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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Introducere

Propunerea Comisiei privind gazele fluorurate cu efect de seră are ca obiectiv înlocuirea 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 în vederea asigurării unei reduceri efective până în 2050 a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95% față de nivelul din 1990 și, în consecință, 
limitarea schimbărilor climatice. Această limitare corespunde obiectivelor preconizate de 
Parlamentul European și de Consiliul European în urma acordurilor internaționale de la 
Copenhaga și Cancun.

În afară de măsurile de izolare și de tratare a gazelor fluorurate la sfârșitul ciclului lor viață, 
precum și de interzicere a introducerii pe piețele vizate de regulamentul anterior, regulamentul 
propune o reducere progresivă a introducerii pe piață a gazelor fluorurate cu efect de seră cu 
potențial ridicat de încălzire globală, prin alocarea unor cote, și aduce interdicții suplimentare 
referitoare la introducerea pe piață a echipamentelor care conțin gaze fluorurate cu efect de 
seră.

2. Aspectele legate de transport ale propunerii

Pe de-o parte, propunerea Comisiei extinde domeniul de aplicare al regulamentului anterior, 
extinzând măsurile referitoare la izolare - adică prevenirea emisiilor, verificările în vederea 
detectării scurgerilor, sistemele de detectare a scurgerilor, evidențele -, precum și măsurile 
privind preumplerea echipamentelor instalate pe camioane și remorci frigorifice. 

Pe de-o parte, propunerea prevede reducerea introducerii pe piață a gazelor HFC134, HFC125 
și HFC 143a foarte larg utilizate în sectorul transportului ca agenți frigorifici, fie pure, fie în 
amestec (de exemplu R-404A), precum și interzicerea acestor substanțe pentru service și 
întreținere.

3. Observațiile raportorului

În Rezoluția sa din 14 septembrie 2011, Parlamentul European invita Comisia să elaboreze 
propuneri menite să reducă producția și consumul de hidrofluorocarburi (HFC) din diferite 
produse și aplicații.

Raportorul consideră că propunerea Comisiei îndeplinește acest obiectiv, însă este de părere 
că domeniul său de aplicare ar putea fi extins cu condiția să se depună eforturi pentru a 
garanta că regulamentul poate fi pus în aplicare. 

În ceea ce privește verificările în vederea detectării scurgerilor, propunerea acoperă numai o 
parte limitată a transportului vizând numai camioanele de peste 3,5 tone și remorcile 
frigorifice. Raportorul consideră că excluderea din domeniul de aplicare a camioanelor de sub 
3,5 tone, a camionetelor și a containerelor frigorifice nu este oportună, având în vedere 
numărul vehiculelor și containerelor aflate în circulație în Uniune. De asemenea, restrângerea 
domeniului de aplicare în cadrul aceluiași sector ar putea fi considerată discriminatorie. 
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De asemenea, raportorul consideră că sectorul feroviar și maritim ar trebui să contribuie la 
reducerea gazelor fluorurate cu efect de seră. Totuși, având în vedere specificitățile sectorului 
maritim, în special aspectele internaționale, acesta ar trebui să facă obiectul unei legislații 
specifice, așa cum a propus Comisia.

În ceea ce privește climatizarea vehiculelor de peste 3,5 tone, raportorul deplânge absența 
raportului referitor la reexaminarea Directivei 2006/40/CE privind emisiile provenite de la 
sistemele de climatizare ale autovehiculelor a cărei publicare era prevăzută pentru iulie 2011 
și invită Comisia să ia în considerare o revizuire a acestei directive pentru a include vehiculele 
de peste 3,5 tone.

Dacă este de dorit extinderea domeniului de aplicare în privința verificărilor în vederea 
detectării scurgerilor, raportorul consideră că limitarea utilizării gazelor fluorurate cu efect de 
seră pentru service sau întreținere începând cu 2020 nu este adecvată pentru sectorul 
transportului deoarece ar însemna costuri prea ridicate pentru întreprinderile obligate să-și 
înlocuiască sau să-și modifice echipamentele înainte ca ciclul lor de viață să ia sfârșit, fără a 
garanta beneficii semnificative de mediu. Și alte măsuri par de asemenea puțin adaptate 
sectorului transportului, cum ar fi dispozițiile legate de preumplere sau de evidențe.

În ceea ce privește aprovizionarea cu gaze alternative, sectorul transportului semnala în 2012 
probleme în legătură cu anumite gaze, care au întârziat punerea în aplicare a Directivei 
privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor. În privința 
amestecurilor de gaze fluorurate cu un potențial mai redus de încălzire globală, privite ca o 
soluție pe termen scurt sau mediu, acestea sunt, în prezent, în proces de dezvoltare. Astfel, 
raportorul susține o flexibilizare a calendarului pentru primii ani de aplicare și solicită o 
evaluare a regulamentului la sfârșitul acestei perioade pentru a adapta calendarul, dacă este 
necesar.

În cele din urmă, ar trebui analizate și aspectele privind securitatea gazelor alternative, 
precum și performanțele lor energetice. Anumite gaze alternative sunt inflamabile și ar putea 
prezenta riscuri suplimentare în caz de accident rutier. În ceea ce privește performanțele 
energetice, acestea ar trebui să fie cel puțin egale cu cele ale gazelor utilizate în prezent astfel 
încât să nu existe emisii de CO2 ca urmare a creșterii consumului vehiculelor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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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 
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.

(3) Un raport al Comisiei privind caracterul 
adecvat, aplicarea și efectele 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 a 
concluzionat că dispozițiile actuale ale 
regulamentului, dacă sunt aplicate 
integral, combinate cu dispozițiile 
Directivei 2006/40/CE privind emisiile 
provenite de la sistemele de climatizare 
ale autovehiculelor („Directiva MAC”)1, 
au potențialul de a stabiliza până în 2050
emisiile de gaze fluorurate cu efect de seră
ale UE-27 la nivelul lor actual. Aceste 
măsuri ar trebui, deci, să fie menținute și 
clarificate pe baza experienței dobândite la 
punerea lor în aplicare. Totuși, în vederea 
unei reduceri a emisiilor între 80 și 95% 
până în 2050, trebuie luate noi măsuri 
rentabile. În domeniul izolării și al 
recuperării, extinderea domeniului de
aplicare la sistemele de refrigerare ale 
vehiculelor rutiere, cum ar fi camioanele 
și remorcile, era una dintre opțiunile 
pentru reducerea suplimentară a gazelor 
cu efect de seră.
_______________
1JO L 161, 14.6.2006, p.12.

Justificare

Amendamentul are ca obiectiv exactitatea și claritatea cu privire la concluziile raportului 
privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 842/2006.



PE504.125v02-00 6/33 AD\937782RO.doc

RO

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Raportul Comisiei a concluzionat, de 
asemenea, că se poate face mai mult pentru 
reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu 
efect de seră în Uniune, în special prin 
evitarea utilizării acestor gaze în cazul în 
care există tehnologii alternative sigure și 
eficiente din punct de vedere energetic, 
care nu au niciun impact sau un impact mai 
redus asupra climei. O scădere, până în 
2030, cu până la două treimi a emisiilor 
înregistrate în 2010 este rentabilă, 
deoarece în multe sectoare sunt 
disponibile alternative dovedite și testate.

(4) Raportul Comisiei a concluzionat, de 
asemenea, că se poate face mai mult pentru 
reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu 
efect de seră în Uniune, în special prin 
evitarea utilizării acestor gaze în cazul în 
care există tehnologii alternative sigure și 
eficiente din punct de vedere energetic, 
care nu au niciun impact sau un impact mai 
redus asupra climei. Având în vedere 
disponibilitatea alternativelor dovedite și 
testate în numeroase sectoare, o scădere 
cu până la două treimi a emisiilor 
înregistrate în 2010 poate fi realizată în 
mod eficient și cu costuri rezonabile până 
în 2030.

Justificare

Amendamentul vizează claritatea.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a asigura supravegherea 
obiectivelor în domeniul reducerii gazelor 
fluorurate cu efect de seră, este oportună 
obținerea unor date complete în acest 
sens. Prin urmare, obligația de a întocmi 
și de a actualiza evidențele privind 
echipamentele care conțin astfel de gaze 
ar trebui să fie aplicată și 
întrerupătoarelor electrice, precum și 
celorlalte echipamente vizate de prezentul 
regulament.
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Justificare

Este mai adecvată menționarea necesității de a întocmi evidențe într-un considerent specific.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Având în vedere faptul că există 
alternative adecvate, interdicția actuală de 
utilizare a hexafluorurii de sulf pentru 
turnarea sub presiune a magneziului și 
reciclarea aliajelor obținute prin turnarea 
sub presiune a magneziului ar trebui să fie 
extinsă la instalațiile care utilizează mai 
puțin de 850 kg pe an. În mod similar, cu o 
perioadă de tranziție corespunzătoare, ar 
trebui să se interzică utilizarea agenților 
frigorifici cu un foarte mare potențial de 
încălzire globală, atunci când se asigură 
service-ul sau întreținerea echipamentelor 
de refrigerare cu o capacitate de umplere 
egală sau mai mare de 5 tone de CO2.

(7) Având în vedere faptul că există 
alternative adecvate, interdicția actuală de 
utilizare a hexafluorurii de sulf pentru 
turnarea sub presiune a magneziului și 
reciclarea aliajelor obținute prin turnarea 
sub presiune a magneziului ar trebui să fie 
extinsă la instalațiile care utilizează mai 
puțin de 850 kg pe an. În mod similar, cu o 
perioadă de tranziție corespunzătoare, ar 
trebui să se interzică utilizarea agenților 
frigorifici cu un potențial de încălzire 
globală de peste 2500, atunci când se 
asigură service-ul sau întreținerea 
echipamentelor de refrigerare prevăzute să 
funcționeze la o temperatură de cel puțin -
50 C sau mai mică cu o capacitate de 
umplere egală cu 50 de tone de CO2 sau 
mai mare. Până la 1 ianuarie 2030, 
interzicerea nu se aplică în cazul gazelor 
fluorurate cu efect de seră care au fost 
recuperate, regenerate sau reciclate, au 
un potențial de încălzire globală de 2 500 
sau mai mult și sunt folosite pentru a 
asigura service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare existente, cu 
condiția să fi fost recuperate din astfel de 
echipamente.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să monitorizeze în 
permanență efectele diminuării cantităților 
de hidrofluorocarburi introduse pe piață, 
inclusiv efectul acestei diminuări asupra 
ofertei de echipamente în cazul cărora 
utilizarea de hidrofluorocarburi, în 
comparație cu utilizarea unei tehnologii 
alternative, ar conduce la mai puține emisii 
pe durata ciclului de viață. Monitorizarea 
ar trebui să garanteze, de asemenea, 
detectarea din timp a problemelor legate de 
sănătate sau de siguranță, având în vedere 
efectele negative asupra disponibilității 
medicamentelor. Înainte de 2030 ar trebui 
să se facă o revizuire completă, pentru a se 
adapta din timp dispozițiile prezentului 
regulament ținând cont de aplicarea lui și 
de noile evoluții și a se adopta, dacă este 
cazul, noi măsuri de reducere.

(18) Comisia ar trebui să monitorizeze în 
permanență efectele diminuării cantităților 
de hidrofluorocarburi introduse pe piață, 
inclusiv efectul acestei diminuări asupra 
ofertei de echipamente în cazul cărora 
utilizarea de hidrofluorocarburi, în 
comparație cu utilizarea unei tehnologii 
alternative, ar conduce la mai puține emisii 
pe durata ciclului de viață. Monitorizarea 
ar trebui să garanteze, de asemenea, 
detectarea din timp a problemelor legate de 
sănătate sau de siguranță, având în vedere 
efectele negative asupra disponibilității 
medicamentelor. După primii cinci ani de 
punere în aplicare, ar trebui să se facă o 
revizuire completă, pentru a se adapta din 
timp dispozițiile prezentului regulament 
ținând cont de aplicarea lui și de noile
evoluții și a se adopta, dacă este cazul, noi 
măsuri de reducere. Această evaluare se 
realizează din cinci în cinci ani.

Justificare

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

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică 
utilizării gazelor fluorurate cu efect de 
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seră în UE, cu excepția cazurilor 
specificate la alineatul (2).
(2) Prezentul regulament nu se aplică 
utilizării gazelor fluorurate cu efect de 
seră în scopuri medicale, generării, 
transmiterii și distribuirii de energie 
electrică, aplicațiilor aeronautice și 
producției de gaze industriale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „gaze fluorurate cu efect de seră” 
înseamnă hidrofluorocarburi („HFC”), 
perfluorocarburi („PFC”), hexafluorură de 
sulf („SF6”) și alte gaze cu efect de seră 
care conțin fluor, astfel cum sunt 
enumerate în anexa I, izolate sau în 
amestecuri;

(1) „gaze fluorurate cu efect de seră” 
înseamnă hidrofluorocarburi („HFC”), 
perfluorocarburi („PFC”), hexafluorură de 
sulf („SF6”) și alte gaze cu efect de seră 
care conțin fluor, astfel cum sunt 
enumerate în anexa I, sau amestecuri care 
conțin oricare dintre aceste substanțe;

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „hidrofluorocarburi (HFC)” 
înseamnă substanțele enumerate în 
secțiunea 1 din anexa I sau amestecuri 
care conțin oricare dintre aceste 
substanțe;
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. „perfluorocarburi (PFC)” înseamnă 
substanțele enumerate în secțiunea 2 din 
anexa I sau amestecuri care conțin 
oricare dintre aceste substanțe;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. „hexafluorură de sulf (SF6)”
înseamnă această substanță enumerată în 
secțiunea 3 din anexa I sau amestecuri 
care conțin această substanță;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică care are în posesie echipamentele 
și sistemele reglementate de prezentul 
regulament și controlează efectiv 
funcționarea acestora din punct de vedere 
tehnic;

4. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică care controlează efectiv 
funcționarea din punct de vedere tehnic a 
echipamentelor și sistemelor reglementate 
de prezentul regulament;

Justificare

Condiția dublă a acestei definiții introduce insecuritatea juridică în privința punerii în 
aplicare a regulamentului în sectorul transportului.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se detectează o scurgere a 
acestor gaze, operatorii se asigură că 
echipamentul este reparat fără întârzieri 
nejustificate.

În cazul în care se detectează o scurgere a 
acestor gaze, operatorii se asigură că 
echipamentul este reparat fără întârzieri 
nejustificate și înainte de orice reutilizare 
a echipamentului respectiv.

Justificare

Ar trebui să se precizeze faptul că, în cazul în care se detectează o scurgere de gaze, 
echipamentul trebuie să fie reparat înainte de a fi reutilizat.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) livrarea sau recepționarea gazelor 
fluorurate cu efect de seră pentru sarcinile 
enumerate la literele (a), (b) și (c).

(d) livrarea sau recepționarea gazelor 
fluorurate cu efect de seră pentru sarcinile 
enumerate la literele (a), (b) și (c). Sunt 
excluse livrarea și recepționarea 
containerelor sigilate.

Justificare

La livrarea și primirea containerelor sigilate nu există niciun contact direct cu gaze 
fluorurate, ceea ce înseamnă că aceste activități nu trebuie să fie certificate.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Operatorii de echipamente care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent cu 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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5 tone de CO2 neconținute în spume se 
asigură că echipamentele sunt verificate în 
vederea detectării scurgerilor. Cu toate 
acestea, echipamentele cu sisteme închise 
ermetic, etichetate ca atare, care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră cu un 
potențial de încălzire globală echivalent cu 
mai puțin de 10 tone de CO2 nu sunt 
supuse verificărilor în vederea detectării 
scurgerilor efectuate în conformitate cu 
prezentul articol.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Verificările prevăzute la alineatul (1) se 
efectuează cu următoarea frecvență:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care, în ceea ce privește 
sistemele de protecție împotriva incendiilor 
menționate la alineatul (1) litera (d), se 
aplică un regim de inspecție care respectă 
standardele ISO 14520 sau EN 15004, iar 
sistemul de protecție împotriva incendiilor 
este inspectat ori de câte ori este necesar în 
conformitate cu alineatul (2), se consideră 
că aceste inspecții îndeplinesc obligațiile 
prevăzute la alineatul (1).

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20, precizând cerințele pentru verificările 
în vederea detectării scurgerilor care 
urmează să fie efectuate în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol pentru 
fiecare tip de echipament menționat la 
alineatul respectiv, identificând părțile din 
echipament cele mai susceptibile de a 
produce scurgeri și modificând lista de 
echipamente de la alineatul (1) din 
prezentul articol pentru a include și alte 
tipuri de echipamente, în funcție de 
tendințele pieței și de progresul tehnologic.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2).

Prezentul alineat se aplică operatorilor de 
întrerupătoare electrice care conțin SF6 și 
de echipamente menționate la articolul 3 
alineatul (2) literele (b) și (c).

Justificare

Povara administrativă reprezentată de întocmirea evidențelor nu se justifică în cazul 
verificărilor anuale. Este mai adecvată stabilirea unui sistem de raportare din partea 
persoanelor care realizează verificările în vederea detectării scurgerilor.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Persoanele care realizează 
verificările echipamentelor menționate la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a) în 
vederea detectării scurgerilor stabilesc 
pentru fiecare intervenție o fișă de control 
care include următoarele elemente:
(a) tip de echipament verificat, 
capacitatea sa de umplere, tipul gazului 
cu efect de seră umplut și data punerii în 
funcțiune;
(b) tipul intervenției asupra 
echipamentului și data verificării;
(c) tipul defecțiunii constate, dacă este 
cazul;
(d) cantitatea gazului fluorurat adăugat și 
tipul de gaz folosit;
(e) cantitatea de gaze fluorurate cu efect 
de seră recuperată;
(f) dacă echipamentul a fost scos din 
funcțiune; 
(g) identificarea operatorului și, în cazul 
echipamentelor menționate la articolul 3 
alineatul (1) litera (e), identificarea 
vehiculului sau a containerului.
Persoanele care realizează verificările în 
vederea detectării scurgerilor țin evidența 
informațiilor enumerate la primul 
paragraf și oferă operatorului o copie a 
fișei de control.
Operatorii echipamentelor care conțin 
gaze ce efect de seră menționate la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a) 
păstrează toate fișele de control pe durata 
întregului ciclu de viață al 
echipamentului.
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Justificare

Ar trebui stabilit un sistem de raportare eficace pentru controalele anuale. Eficacitatea ar 
trebui să se amelioreze prin evidențele întocmite de persoanele care realizează verificările.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) persoanele care asigură umplerea cu 
hidrofluorocarburi a echipamentelor 
enumerate la articolul 12 alineatul (1);

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Interdicția stabilită la alineatul (1) 
nu se aplică următoarelor sectoare de 
utilizare:
- utilizări în sectorul medical (în special 
utilizări medicale și farmaceutice);
- utilizări în sectorul aeronautic (în 
special sisteme de stingere a incendiilor și 
extinctoarele din avioane);
- utilizări pentru producția, transportul și 
distribuția de energie electrică;
- utilizări criogenice;
- producția de gaze industriale.
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Amendamentul 22

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 exclude 
dacă este cazul pentru a anumită perioadă 
de timp anumite categorii de produse sau 
echipamente pentru care, temporar, nu sunt 
disponibile substanțe alternative aflate sub 
limita specificată de potențial de încălzire 
globală, din motive tehnice, economice sau 
de siguranță.

Justificare

Anexa III are un impact direct asupra domeniului de aplicare al regulamentului. Din acest 
motiv, elemente suplimentare ar trebui adăugate doar în baza procedurii de codecizie, astfel 
încât Parlamentul European să își poată asuma pe deplin responsabilitatea legislativă.
Excluderea anumitor elemente din anexa III ar trebui să fie doar temporară, din motive de 
natură economică, tehnică și de siguranță.
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Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Înainte de adoptarea unui act delegat 
în conformitate cu alineatul precedent, cu 
scopul de a exclude anumite categorii de 
echipamente, Comisia oferă acces la 
informații și posibilități de participare a 
publicului în conformitate cu articolele 6 
și, respectiv, 9 din Regulamentul (CE) 
nr. 1367/2006.

Justificare

Înainte de adoptarea unei exceptări, Comisia ar trebui să permită accesul la informații și 
posibilitatea de participare a publicului în conformitate cu dreptul UE.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Până la 31 martie 2016, statele 
membre publică un raport privind 
standardele, legislația națională și 
codurile de construcție care 
restricționează utilizarea agenților 
frigorifici inflamabili, în special în 
produse și echipamente de refrigerare și 
de climatizare. Raportul analizează 
restricțiile în contextul evoluțiilor 
tehnologice apărute de la adoptarea lor și 
a celor mai bune practici cu privire la 
manipularea agenților frigorifici 
inflamabili, identificând măsurile de 
actualizare a acestora, după caz, și 
subliniază acele aplicații în care 
restricțiile trebuie să fie menținute din 
motive obiective de siguranță.
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Până la 31 martie 2017, Comisia publică 
un raport de sinteză privind restricțiile 
identificate în statele membre și măsurile 
care trebuie luate pentru a le soluționa și 
include o revizuire a restricțiilor cuprinse 
în standardele europene și internaționale 
și măsuri suplimentare pentru a le 
compatibiliza cu evoluțiile tehnologice și 
cu cele mai bune practici industriale de 
manipulare a agenților frigorifici 
inflamabili.

Justificare

Standardele, legislația națională și codurile de construcție care vizează restricționări 
reprezintă de multe ori motivul încetinirii difuzării și al reducerii cotei de piață a 
tehnologiilor cu potențial scăzut de încălzire globală în anumite state membre. Legislația în 
materie de siguranță ar trebui să fie revizuită și actualizată în conformitate cu evoluțiile 
tehnologice și cu cele mai bune practici din industrie.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) preamestecuri de poliol pentru spume 
și solvenți.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Până la 1 ianuarie 2030, prezenta 
dispoziție nu se aplică în cazul gazelor 
fluorurate cu efect de seră care au fost 
recuperate sau regenerate, au un 
potențial de încălzire globală de 2 500 sau 
mai mult și sunt folosite pentru a asigura 
service-ul sau pentru a întreține 
echipamente de refrigerare existente, cu 
condiția să fi fost recuperate din astfel de 
echipamente. Aceste gaze recuperate sau 
regenerate ar trebui să fie etichetate în 
mod adecvat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (5).
Până la 1 ianuarie 2030, prezenta 
dispoziție nu se aplică în cazul gazelor 
fluorurate cu efect de seră care au fost 
reciclate, au un potențial de încălzire 
globală de 2500 sau mai mult și sunt 
folosite pentru a asigura service-ul sau 
pentru a întreține echipamente de 
refrigerare existente, cu condiția să fi fost 
recuperate din astfel de echipamente.
Aceste gaze reciclate pot fi utilizate doar 
de către întreprinderea care realizează 
recuperarea lor în cadrul activităților de 
întreținere sau service sau de către 
întreprinderea pentru care s-a efectuat o 
recuperare în cadrul activităților de 
întreținere și service.
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Justificare

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

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Interdicția stabilită la alineatul (1) 
nu se aplică următoarelor sectoare de 
utilizare:
- utilizări în sectorul medical (în special 
utilizări medicale și farmaceutice);
- utilizări în sectorul aeronautic (în 
special sisteme de stingere a incendiilor și 
extinctoarele din avioane);
- utilizări pentru producția, transportul și 
distribuția de energie electrică;
- utilizări criogenice;
- producția de gaze industriale.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a evita denaturarea concurenței în 
UE, începând din [zz/ll/aaaa] [a se 
introduce data, 1 an după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament],
produsele și echipamentele de pe piața 
Uniunii nu se umplu cu hidrofluorocarburi, 
cu excepția cazului în care 
hidrofluorocarburile au fost introduse pe 
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piața Uniunii înainte de [zz/ll/aaaa] [a se 
introduce data la care a început să 
funcționeze sistemul de cote] sau sunt 
incluse în cota pentru hidrofluorocarburi 
menționată la articolul 14.

Justificare

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

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Trebuie să se țină seama de specificitatea preumplerii pentru sectorul transportului.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Înainte de orice modificare a cantităților maxime de gaze fluorurate autorizate pentru a fi 
introduse pe piață, Comisia ar trebui să se asigure că pe piață există o alternativă sigură, 
fezabilă din punct de vedere tehnologic și viabilă din punct de vedere economic.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul articol nu se aplică în 
următoarele cazuri:

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

(b) hidrofluorocarburi furnizate pentru 
export direct în afara Uniunii;
(c) hidrofluorocarburi furnizate pentru a 
fi folosite ca materii prime;
(d) hidrofluorocarburi furnizate pentru 
reambalare și export ulterior în afara 
Uniunii;
(e) hidrofluorocarburi produse sau 
importate în Uniune pentru a fi utilizate 
în scopuri medicale.

Justificare

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

Amendamentul 34

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, de îndată ce 
pe piață există o alternativă sigură și 
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fezabilă din punct de vedere tehnologic și 
economic; și

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Înainte de adoptarea unui act delegat 
în temeiul alineatului menționat anterior, 
Comisia oferă acces la informații și 
posibilități de participare a publicului în 
conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 9 
din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.

Justificare

Având în vedere caracterul urgent al situației climatice, cantitățile maxime ar trebui să fie 
modificate doar în direcție descendentă pentru a accelera trecerea la substanțe alternative.
Înainte de luarea unei decizii cu privire la modificarea cantităților sau la acordarea unei 
scutiri, Comisia ar trebui să ofere acces la informații și posibilități de participare a 
publicului în conformitate cu obligațiile UE.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
publică o analiză referitoare la 
alternativele sigure, fezabile din punct de 
vedere tehnic și economic care se află pe 
piață, cu scopul de a înlocui 
hidrofluorocarburile existente.

Justificare

Înainte de a stabili cantitățile de hidrofluorocarburi disponibile cu începere din 2015, 
Comisia ar trebui să evalueze disponibilitatea unor alternative sigure, fezabile din punct de 
vedere tehnic și economic, cu scopul de a garanta continuitatea funcționării sistemelor 
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utilizate în prezent.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La cel târziu 31 decembrie 2022, Comisia 
publică un raport complet privind efectele 
prezentului regulament, incluzând
previziuni privind cererea de 
hidrofluorocarburi în 2024, 2027, 2030 și
după 2030.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

În articolul 13, delegarea competențelor este menționată la alineatul (4), nu la alineatul (5).
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 43

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 Parlamentului

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

1 ianuarie 
2017
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mai mult

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

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%

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1– litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producția totală a fiecărei substanțe în 
Uniune, identificând principalele categorii 
de aplicații în care este utilizată substanța;

(a) cantitatea totală a fiecărei substanțe pe 
care a produs-o în Uniune, identificând 
principalele categorii de aplicații în care 
este utilizată substanța;

Justificare

Amendamentul vizează claritatea.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa VIII – rândul 9

Textul propus de Comisie

Articolul 3 alineatul (4) Articolul 3 alineatul (4)
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Amendamentul

Articolul 3 alineatul (4) Articolul 4 alineatul (2)

Justificare

Amendamentul vizează corectarea unei erori de formă.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa VIII – rândul 10

Textul propus de Comisie

Articolul 3 alineatul (5) Articolul 3 alineatul (5)
Amendamentul

Articolul 3 alineatul (5) Articolul 3 alineatul (3)

Justificare

Amendamentul vizează corectarea unei erori de formă.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa VIII – rândul 12

Textul propus de Comisie

Articolul 3 alineatul (7) Articolul 3 alineatul (6)
Amendamentul

Articolul 3 alineatul (7) Articolul 3 alineatul (4)

Justificare

Amendamentul vizează corectarea unei erori de formă.
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa VIII – rândul 13

Textul propus de Comisie

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 6 alineatul (1)
Amendamentul

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 7 alineatul (1)

Justificare

Amendamentul vizează corectarea unei erori de formă.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa VIII – rândul 14

Textul propus de Comisie

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (3)
Amendamentul

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 7 alineatul (3)

Justificare

Amendamentul vizează corectarea unei erori de formă.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa VIII – rândul 15

Textul propus de Comisie

Articolul 4 alineatul (3) Articolul 6 alineatul (4)
Amendamentul

Articolul 4 alineatul (3) Articolul 7 alineatul (4)
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Justificare

Amendamentul vizează corectarea unei erori de formă.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa VIII – rândul 16

Textul propus de Comisie

Articolul 4 alineatul (4) Articolul 6 alineatul (5)
Amendamentul

Articolul 4 alineatul (4) Articolul 7 alineatul (3)

Justificare

Amendamentul vizează corectarea unei erori de formă.



AD\937782RO.doc 33/33 PE504.125v02-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu Gazele fluorurate cu efect de seră

Referințe COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD)

Comisie competentă în fond
Data anunțului în plen

ENVI
19.11.2012

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

TRAN
13.12.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:
Data numirii

Gilles Pargneaux
13.12.2012

Examinare în comisie 22.4.2013 29.5.2013

Data adoptării 30.5.2013

Rezultatul votului final +:
–:
0:

29
12
1

Membri titulari prezenți la votul final Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, 
Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De 
Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline 
Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, 
Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva 
Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert 
Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, 
Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria 
Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, 
Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Gilles Pargneaux, 
Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Josef Weidenholzer


