħhom li 
t-tagħmir jissewwa mingħajr dewmien 
żejjed, u qabel kull użu ulterjuri tat-
tagħmir.
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li, fil-każ ta' tnixxija tal-gass, it-tagħmir għandu jissewwa qabel ma 
jkompli jintuża.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jagħmlu kunsinni jew jirċievu gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għall-kompiti 
elenkati fil-punti (a), (b) u (c).

d) jagħmlu kunsinni jew jirċievu gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra għall-kompiti 
elenkati fil-punti (a), (b) u (c). Dan ma 
jinkludix il-kunsinni jew ir-riċeviment tat-
tankijiet issiġillati.

Ġustifikazzjoni

Meta t-tankijiet issiġillati jiġu mqassma u rċevuti, m'hemm ebda kuntatt dirett mal-gassijiet F, 
li jfisser li dawk l-attivitajiet m'għandhomx bżonn jiġu ċertifikati.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi ta’ tagħmir li fih gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal 5 tunnellati 
ta’ CO2 li mhumiex inklużi f'foams 
għandhom jiżguraw irwieħhom li t-tagħmir 
jiġi kkontrollat għal tnixxijiet. Madankollu, 
tagħmir b’sistemi ssiġillati ermetikament li 
huma ttikkettati bħala tali, li fihom gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ekwivalenti għal inqas minn 
10 tunnellati ta’ CO2 ma għandux ikun 
soġġett għal kontrolli għal tnixxija fil-
kuntest ta' dan l-Artikolu.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrolli skont il-paragrafu 1 jitwettqu 
bil-frekwenza li ġejja:

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn, fir-rigward tas-sistemi ta’ 
protezzjoni kontra n-nar kif jissemma fil-
paragrafu 1(d), ikun hemm stabbilita 
skema ta’ spezzjonijiet eżistenti li 
tissodisfa l-istandard ISO 14520 jew 
EN 15004, u s-sistema ta’ protezzjoni min-
nar tiġi spezzjonata ta’ spiss daqskemm 
ikun meħtieġ skont il-paragrafu 2, dawk l-
ispezzjonijiet jiġu kkunsidrati bħala li 
jissodisfaw l-obbligi tal-paragrafu 1.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 20 
li jispeċifikaw rekwiżiti għall-kontrolli 
għal tnixxijiet li għandhom jitwettqu skont 
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għal kull 
tip ta’ tagħmir imsemmi f’dak il-paragrafu, 
li jidentifikaw dawk il-partijiet tat-tagħmir 
fejn l-aktar probabbli li sseħħ ir-tnixxija, u 
li jemendaw il-lista tat-tagħmir fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu sabiex jiġu 
inklużi tipi oħrajn ta’ tagħmir fid-dawl tat-

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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tendenzi tas-suq u tal-progress teknoloġiku.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2).

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
operaturi tat-tagħmir għat-tqassim tal-
elettriku (switchgear) li fih l-SF6 u tat-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) u (c).

Ġustifikazzjoni

Il-piż amministrattiv relatat maż-żamma ta’ rekords mhuwiex ġustifikat fil-każ ta’ kontrolli 
annwali. Huwa aktar xieraq li tiġi stabbilita sistema ta’ rappurtar għall-persuni li jwettqu 
kontrolli tat-tnixxija.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-persuni li jwettqu l-kontrolli tat-
tnixxijiet tat-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(2)(a) għandhom, f'kull 
okkażjoni, ifasslu rapport ta' kontroll li 
jkun fih l-informazzjoni li ġejja:
(a) it-tip ta’ tagħmir ikkontrollat, il-
kapaċità taċ-ċarġ, it-tip ta’ gass b’effett 
ta’ serra ċċarġjat u d-data ta’ meta beda 
jintuża;
(b) it-tip ta’ invervent li twettaq fuq it-
tagħmir u d-data tal-kontroll;
(c) kwalunkwe ħsara nnutata;
(d) il-kwantità ta’ gass b’effett ta’ serra 
fluworurat miżjud u t-tip ta’ gass li jintuża
(e) il-kwantità ta’ gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra rkuprati;
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(f) jekk it-tagħmir baqax jintuża jew le 
(g) l-isem tal-operatur u, fil-każ li t-
tagħmir imsemmi fl-Artikolu 3(1)(e), in-
numru tal-identifikazzjoni tal-vettura jew 
tal-kontenitur.
Il-persuni li jwettqu l-kontrolli ta’ tnixxija 
jżommu rekord bl-informazzjoni elenkata 
fil-paragrafu 1 u għandhom jipprovdu 
kopja tar-rapport ta’ kontroll lill-operatur.
L-operaturi tat-tagħmir li jkun fih il-
gassijiet b’effett ta’ serra msemmija fl-
Artikolu 3(2)(a) għandhom iżommu d-
dokumenti ta’ kontroll kollha għall-
perjodu tal-użu tat-tagħmir.

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi adottata sistema ta’ rappurtar effettiva għall-kontrolli annwali. L-effikaċja 
għandha tiżdied permezz taż-żamma ta’ rekords mill-persuni li jwettqu l-kontrolli.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) persuni li jiċċarġjaw bl-
idrofluworobarburi t-tagħmir elenkat fl-
Artikolu 12(1);

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-projbizzjoni stipulata fil-
paragrafu 1 m'għandhiex tapplika għal 
dawn is-setturi tal-użu:
- applikazzjonijiet fis-settur tal-kura tas-
saħħa (inklużi b'mod partikolari 
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applikazzjonijiet mediċi u farmaċewtiċi);
- applikazzjonijiet aerospazjali (inklużi 
b'mod partikolari sistemi għall-kontroll 
tan-nar u apparat għat-tifi tan-nar fl-
ajruplani);
- applikazzjonijiet għall-ġenerazzjoni, it-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-
elettriku;
- applikazzjonijiet krijoġeniċi;
- produzzjoni ta' gassijiet industrijali.

Emenda 22

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 esklużi, fejn hu xieraq għal 
perjodu speċifiku ta' żmien, ċerti kategoriji 
ta' prodotti jew tagħmir li għalihom 
temporanjament ma jkunux disponibbli 
sustanzi alternattivi li jaqgħu taħt il-limitu 
speċifikat ta' potenzjal ta' tisħin globali 
għal raġunijiet tekniċi, ekonimiċi jew ta' 
sikurezza.

Ġustifikazzjoni

L-Anness III għandu impatt dirett fuq il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament. Għal din ir-
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raġuni, punti oħra għandhom jiżdiedu biss abbażi tal-proċedura ta' kodeċiżjoni, li tippermetti 
lill-Parlament Ewropew jassumi b'mod sħiħ ir-responsabbiltà leġiżlattiva tiegħu. L-
esklużjonijiet ta' ċerti punti mill-Anness III għandhom ikunu biss temporanji, fuq il-bażi ta' 
raġunijiet ekonomiċi, tekniċi u ta' natura relatata mas- sikurezza.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, qabel l-adozzjoni ta' 
att delegat skont il-paragrafu preċedenti 
biex teskludi ċerti kategoriji ta' tagħmir, 
għandha tipprovdi aċċess għall-
informazzjoni u opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni tal-pubbliku bi qbil mal-
Artikoli 6 u 9 tar-Regolament (KE) 
Nru 1367/2006 rispettivament.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun mitluba tipprovdi aċċess għall-informazzjoni u l-opportunitajiet 
għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku bi qbil mal-leġiżlazzjoni tal-UE qabel ma tadotta 
eżenzjoni.

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Sal-31 ta' Marzu 2016, l-Istati Membri 
għandhom jippubblikaw rapport dwar l-
istandards u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-
kodiċijiet tal-bini li jirrestrinġu l-użu ta' 
refriġeranti li jieħdu n-nar, b'mod 
partikolari fil-prodotti u t-tagħmir tar-
refriġerazzjoni u tal-arja kundizzjonata.
Ir-rapport għandu jirrevedi r-
restrizzjonijiet fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi mill-adozzjoni tagħhom u l-



AD\937782MT.doc 17/32 PE504.125v02-00

MT

aħjar prattiki tal-industrija dwar it-
trattament sikur tar-refriġeranti li jieħdu 
n-nar, filwaqt li jidentifika azzjonijiet biex 
dawn jiġu aġġornati, meta jkun xieraq, u 
jsemmi dawk l-applikazzjonijiet li 
għalihom għandhom jinżammu r-
restrizzjonijiet għal raġunijiet oġġettivi ta' 
sikurezza.
Sal-31 ta' Marzu 2017, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika rapport ta' sinteżi 
dwar ir-restrizzjonijiet identifikati fl-Istati 
Membri u l-azzjonijiet li għandhom 
jittieħdu biex jiġu indirizzati, u għandha 
tinkludi reviżjoni tar-restrizzjonijiet 
inklużi fl-istandards Ewropej u 
internazzjonali u azzjonijiet addizzjonali 
biex dawn isiru konformi mal-iżviluppi 
teknoloġiċi u l-aħjar prattiki tal-industrija 
dwar it-trattament sikur tar-refriġeranti li 
jieħdu n-nar.

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjoni ta’ standards, tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-kodiċijiet tal-bini spiss tkun ir-
raġuni għaliex it-tixrid u s-sehem tas-suq ta' teknoloġiji b'GWP baxx f'xi Stati Membri jimxu 
iktar bil-mod. Il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza għandha tiġi riveduta u aġġornata 
b'konformità mal-iżviluppi teknoloġiċi u l-aħjar prattiki tal-industrija.

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-gassijiet fluworurati maħsuba għall-
użu bħala materja prima fi proċess 
kimiku, għad-distruzzjoni, għall-
esportazzjoni jew għall-imballaġġ mill-
ġdid għandhom ikunu soġġetti għal 
tikkettar obbligatorju.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) foam polyol imħallat minn qabel u 
solventi.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Sal-1 ta' Jannar 2030 din id-dispożizzjoni 
m'għandhiex tapplika għal gassijiet 
fluworurati b'effett ta' serra rkuprati jew 
reklamati b'potenzjal ta’ tisħin globali ta' 
2500 jew aktar użati għall-manutenzjoni 
jew servis ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni 
eżistenti, sakemm ikunu ġew irkuprati 
minn tali tagħmir. Tali gassijiet irkuprati 
jew reklamati għandhom jiġu ttikkettati 
kif xieraq b’konformità mal-
Artikolu 10(5).
Sal-1 ta' Jannar 2030, din id-dispożizzjoni 
ma tapplikax għal gassijiet fluworurati 
b'effett ta' serra riċiklati b’potenzjal ta’ 
tisħin globali ta' 2500 jew aktar użati 
għall-manutenzjoni jew servis ta' tagħmir 
ta' refriġerazzjoni eżistenti, sakemm 
ikunu ġew irkuprati minn tali tagħmir.
Tali gassijiet riċiklati jistgħu jintużaw biss 
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mill-impriża li twettaq l-irkupru tagħhom 
bħala parti mill-manutenzjoni u s-servis 
jew l-impriża li għaliha jkun twettaq l-
irkupru bħala parti mill-manutenzjoni u 
s-servis.

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni ta’ servis fuq it-tagħmir b’ċarġ ekwivalenti għal 5 tunnellati jirriskja li jinvolvi 
spejjeż wisq kbar għas-settur tat-trasport, u b'mod partikolari għall-impriżi żgħar u medji, li 
jkunu obbligati jissostitwixxu jew jibdlu t-tagħmir eżistenti skont il-gass alternattiv. Il-
prestazzjoni enerġetika tkun tinsab ukoll f'riskju li tiġi affettwata mill-bidla tal-gass 
refriġeranti. Il-piż inbidel għal 50 tunnellata biex ikun konsistenti mal-kategoriji stabbiliti fl-
Artikolu 3(2).

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-projbizzjoni stipulata fil-
paragrafu 1 m'għandhiex tapplika għal 
dawn is-setturi tal-użu:
- applikazzjonijiet fis-settur tal-kura tas-
saħħa (inklużi b'mod partikolari 
applikazzjonijiet mediċi u farmaċewtiċi);
- applikazzjonijiet aerospazjali (inklużi 
b'mod partikolari sistemi għall-kontroll 
tan-nar u apparat għat-tifi tan-nar fl-
ajruplani);
- applikazzjonijiet għall-ġenerazzjoni, it-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-
elettriku;
- applikazzjonijiet krijoġeniċi;
- produzzjoni ta' gassijiet industrijali.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex tkun evitata d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni fis-suq tal-UE, mill-
[jj/xx/ss] [daħħal id-data sena wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-prodotti 
u t-tagħmir imqiegħda fis-suq tal-Unjoni 
m’għandhomx jiġu ċċarġjati
b’idrofluworokarburi sakemm l-
idrofluworokarburi ma jkunux tqiegħdu 
fis-suq tal-Unjoni qabel [jj/xx/ss] [daħħal 
id-data tal-bidu tas-sistema tal-kwota] jew 
ġustifikati fil-kwota tal-
idrofluworokarburi msemmija fl-
Artikolu 14.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu kif proposti mill-Kummissjoni mhumiex rilevanti għall-



AD\937782MT.doc 21/32 PE504.125v02-00

MT

vetturi u l-kontenituri refriġerati.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) It-tagħmir imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(e) għandu jkun iċċarġjat 
minn persuni ċċertifikati skont l-
Artikolu 8 fl-Istat Membru fejn il-vettura 
tkun reġistrata u disponibbli għall-
operatur.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tal-iċċarġjar minn qabel fis-settur tat-
trasport.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Qabel issir kwalunkwe emenda tal-kwantitajiet massimi ta’ gassijiet fluworurati li jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq, il-Kummissjoni għandha tiżgura li fis-suq ikunu jeżistu alternattivi 
teknoloġikament fattibbli, sikuri u vijabbli mil-lat ekonomiku.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan l-Artikolu ma japplikax għal dawn li 
ġejjin:

(a) idrofluworokarburi importati fl-Unjoni 
sabiex jinqerdu;

(b) idrofluworokarburi fornuti għall-
esportazzjoni diretta barra mill-Unjoni;
(c) idrofluworokarburi fornuti għall-użu 
bħala materja prima;
(d) idrofluworokarburi fornuti għall-
imballaġġ mill-ġdid u għall-esportazzjoni 
sussegwenti barra mill-Unjoni;
(e) idrofluworokarburi prodotti u 
importati fl-Unjoni għall-użu 
f'applikazzjonijiet mediċi.

Ġustifikazzjoni

Eżenzjoni ċara għall-applikazzjonijiet mediċi tiżgura disponibilità għal dan l-użu kritiku. L-
użu ta' HFCs importati biex jinqerdu m’għandux jgħodd u l-HFCs li jintużaw bħala materja 
prima għandhom l-istess effett bħal meta jinqerdu minħabba li s-sustanza tinbidel f'sustanzi 
oħra. HFCs fornuti biex imbagħad jiġu esportati qatt ma jitqiegħdu fis-suq tal-UE u għalhekk 
ma għandhomx jingħaddu.
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) li jemendaw bi tnaqqis il-kwantitajiet 
massimi stabbiliti fl-Anness V fid-dawl tal-
iżviluppi tas-suq fl-idrofluworokarburi u fl-
emissjonijiet relatati, minn meta ssir 
disponibbli fis-suq alternattiva sikura u 
vijabbli mil-lat teknoloġiku u ekonomiku;
u

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Qabel tadotta att iddelegat skont il-
paragrafu t'hawn fuq, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi aċċess għall-
informazzjoni u opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni tal-pubbliku skont l-
Artikoli 6 u 9 tar-Regolament (KE) 
Nru 1357/2006, rispettivament.

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tas-sitwazzjoni klimatika urġenti, il-kwantitajiet massimi għandhom jiġu emendati 
billi jitnaqqsu biss sabiex ikomplu jaċċelleraw it-tranżizzjoni għal sorsi alternattivi. Qabel 
tittieħed kwalunkwe deċiżjoni dwar l-emenda tal-kwantitajiet jew qabel tingħata eżenzjoni, il-
Kummissjoni għandha tkun meħtieġa tipprovdi aċċess għall-informazzjoni u opportunitajiet 
għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku, skont l-obbligi tal-UE.
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Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tippubblika 
reviżjoni dwar alternattivi sikuri u 
fattibbli mil-lat teknoloġiku u ekonomiku 
li jeżistu fis-suq sabiex jissostitwixxu l-
idrofluworokarburi eżistenti.

Ġustifikazzjoni

Qabel jiġu ddeterminati l-kwantitajiet tal-idrofluworokarburi disponibbli mill-2015 ’il 
quddiem, il-Kummissjoni għandha tivvaluta d-disponibbiltà ta’ alternattivi sikuri u fattibbli 
mil-lat tekniku u ekonomiku sabiex tiggarantixxi t-tkomplija tal-operazzjoni ta’ sistemi li 
jintużaw attwalment.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Dan l-Artikolu m’għandux japplika 
għal idrofluworokarburi mqiegħda fis-suq 
tal-UE għall-oqsma tal-użu li ġejjin:
- applikazzjonijiet fis-settur tal-kura tas-
saħħa (inklużi b'mod partikolari 
applikazzjonijiet mediċi u farmaċewtiċi);
- applikazzjonijiet aerospazjali (inklużi 
b'mod partikolari sistemi għall-kontroll 
tan-nar u apparat għat-tifi tan-nar fl-
ajruplani);
- applikazzjonijiet għall-ġenerazzjoni, it-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-
elettriku;
- applikazzjonijiet krijoġeniċi;
- produzzjoni ta' gassijiet industrijali.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Mhux aktar tard minn sitt snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
dwar l-implimentazzjoni tiegħu u dwar id-
disponibbiltà tal-idrofluworokarburi fis-suq 
tal-Unjoni għas-setturi differenti 
kkonċernati. Ir-rapport għandu jkopri l-
ewwel ħames snin tal-implimentazzjoni u 
jinkludi valutazzjoni tal-kwantitajiet ta’ 
idrofluworokarburi previsti fl-Anness V 
għall-perjodu 2021-2030.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-aħjar implimentazzjoni tar-regolament u jiġu żgurati adattamenti xierqa, 
għandha ssir reviżjoni komprensiva kull ħames snin.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Mhux iktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2022, hija għandha 
tippubblika rapport komprensiv dwar l-
effetti ta’ dan ir-Regolament, inkluż tbassir 
tad-domanda kontinwa għall-
idrofluworokarburi fl-2024, fl-2027, fl-
2030 u wara l-2030.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 2. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
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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].

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

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 13, l-atti ddelegati jissemmew fil-paragrafu 4 u mhux fil-paragrafu 5. Jaqbel li d-
delega tas-setgħat tkun għal żmien limitat u li jkun disponibbli rapport dwar l-arranġamenti 
kkonċernati.  

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 13, l-atti ddelegati jissemmew fil-paragrafu 4 u mhux fil-paragrafu 5.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 13, l-atti ddelegati jissemew fil-paragrafu 4 u mhux fil-paragrafu 5.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Annex III – table - row 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 tal-Parlament

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

L-
1 ta' Jannar
2017
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness V

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %
2018-20   63 % 2018-20   68 %

2021-23   45 % 2021-23   50 %

2024-26   31 % 2024-26   31 %

2027-29   24 % 2027-29   27 %

2030   21 % 2030   21 %

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness VII – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-produzzjoni totali ta’ kull sustanza fl-
Unjoni, fejn jidentifika l-kategoriji 
prinċipali ta’ applikazzjoni fejn tintuża s-
sustanza,

(a) il-kwantità totali ta’ kull sustanza li 
jkun ipproduċa fl-Unjoni, u jidentifika l-
kategoriji prinċipali ta’ applikazzjoni fejn 
tintuża s-sustanza;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi objettiv ta’ ċarezza.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness VIII – ringiela 9

Test propost mill-Kummissjoni

Artikolu 3(4) Artikolu 3(4)
Emenda

Artikolu 3(4) Artikolu 4(2)
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Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba sabiex tikkoreġi żball fattwali.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness VIII – ringiela 10

Test propost mill-Kummissjoni

Artikolu 3(5) Artikolu 3(5)
Emenda

Artikolu 3(5) Artikolu 3(3)

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba sabiex tikkoreġi żball fattwali.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness VIII – ringiela 12

Test propost mill-Kummissjoni

Artikolu 3(7) Artikolu 3(6)
Emenda

Artikolu 3(7) Artikolu 3(4)

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba sabiex tikkoreġi żball fattwali.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Annex VIII – row 13

Test propost mill-Kummissjoni

Artikolu 4(1) Artikolu 6(1)
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Emenda

Artikolu 4(1) Artikolu 7(1)

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba sabiex tikkoreġi żball fattwali.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness VIII – ringiela 14

Test propost mill-Kummissjoni

Artikolu 4(2) Artikolu 6(3)
Emenda

Artikolu 4(2) Artikolu 7(3)

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba sabiex tikkoreġi żball fattwali.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness VIII – ringiela 15

Test propost mill-Kummissjoni

Artikolu 4, paragrafu 3 Artikolu 6(4)
Emenda

Artikolu 4, paragrafu 3 Artikolu 7(4)

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba sabiex tikkoreġi żball fattwali.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness VIII – ringiela 16

Test propost mill-Kummissjoni

Artikolu 4(4) Artikolu 6(5)
Emenda

Artikolu 4(4) Artikolu 7(3)

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba sabiex tikkoreġi żball fattwali.
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