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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Procedura de codecizie – reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0505)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 133 și articolul 175 alineatul (1) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 
(C6-0297/2008 ),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative2,

– având în vedere scrisoarea din xxx 2008 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu 
articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0000/2008),

A. întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara 
celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește 
codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, 
propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond 
ale acestora;

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de 
recomandările grupului consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și 
Comisiei (și incluzând adaptările tehnice aprobate de Comisia pentru afaceri juridice);

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului. 

                                               
1 Nepublicată încă în JO.
2 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000 , producția și introducerea 
pe piață de clorofluorocarburi, alte 
clorofluorocarburi complet halogenate, 
haloni, tetraclorură de carbon, 1,1,1,-
tricloretan, hidrobromofluorocarburi , 
bromclormetan și bromură de metal au fost 
interzise. 

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000 , producția și introducerea 
pe piață de clorofluorocarburi, alte 
clorofluorocarburi complet halogenate, 
haloni, tetraclorură de carbon, 1,1,1,-
tricloretan, hidrobromofluorocarburi , 
bromclormetan și bromură de metal au fost 
interzise. Este, de asemenea, adecvată, în 
acest moment, interzicerea treptată a 
utilizării acestor substanțe, precum și a 
produselor sau echipamentelor ce conțin 
aceste substanțe.

Or. en

Justificare

Una dintre cele mai mari amenințări pentru stratul de ozon o constituie substanțele care 
diminuează stratul de ozon, care sunt deja produse. Pentru a limita efectul de diminuare a 
stratului de ozon (și efectul de seră), este important ca utilizarea substanțelor care 
diminuează stratul de ozon menționate mai sus să fie limitată cât mai mult posibil. Sunt 
necesare stimulente în vederea reducerii dependenței de haloni, în special, și a colectării și 
distrugerii în condiții de siguranță a substanțelor chimice. Acest lucru a fost menționat deja 
în preambulul la Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 și ar trebui menționat și aici.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Disponibilitatea tehnologiilor 
alternative la bromura de metil ar trebui să 
se reflecte în reducerea substanțială a
producției și consumului acestei substanțe, 
în sensul aplicării în avans a prevederilor 
protocolului. Derogările pentru utilizările 
critice de bromură de metil ar trebui 
interzise, menționând totodată 

(10) Având în vedere Decizia Comisiei 
2008/753/CE din 18 septembrie 2008 
privind neincluderea bromurii de metil în 
anexa I la Directiva 91/414/CEE și 
disponibilitatea tehnologiilor alternative la 
bromura de metil, ar trebui să se introducă 
o interdicție totală asupra producției și 
consumului acestei substanțe. Derogările 
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posibilitatea de a acorda derogări în 
situații de urgență, precum proliferarea 
neașteptată a unor paraziți sau boli, în 
care o astfel de utilizare de urgență este 
permisă în temeiul Directivei 91/414/CEE 
a Consiliului din 15 iulie 1991 privind 
introducerea pe piață a produselor de uz 
fitosanitar1 și Directiva 98/8/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor 
biodestructive2. În astfel de cazuri, ar 
trebui prevăzute măsuri pentru a reduce 
emisiile, precum utilizarea foliilor 
impermeabile pentru fumigația solului.

pentru utilizările critice de bromură de 
metil ar trebui interzise.

_________
1JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată 
ultima dată prin Directiva 2007/52/CE a Comisiei 
(JO L 214, 17.8.2007, p. 3).
2JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directivă modificată 
ultima dată prin Directiva 70/2007/CE a 
Consiliului din 29 noiembrie 2007 (JO L 312, 
30.11.2007, p. 26).

Or. en

Justificare

Ca urmare a Deciziei Comisiei 2008/753/CE din 18 septembrie 2008 privind neincluderea
bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizarea bromurii de metil va 
expira la 18 martie 2009. Ar fi logic ca utilizarea bromurii de metil să fie de asemenea 
interzisă în contextul prezentei directive.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) De asemenea, se va reglementa
utilizarea bromurii de metil pentru aplicații 
de carantină și preexpediție.  Nivelurile
medii de utilizare în perioada 2005-2008 
nu ar trebui să fie depășite și ar trebui 
reduse și eliminate până în 2015, în timp 
ce tehnologii de recuperare ar trebui 

(11) În măsura în care există alternative 
disponibile, utilizarea bromurii de metil 
pentru aplicații de carantină și preexpediție 
ar trebui, de asemenea, interzisă cât de 
curând posibil.

Adlib Express Watermark



PE415.331v01-00 8/33 PR\753508RO.doc

RO

aplicate.

Or. en

Justificare

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să efectueze 
inspecții conform unei abordări bazate pe 
riscuri, pentru a asigura conformitatea cu 
toate dispozițiile regulamentului, 
concentrându-se totodată asupra acelor 
activități care prezintă cel mai ridicat risc 
de comerț ilegal sau de emisii de substanțe 
reglementate. 

(22) Statele membre ar trebui să efectueze 
inspecții conform unei abordări bazate pe 
riscuri, pentru a asigura conformitatea cu 
toate dispozițiile regulamentului, 
concentrându-se totodată asupra acelor 
activități care prezintă cel mai ridicat risc 
de comerț ilegal sau de emisii de substanțe 
reglementate. Statele membre garantează 
că inspecțiile sunt efectuate în 
conformitate cu Recomandarea 
2001/331/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de 
stabilire a unor criterii minime pentru 
inspecțiile de mediu în statele membre¹.
_________

¹ JO L 118, 4.4.2001, pp. 41-46

Or. en

Justificare

Succesul prezentului regulament depinde în mare măsură de efectuarea unor inspecții 
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adecvate. Este, prin urmare, necesar ca prevederile Recomandării 2001/331/CE să fie 
aplicate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Un mecanism flexibil ar trebui 
instituit pentru a asigura raportarea 
substanțelor identificate de Comitetul de 
evaluare științifică, în temeiul protocolului, 
ca substanțe care diminuează stratul de 
ozon, în vederea evaluării impactului 
acestora asupra mediului și pentru a 
asigura că substanțele noi care au fost 
identificate ca având un potențial 
semnificativ de diminuare a stratului de 
ozon fac obiectul unor măsuri de 
reglementare.

(28) Un mecanism flexibil ar trebui 
instituit pentru a asigura raportarea 
substanțelor identificate de Comitetul de 
evaluare științifică, în temeiul protocolului, 
ca substanțe care diminuează stratul de 
ozon, în vederea evaluării impactului 
acestora asupra mediului și pentru a 
asigura că substanțele noi care au fost 
identificate ca având un potențial 
semnificativ de diminuare a stratului de 
ozon fac obiectul unor măsuri de 
reglementare. În acest context, trebuie 
acordată o atenție deosebită rolului 
substanțelor cu durată foarte scurtă de 
viață, având în vedere evaluarea ozonului, 
realizată de către UNEP/OMM în 2006, 
care a ajuns la concluzia că potențialul 
acestor substanțe de a contribui la 
diminuarea stratului de ozon este mai 
mare decât fusese estimat în evaluările 
anterioare. 

Or. en

Justificare

Evaluarea ozonului, realizată de către UNEP/OMM în 2006, concluzionează că „rolul 
substanțelor cu durată scurtă de viață în procesul de diminuare a stratului de ozon prezintă o 
importanță mult mai mare comparativ cu evaluările anterioare”. În prezent, se consideră că 
substanțele halogenate, care au o durată de viață scurtă, cum ar fi bromura de n-propil (n-
PB), care este aproape în exclusivitate antropogenică, contribuie în mod semnificativ la 
creșterea concentrației totale de brom din stratosferă și, prin urmare, au un efect advers 
asupra ozonului stratosferic. Propunerea Comisiei a inclus bromura de n-propil în anexa II 
partea B (substanțele care trebuie raportate), însă aceasta ar trebui inclusă în anexa II 
partea A (substanțele interzise).
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „introducere pe piață” înseamnă oferta 
sau punerea la dispoziția terților în 
Comunitate, pentru prima dată , gratuit 
sau cu titlu oneros, inclusiv punerea în 
liberă circulație în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 450/2008;

(16) „introducere pe piață” înseamnă oferta 
sau punerea la dispoziția terților în 
Comunitate, gratuit sau cu titlu oneros, 
inclusiv punerea în liberă circulație în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
450/2008. În ceea ce privește produsele și 
echipamentul, aceasta are în vedere 
exclusiv oferta sau punerea la dispoziție 
pentru prima dată;

Or. en

Justificare

Cu toate că definiția propusă, aceea de „introducere pe piață”, ce o restricționează la prima 
tranzacție în cadrul Comunității Europene, este în conformitate cu prevederile Protocolului 
de la Montreal și cu definiția acestui termen din cadrul Regulamentului (CE) 842/2006 
privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, aceasta ar putea periclita implementarea 
efectivă a unor măsuri de control aplicabile substanțelor. Achiziționarea, în cadrul 
Comunității Europene, a substanțelor reglementate nu ar mai fi reglementată, iar autoritățile 
de aplicare a legii s-ar limita la inspectarea ulterioară a acestora.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) „reciclare” înseamnă reutilizarea unei 
substanțe reglementate recuperate după un 
proces de curățire primar, ca de exemplu 
filtrarea și uscarea;

(19) „reciclare” înseamnă reutilizarea unei 
substanțe reglementate recuperate după un 
proces de curățire primar;

Or. en

Justificare

Definiția propusă este diferită de cea utilizată în Regulamentul 842/2006 privind Gazul-F. 
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Societățile care efectuează reciclări reciclează în general hidroclorofluorocarburi, substanțe 
reglementate de prezentul regulament, și hidrofluorocarburi, care sunt reglementate de 
Regulamentul privind Gazul-F. Este important ca cele două regulamente să rămână 
consecvente în ceea ce privește reciclarea și regenerarea.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „regenerare” înseamnă reprelucrarea 
și îmbunătățirea parametrilor unei 
substanțe reglementate recuperate, prin 
intermediul unor procese de filtrare, 
uscare, distilare și tratare chimică, menite 
a restitui respectivei substanțe o calitate 
echivalentă cu materialul nou produs;

(20) „regenerare” înseamnă reprelucrarea 
unei substanțe reglementate recuperate, 
astfel încât aceasta să satisfacă un 
standard specific de performanță;

Or. en

Justificare

Definiția propusă schimbă complet semnificația cuvântului „regenerare”, conținută în 
2037/2000 și în Protocolul de la Montreal. Restituirea unei calități echivalente cu materialul 
nou produs impune restricții inutile regenerării, ce ar putea limita cantitatea de material 
regenerat disponibil. Definiția 2037/2000, precum și cea din Protocolul de la Montreal impun 
regenerarea la un standard specific de performanță, ceea ce asigură un control adecvat fără 
restricții inutile.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare producător se asigură de 
următoarele elemente :

(2) Fiecare producător se asigură de 
următoarele elemente :

(a) nivelul calculat al producției proprii de 
hidroclorofluorocarburi pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2010 – 31 
decembrie 2010 și pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni următoare nu 

(a) nivelul calculat al producției proprii de 
hidroclorofluorocarburi pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2010 – 31 
decembrie 2010 și pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni următoare nu 
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depășește 35 % din nivelul calculat pentru 
producția proprie de 
hidroclorofluorocarburi din anul 1997;

depășește 35 % din nivelul calculat pentru 
producția proprie de 
hidroclorofluorocarburi din anul 1997;

(b) nivelul calculat al producției proprii 
de hidroclorofluorocarburi pentru 
perioada cuprinsă între  1 ianuarie 2014
– 31 decembrie 2014 și pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni următoare nu 
depășește 14 % din nivelul calculat pentru 
producția proprie de 
hidroclorofluorocarburi din anul 1997;
(c) producția de hidroclorofluorocarburi 
este interzisă după 31 decembrie 2019.

(c) producția de hidroclorofluorocarburi 
este interzisă după 31 decembrie 2014.

Or. en

Justificare

Comisia propune o modificare a termenului limită pentru producția de 
hidroclorofluorcarburi în Europa, pentru export, de la 2025 la 2020, în conformitate cu 
Protocolul de la Montreal. Studiul de revizuire, realizat de către Milieu Ltd. și Ecosphere Lda 
a fost propus pentru 2015, însă Comisia nu a adoptat această sugestie. Pentru a fi mai 
ambițioși, termenul limită ar trebui stabilit la o dată mai timpurie. Și în ceea ce privește 
articolul 11 alineatul (2) referitor la derogarea privind utilizarea hidroclorofluorocarburilor 
până la sfârșitul anului 2014, este logic ca cel puțin producția de hidroclorofluorocarburi să 
fie oprită până atunci.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, 
substanțele reglementate pot fi produse, 
introduse pe piață și utilizate ca 
intermediari de sinteză.

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, 
substanțele reglementate pot fi produse, 
făcându-se abstracție de nivelurile de 
producție stabilite la articolul 4 alineatul 
(2), introduse pe piață și utilizate ca 
intermediari de sinteză.

Or. en
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Justificare

Această clarificare ar trebui adăugată pentru a se garanta faptul că modificarea definiției 
producției de la articolul 3 alineatul (10) nu aduce atingere nivelurilor de producție, 
menționate la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, 
substanțele reglementate pot fi produse, 
introduse pe piață și utilizate ca agenți de 
proces.

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, 
substanțele reglementate pot fi produse, 
făcându-se abstracție de nivelurile de 
producție stabilite la articolul 4 alineatul 
(2), introduse pe piață și utilizate ca agenți 
de proces.

Or. en

Justificare

Această clarificare ar trebui adăugată pentru a se garanta faptul că modificarea definiției 
producției de la articolul 3 alineatul (10) nu aduce atingere nivelurilor de producție, 
menționate la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate  elabora, în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 25 
alineatul (2), o listă a utilizatorilor cărora le 
este permisă utilizarea substanțelor 
reglementate ca agenți de prelucrare, 
stabilind , după caz, cantitățile maxime 
care pot fi utilizate și nivelurile maxime ale 
emisiilor pentru fiecare dintre utilizatorii în 
cauză.

(4) Comisia poate elabora, în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 25 
alineatul (2), o listă a utilizatorilor cărora le 
este permisă utilizarea substanțelor 
reglementate ca agenți de prelucrare, 
stabilind, după caz, cantitățile maxime care 
pot fi utilizate la fabricare sau consum (în 
conformitate cu definițiile din Protocolul 
de la Montreal) și nivelurile maxime ale 
emisiilor pentru fiecare dintre utilizatorii în 
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cauză.

Or. en

Justificare

Definiția agenților de prelucrare din Decizia X/14 din Protocolul de la Montreal permite 
raportarea și controlul „fabricării” și „consumului” (poate că, în scopul clarității, este 
nevoie de o formulare diferită). A fost aleasă această formulare construită cu atenție pentru a 
fi evitată necesitatea de a defini utilizarea „maximă”, deoarece o astfel de definiție era 
irelevantă pentru aplicarea unui agent de prelucrare ce era permisă doar în cazul unor emisii 
„nesemnificative”. Definirea unei „utilizări maxime” ar reprezenta în mod evident o 
constrângere impusă producției, neaducând niciun fel de beneficii mediului.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 5, până la 
31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
introduse pe piață și utilizate pentru 
întreținerea și alimentarea echipamentelor 
de refrigerare și de condiționare a aerului 
existente, cu condiția ca respectivul 
container să fie etichetat cu precizarea că 
substanța a fost regenerată.

(2) Prin derogare de la articolul 5, până la 
31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
introduse pe piață și utilizate pentru 
întreținerea și alimentarea echipamentelor 
de refrigerare și de condiționare a aerului și 
a echipamentelor sistemelor reversibile de 
încălzire și aer condiționat existente, cu 
condiția ca respectivul container să fie 
etichetat cu precizarea că substanța a fost 
regenerată.

Până la 31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
utilizate pentru întreținerea și alimentarea 
echipamentelor de refrigerare și de 
condiționare a aerului existente, cu condiția 
să fie fost recuperate din astfel de 
echipamente de către utilizatorul respectiv.

Până la 31 decembrie 2014, 
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi 
utilizate pentru întreținerea și alimentarea 
echipamentelor de refrigerare și de 
condiționare a aerului și a echipamentelor 
sistemelor reversibile de încălzire și aer 
condiționat existente, cu condiția să fi fost 
recuperate din astfel de echipamente de 
către utilizatorul respectiv.

Or. en
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Justificare

Chiar dacă sfera de aplicare a echipamentelor pentru utilizarea hidroclorofluorcarburilor 
reciclate/regenerate este aceeași ca în 2037/2000, formularea nu mai este consecventă cu cea 
din articolul 22. Sistemele reversibile de încălzire și aer condiționat ar trebui adăugate 
pentru consecvență. Este important să fie clarificat faptul că aplicațiile pot fi alimentate cu 
hidroclorofluorcarburi regenerate. În al doilea rând, propunerea nu este clară în cazul în 
care eticheta se referă la cantitatea/tipul de hidroclorofluorcarburi regenerate și/sau 
reciclate (ambele pot fi adăugate) sau la cantitatea totală.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care hidroclorofluorcarburile 
regenerate sau reciclate sunt utilizate 
pentru întreținere și alimentare, 
echipamentele de refrigerare și de 
condiționare a aerului în cauză se 
etichetează cu precizarea tipului și a 
cantității de substanță conținute în 
echipament și, în conformitate cu articolul 
6 din Directiva 67/548/CEE, cu simbolul 
de pericol și indicația referitoare la 
pericolul pe care îl reprezintă utilizarea 
substanței respective.

(3) În cazul în care hidroclorofluorcarburile 
regenerate sau reciclate sunt utilizate 
pentru întreținere și alimentare, 
echipamentele respective de refrigerare, de 
condiționare a aerului și sistemele 
reversibile de încălzire și aer condiționat
se etichetează cu precizarea tipului și a 
cantității de substanță conținute în 
echipament și, în conformitate cu articolul 
6 din Directiva 67/548/CEE, cu simbolul 
de pericol și indicația referitoare la 
pericolul pe care îl reprezintă utilizarea 
substanței respective. Se va ține evidența 
cantității și a tipului de substanță 
adăugate, precum și a identității societății 
sau tehnicianului care a efectuat 
alimentarea și întreținerea.

Or. en

Justificare

Chiar dacă sfera de aplicare a echipamentelor pentru utilizarea hidroclorofluorcarburilor 
reciclate/regenerate este aceeași ca în 2037/2000, formularea nu mai este consecventă cu cea 
din articolul 22. Sistemele reversibile de încălzire și aer condiționat ar trebui adăugate 
pentru consecvență. Este important să fie clarificat faptul că aplicațiile pot fi alimentate cu 
hidroclorofluorcarburi regenerate. În al doilea rând, propunerea nu este clară în cazul în 
care eticheta se referă la cantitatea/tipul de hidroclorofluorcarburi regenerate și/sau 
reciclate (ambele pot fi adăugate) sau la cantitatea totală.
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Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre păstrează evidența 
societăților care introduc pe piață 
hidroclorofluorcarburi regenerate. Doar 
societățile care apar în această evidență 
pot introduce pe piață 
hidroclorofluorcarburi regenerate. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
programele de evidență până la 1 ianuarie 
2010. Statele membre fac disponibile 
evidențele, pentru a permite societăților 
cărora le sunt furnizate 
hidroclorofluorcarburi regenerate să 
confirme sursa substanței. 
Societățile care utilizează 
hidroclorofluorcarburi regenerate în 
scopuri de alimentare și întreținere 
păstrează evidența regeneratorilor care au 
furnizat hidroclorofluorcarburi 
regenerate.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele prezentului regulament este reducerea riscului utilizării ilegale și a 
comercializării hidroclorofluorcarburilor prin limitarea introducerii pe piață a 
hidroclorofluorcarburilor regenerate. Distincția dintre substanța regenerată și cea nou 
produsă va fi greu de făcut în special în cazul în care hidroclorofluorcarburile regenerate 
sunt echivalente sau similare hidroclorofluorcarburilor nou produse. Societățile implicate în 
activități de regenerare a substanțelor trebuie să dețină autorizații de tratare a deșeurilor și 
să păstreze evidența activităților de regenerare. Implementarea unor evidențe accesibile și 
cerința ca aceste societăți să păstreze evidențe vor contribui la descurajarea comerțului 
ilegal. 
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exceptarea menționată la primul alineat nu 
se poate acorda pentru un interval care 
depășește termenul de 31 decembrie 2019.

Exceptarea menționată la primul alineat nu 
se poate acorda pentru un interval care 
depășește termenul de 31 decembrie 2014.

Or. en

Justificare

A fost propusă o modificare a termenului limită pentru producția de hidroclorofluorcarburi în 
Europa, pentru export, de la 2025 la 2020, în conformitate cu Protocolul de la Montreal. 
Studiul de revizuire, realizat de către Milieu Ltd. și Ecosphere Lda a fost propus pentru 2015, 
însă Comisia nu a adoptat această sugestie. Pentru a fi mai ambițioși, termenul limită ar 
trebui stabilit la o dată mai timpurie. Și în ceea ce privește articolul 11 alineatul (2) referitor 
la derogarea privind utilizarea hidroclorofluorocarburilor până la sfârșitul anului 2014, este 
logic ca cel puțin producția de hidroclorofluorocarburi să fie oprită până atunci.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 12 eliminat

Aplicațiile de carantină și preexpediție și 
utilizările bromurii de metil în cazuri de 

urgență
1. Prin derogare de la articolul 5 alineatul 
(1), bromura de metil poate fi introdusă 
pe piață și utilizată pentru aplicații de 
carantină și preexpediție până la 31 
decembrie 2014.
Bromura de metil poate fi utilizată 
exclusiv în situri aprobate de autoritățile 
competente din statul membru respectiv și 
cu condiția ca procentul de recuperare a 
bromurii de metil eliberate din lot să fie 
de cel puțin [80 %].
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2. Nivelul calculat de bromură de metil pe 
care importatorii o introduc pe piață sau o 
utilizează în scopuri proprii în perioada 1 
ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 și în 
fiecare perioadă de 12 luni următoare, 
până la 31 decembrie 2014, nu depășește 
210 tone ODP.
Fiecare importator se asigură că pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 –
31 decembrie 2010 și pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni următoare, până la 
31 decembrie 2014, nivelul calculat de 
bromură de metil destinată introducerii pe 
piață sau utilizării în scopuri proprii 
pentru operațiuni de carantină și 
tratamente de preexpediție nu depășește 
100% din media nivelului calculat de 
bromură de metil destinată introducerii pe 
piață sau utilizării în scopuri proprii 
pentru operațiuni de carantină și 
tratamente de preexpediție în 1996, 1997 
și 1998. 
3. Bromura de metil introdusă pe piață 
pentru aplicații de carantină și 
preexpediție se poate utiliza exclusiv în
aceste scopuri. 
4. Comisia ia măsuri pentru a reduce 
nivelul calculat al bromurii de metil pe 
care importatorii îl pot introduce pe piață 
sau utiliza pentru scopuri proprii pentru 
operațiuni de carantină și tratamente de 
preexpediție în lumina disponibilității 
tehnice și economice a unor substanțe sau 
tehnologii alternative , în special prin 
adaptarea cantităților menționate la 
alineatul (2) .
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, 
inclusiv completându-l, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 25 alineatul (3).
5. În caz de urgență, atunci când 
proliferarea unor paraziți sau boli impune 
acest lucru, la solicitarea autorităților 
competente ale unui stat membru, 
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Comisia poate autoriza producerea, 
introducerea pe piață și  utilizarea 
temporară a bromurii de metil. O astfel de 
autorizație este valabilă o perioadă de 
maximum 120 zile și în cantitate de 
maximum 20 de tone metrice și specifică 
măsurile care vor fi luate pentru a reduce 
emisiile în timpul utilizării .

Or. en

Justificare

Ca urmare a Deciziei Comisiei 2008/753/CE din 18 septembrie 2008 privind neincluderea 
bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizarea bromurii de metil va 
expira la 18 martie 2009. Ar fi logic ca utilizarea bromurii de metil să fie de asemenea 
interzisă în contextul prezentului regulament. Potrivit studiului din 2004 al Protocolului de la 
Montreal și al celui al Comisiei de opțiuni tehnice pentru bromura de metil, există suficiente 
alternative și în contextul activităților de carantină și pre-expediție.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate revizui utilizările critice 
prevăzute la anexa VI și adopta 
modificările și stabili termenele pentru 
eliminarea lor treptată prin fixarea de date 
limită, ținând seama de existența 
produselor alternative și a tehnologiilor 
viabile din punct de vedere tehnic și 
economic și care sunt acceptabile în ceea 
ce privește mediul și sănătatea.

(2) Comisia revizuiește anual utilizările 
critice prevăzute la anexa VI și adopta 
modificările și stabili termenele pentru 
eliminarea lor treptată prin fixarea de date 
limită, ținând seama de existența 
produselor alternative și a tehnologiilor 
viabile din punct de vedere tehnic și 
economic și care sunt acceptabile în ceea 
ce privește mediul și sănătatea.

Or. en

Justificare

Halonii dețin cel mai mare potențial de diminuare a stratului de ozon (și, de asemenea, un 
efect de seră foarte puternic). Prin urmare, utilizarea halonilor ar trebui restricționată pe cât 
de mult posibil, fapt care a constituit deja una dintre intențiile regulamentului existent. Cu 
toate acestea, anexa VI nu a fost revizuită până în acest moment.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzic importurile de substanțe 
reglementate care nu sunt prezente într-un 
produs, altul decât containerul utilizat 
pentru transportul sau depozitarea acestor 
produse, și importurile de produse și 
echipamente, altele decât efectele 
personale, care conțin sau care depind de 
aceste substanțe.

(1) Se interzic importurile de substanțe 
reglementate și importurile de produse și 
echipamente, altele decât efectele 
personale, care conțin sau care depind de 
aceste substanțe.

Or. en

Justificare

Pentru a evita neînțelegerile, formularea este simplificată în vederea clarificării faptului că 
acest articol se referă atât la produse, cât și la substanțe separate.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) bromură de metil care este destinată 
pentru utilizări în cazuri de urgență 
menționate la articolul 12 alineatul (5) 
sau, până la 31 decembrie 2014, pentru 
aplicații de carantină și preexpediție 
menționate la articolul 12 alineatul (1);

eliminat

Or. en

Justificare

În urma eliminării articolului 12, și această parte ar trebui eliminată. În conformitate cu 
Decizia Comisiei 2008/753/CE din 18 septembrie 2008 privind neincluderea bromurii de 
metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizarea bromurii de metil va expira la 18 
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martie 2009. Ar fi logic ca utilizarea bromurii de metil să fie de asemenea interzisă în 
contextul prezentei directive. Potrivit studiului din 2004 al Protocolului de la Montreal și al 
celui al Comisiei de opțiuni tehnice pentru bromura de metil, există suficiente alternative și în 
contextul activităților de carantină și pre-expediție.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Exporturile din Comunitate de substanțe 
reglementate care nu sunt prezente într-un 
produs, altul decât containerul utilizat 
pentru transportul sau depozitarea acestor 
produse, sau de produse și echipamente, 
altele decât efectele personale, care conțin 
sau depind de aceste substanțe sunt 
interzise. 

1. Exporturile din Comunitate de substanțe 
reglementate sau de produse și 
echipamente, altele decât efectele 
personale, care conțin sau depind de aceste 
substanțe sunt interzise.

2. Interdicția  prevăzută la alineatul (1)  nu 
se aplică exporturilor de:

2. Interdicția  prevăzută la alineatul (1)  nu 
se aplică exporturilor de:

(a) substanțe reglementate destinate să 
satisfacă cerințele pentru utilizări esențiale 
menționate la articolul 10 alineatul (2)  ale 
părților;

(a) substanțe reglementate destinate să 
satisfacă cerințele pentru utilizări esențiale 
menționate la articolul 10 alineatul (2)  ale 
părților;

(b) substanțe reglementate pentru a 
satisface cerințele pentru utilizări critice 
menționate la articolul 13 alineatul (1) ale 
părților; 
(c) substanțe reglementate destinate 
utilizării ca intermediari de sinteză ;
(d) substanțe reglementate destinate 
utilizării ca agenți de proces;
(e) produse sau echipamente care conțin 
sau depind de substanțe reglementate 
produse în conformitate cu prevederile 
articolului 10 alineatul (7) sau importate în 
temeiul articolului 15 alineatul (2) literele 
(d) și (e);

(e) produse sau echipamente care conțin 
sau depind de substanțe reglementate 
produse în conformitate cu prevederile 
articolului 10 alineatul (7) sau importate în 
temeiul articolului 15 alineatul (2) litera 
(e);

(f) produse și echipamente care conțin 
sau depind de  halon pentru utilizările 
critice enumerate în anexa VI. 
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(g) hidroclorfluorocarburi nou produse 
sau regenerate destinate altor utilizări 
decât distrugerii. 
3. Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate autoriza, la solicitarea unei 
autorități competente din statul membru 
respectiv și în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 25 alineatul (2), 
exportul de produse și echipamente care 
conțin hidroclorofluorocarburi în cazul în 
care se demonstrează că, având în vedere 
valoarea economică și durată de viață 
rămasă a mărfii respective, interdicția de 
export ar impune o povară administrativă 
disproporționată pentru exportator.
4. Exporturile menționate la alineatul (2) 
literele (a)-(d) fac obiectul unei licențe.  
Această licență de export este eliberată 
utilizatorilor de către Comisie după 
verificarea conformității cu articolul 20.

4. Exporturile menționate la alineatul (2) 
fac obiectul unei licențe. Această licență de 
export este eliberată utilizatorilor de către 
Comisie după verificarea conformității cu 
articolul 20. 

5. Exporturile menționate la alineatul (2) 
literele (e)-(g) și la alineatul (3) fac 
obiectul acordării de licență  cu excepția 
exporturilor ca urmare a tranzitării sau 
depozitării temporare, care nu au primit o 
altă destinație sau utilizare vamală în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
450/2008 . .  Comisia eliberează 
exportatorului această licență  de export 
după verificarea conformității cu articolul 
20  . 

.Or. en

Justificare

Din motive etice și care țin de mediu, exportul substanțelor care diminuează stratul de ozon 
ar trebui limitat cât mai mult posibil, în special în cazul halonilor și al clorofluorocarburilor. 
Există un risc prea mare ca aceste substanțe cu un potențial ridicat de diminuare a stratului 
de ozon (și cu un puternic efect de seră) să poată fi eliberate în atmosferă.

Adlib Express Watermark



PR\753508RO.doc 23/33 PE415.331v01-00

RO

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazuri speciale, în măsura în care 
este necesar, Comisia poate comunica 
informațiile transmise autorităților 
competente ale părților în cauză și poate, 
de asemenea:

(6) În cazuri speciale, în măsura în care 
este necesar, Comisia poate comunica 
informațiile transmise autorităților 
competente ale părților în cauză și va face, 
în termen de 30 de zile lucrătoare de la 
primirea solicitării, unul din următoarele 
lucruri:
(-a) aprobă solicitarea unei licențe de 
import sau de export,

Or. en

Justificare

Instituirea unui sistem complex de „acord cu informare prealabilă”, astfel cum este propus în 
acest articol, ar putea avea drept consecință întârzieri în expediții, urmate de pierderea unor 
comenzi. Este sugerată definirea unui „calendar” în cadrul regulamentului, astfel încât 
comerțul să poată continua fără întârzieri nejustificate. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se interzice producția, importul  , 
introducerea pe piață, utilizarea și exportul
noilor substanțe enumerate în partea A din 
anexa II. Prezenta interdicție nu se aplică 
substanțelor noi dacă acestea sunt folosite 
ca intermediari de sinteză , utilizărilor de 
laborator și analitice, importurilor pentru 
depozitare temporară, inclusiv 
transbordare, și exporturilor ulterioare 
tranzitării sau depozitării temporare, care 
nu au primit o altă destinație sau utilizare 
vamală în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 450/2008 .

1. Se interzice producția, importul  , 
introducerea pe piață, utilizarea și exportul
noilor substanțe enumerate în partea A din 
anexa II. Prezenta interdicție nu se aplică 
substanțelor noi dacă acestea sunt folosite 
ca intermediari de sinteză , utilizărilor de 
laborator și analitice, importurilor pentru 
depozitare temporară, inclusiv 
transbordare, și exporturilor ulterioare 
tranzitării sau depozitării temporare, care 
nu au primit o altă destinație sau utilizare 
vamală în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 450/2008 .
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2. Comisia poate  include în partea A  din 
anexa II orice substanțe care nu sunt 
substanțe reglementate, dar pe care 
Comitetul de evaluare științifică, în temeiul 
protocolului, le declară ca având un 
potențial semnificativ de diminuare a 
ozonului, și poate stabili  propuneri de 
posibile derogări de la alineatul (1). 
Măsurile destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3).

2. Comisia poate face propuneri adecvate 
pentru a include în partea A din anexa II 
orice substanțe care nu sunt substanțe 
reglementate, dar pe care Comitetul de 
evaluare științifică, în temeiul protocolului, 
le declară ca având un potențial 
semnificativ de diminuare a ozonului sau 
care sunt produse, utilizate și emise pe 
scară largă, și poate stabili propuneri de 
posibile derogări de la alineatul (1). 
Măsurile destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3).

3. Ținând cont de informațiile tehnice 
relevante, Comisia poate include în partea 
B din anexa II orice substanțe care nu sunt 
substanțe reglementate, dar care au fost 
identificate ca având un potențial de 
diminuare a stratului de ozon. Măsurile 
destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3).

3. Ținând cont de informațiile tehnice 
relevante, Comisia poate include în partea 
B din anexa II orice substanțe care nu sunt 
substanțe reglementate, dar care au fost 
identificate ca având un potențial de 
diminuare a stratului de ozon de 0.001 sau 
mai mult și o durată de viață atmosferică 
de peste 120 de zile. Măsurile destinate să
modifice elementele neesențiale ale 
prezentului regulament sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 25 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Alineatul permite Comisiei să includă în anexa II o nouă substanță bazată exclusiv pe 
potențialul acesteia de diminuare a stratului de ozon. O astfel de includere trebuie justificată 
prin alți parametri care afectează stratul de ozon, cum ar fi utilizarea produsului și emisiile 
acestuia. Există multe substanțe halogenate cu viață scurtă care posedă, teoretic, un potențial 
de diminuare a stratului de ozon. Substanțele cu viață scurtă care au o durată de viață 
atmosferică de sub 120 de zile nu au ajuns în stratosferă în cantități substanțiale pentru a 
avea un impact semnificativ și de lungă durată asupra stratului de ozon.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Statele membre garantează că 
inspecțiile sunt efectuate în conformitate 
cu Recomandarea 2001/331/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 de stabilire a unor 
criterii minime pentru inspecțiile de 
mediu în statele membre¹.

1. Statele membre efectuează 
inspecții privind conformitatea 
utilizatorilor cu prezentul regulament, pe 
baza unei abordări documentate, bazate pe 
riscuri, incluzând inspecții asupra 
importurilor și exporturilor  de substanțe 
reglementate , precum și asupra produselor 
și a echipamentelor care conțin sau depind 
de aceste substanțe  . Autoritățile 
competente din statele membre efectuează 
investigațiile pe care Comisia le consideră 
necesare în temeiul prezentului regulament.

1. Statele membre efectuează 
inspecții privind conformitatea 
utilizatorilor cu prezentul regulament, pe 
baza unei abordări documentate, bazate pe 
riscuri, incluzând inspecții asupra 
importurilor și exporturilor  de substanțe 
reglementate , precum și asupra produselor 
și a echipamentelor care conțin sau depind 
de aceste substanțe  . Autoritățile 
competente din statele membre efectuează 
investigațiile pe care Comisia le consideră 
necesare în temeiul prezentului regulament.

1a. Fără a aduce atingere alineatului (2), 
statele membre pot, de asemenea, efectua 
verificări aleatorii ale importurilor și 
exporturilor de substanțe reglementate.

2. (2 Sub rezerva încheierii unui acord între 
Comisie și autoritățile competente ale 
statului membru pe teritoriul căruia 
urmează să se efectueze investigațiile, 
oficialii Comisiei îi asistă pe oficialii 
respectivelor autorități în exercițiul 
funcțiunii.

2. (2 Sub rezerva încheierii unui acord între 
Comisie și autoritățile competente ale 
statului membru pe teritoriul căruia 
urmează să se efectueze investigațiile, 
oficialii Comisiei îi asistă pe oficialii 
respectivelor autorități în exercițiul 
funcțiunii.

3. (3 În îndeplinirea sarcinilor care îi revin 
în temeiul prezentului regulament, Comisia 
poate obține toate informațiile necesare de 
la guvernele și autoritățile competente ale 
statelor membre și de la utilizatori.  Atunci 
când solicită informații de la un utilizator , 
Comisia înaintează în același timp o copie 
a solicitării către autoritatea competentă a 
statului membru pe teritoriul căruia se află 

3. (3 În îndeplinirea sarcinilor care îi revin 
în temeiul prezentului regulament, Comisia 
poate obține toate informațiile necesare de 
la guvernele și autoritățile competente ale 
statelor membre și de la utilizatori.  Atunci 
când solicită informații de la un utilizator , 
Comisia înaintează în același timp o copie 
a solicitării către autoritatea competentă a 
statului membru pe teritoriul căruia se află 
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sediul utilizatorului respectiv . sediul utilizatorului respectiv .
4. (4 Comisia ia măsurile cuvenite pentru a 
promova schimburile adecvate de 
informații și colaborarea între autoritățile 
naționale și Comisie. 

4. (4 Comisia ia măsurile cuvenite pentru a 
promova schimburile adecvate de 
informații și colaborarea între autoritățile 
naționale și Comisie. 

Comisia ia măsurile cuvenite pentru a 
proteja confidențialitatea informațiilor 
obținute în temeiul prezentului articol.

Comisia ia măsurile cuvenite pentru a 
proteja confidențialitatea informațiilor 
obținute în temeiul prezentului articol.

4a. Un stat membru poate, la solicitarea 
altui stat membru, întreprinde acțiuni de 
aplicare a legii împotriva persoanelor 
suspectate de a fi implicate în expediția 
ilegală a substanțelor reglementate și care 
se găsesc pe teritoriul statului membru 
respectiv.
_______

¹ JO L 118, 4.4.2001, pp. 41-46

Or. en

Justificare

Este important ca Recomandarea 2001/331/CE să fie respectată în ceea ce privește 
inspecțiile. Statele membre ar trebui să coopereze și să utilizeze, de asemenea, inspecțiile 
aleatorii. Pentru ca acest regulament să aibă un succes real, sunt necesare inspecții adecvate.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa II – tabel

Textul propus de Comisie

Partea A: Substanțe reglementate în temeiul articolului 24 alineatul (1)

Substanța Potențial de 
diminuare a stratului 

de ozon

CBr2 F2 Dibromodifluormetan (halon -1202) 1,25

Partea B: Substanțe care trebuie raportate în temeiul articolului 26
Substanța Potențial de diminuare 

a stratului de ozon
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C3H7Br 1-Brompropan (n-bromură de propil) 0,02 – 0,10
C2H5Br Brometan (bromură de etil) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoroidometan (iodură de trifluorometil) 0,01 – 0,02

Amendamentul

Partea A: Substanțe reglementate în temeiul articolului 24 alineatul (1)

Substanța Potențial de 
diminuare a stratului 

de ozon

CBr2 F2 Dibromodifluormetan (halon -1202) 1,25

C3H7Br 1-Brompropan (n-bromură de propil) 0,02 – 0,10

Partea B: Substanțe care trebuie raportate în temeiul articolului 26
Substanța Potențial de diminuare 

a stratului de ozon

C2H5Br Brometan (bromură de etil) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoroidometan (iodură de trifluorometil) 0,01 – 0,02

Or. en

Justificare

Evaluarea ozonului, realizată de către UNEP/OMM în 2006, concluzionează că „rolul 
substanțelor cu durată scurtă de viață în procesul de diminuare a stratului de ozon prezintă o 
importanță mult mai mare comparativ cu evaluările anterioare”. În prezent, se consideră că 
substanțele halogenate, care au o durată de viață scurtă, cum ar fi bromura de n-propil (n-
PB), care este aproape în exclusivitate antropogenică, contribuie în mod semnificativ la 
creșterea concentrației totale de brom din stratosferă și, prin urmare, au un efect advers 
asupra ozonului stratosferic, datorită faptului că sunt produse în cantități mari. Propunerea 
Comisiei a inclus bromura de n-propil în anexa II partea B (substanțele care trebuie 
raportate), însă aceasta ar trebui inclusă în anexa II partea A (substanțele interzise).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Atmosfera a fost creată astfel încât există două straturi care ne protejează. Partea inferioară a 
atmosferei (stratul troposferic) conține o concentrație extrem de importantă și benefică de 
dioxid de carbon, care reține căldura solară (cu toate acestea, o concentrație mai mare de CO2 
contribuie la sporirea efectului de seră, având drept rezultat o serie de schimbări climatice). 
Cel de-al doilea strat este reprezentat de stratul de ozon stratosferic, care protejează viața pe 
pământ de radiațiile ultraviolete dăunătoare, emise de soare. Prezentul regulament are drept 
principal obiectiv protejarea stratului de ozon stratosferic, însă vizează, de asemenea, evitarea 
schimbărilor climatice, întrucât substanțele interzise au nu numai un potențial semnificativ de 
diminuare a stratului de ozon (ODP), ci și, în egală măsură, un potențial de încălzire globală 
(PIG).

La începutul anilor 1980, oamenii de știință au observat o scădere semnificativă a 
concentrației de ozon stratosferic de deasupra Antarcticii, fenomen cunoscut peste tot sub 
numele de „gaura de ozon”. Ajunsă la apogeu – în primăvara începutului de secol – cea mai 
gravă pierdere de ozon s-a înregistrat la poli, deși reduceri semnificative ale concentrației au 
fost înregistrate și în alte locuri. Radiațiile UV crescute au un efect negativ asupra sănătății 
umane, de exemplu prin creșterea cazurilor de cancere de piele și cataracte, și asupra 
ecosistemelor.

Încă din 1987, guvernele au negociat Protocolul de la Montreal privind substanțele care 
diminuează stratul de ozon, astfel fiind inițiat procesul de eliminare a substanțelor care 
diminuează stratul de ozon (ODS) în toate statele semnatare, după un calendar stabilit. 
Principalele substanțe care diminuează stratul de ozon sunt clorofluorocarbonii (CFC-urile), 
halonii, hidrofluorocarbonii (HFC-urile) și bromura de metil. În 2007, părțile (inclusiv 
Comunitatea Europeană) au sărbătorit a douăzecea aniversare a Protocolului de la Montreal, 
pe care l-au salutat ca fiind unul dintre cele mai de succes acorduri internaționale în domeniul 
mediului. Până la această dată, toate cele 191 de părți reușiseră să reducă consumul de 
substanțe care diminuează stratul de ozon cu 95%, comparativ cu pragurile stabilite. 
Reducerile au fost mai ridicate (92,2%) în țările industrializate și ușor mai scăzute (80%) în 
țările în curs de dezvoltare.

În ultimul său raport, publicat în 2007, Comitetul de evaluare științifică (SAP), instituit în 
temeiul Protocolului de la Montreal, a confirmat că stratul de ozon se reface încet, datorită 
măsurilor de reglementare introduse prin protocol - deși înregistrează o întârziere de 10 până 
la 15 ani față de previziunile raportului precedent, datând din 2002. În prezent, se 
preconizează că nivelurile de ozon medii și arctice se vor reface până în 2050 și că gaura din 
stratul de ozon va dispărea între 2060 și 2075.

Conform UNEP, reglementările instituite în temeiul Protocolului de la Montreal vor permite 
evitarea a milioane de decese provocate de cancere de piele și a zeci de milioane de cazuri de 
cancere de piele și de cataractă în întreaga lume. În plus, aceste reglementări vor contribui la 
evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră echivalente a peste 100 miliarde de tone CO2, între 
1990 și 2010.
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Până în 2010, emisiile de substanțe care diminuează stratul de ozon vor reprezenta mai puțin 
de 5% din emisiile globale de CO2 estimate, comparativ cu aproape 50% în 1990. În raportul 
său din 2007, Comitetul de evaluare științifică a avertizat părțile că, în ciuda succeselor, se 
impune menținerea vigilenței pentru a respecta noul calendar prevăzut pentru refacerea 
stratului de ozon, luând, de asemenea, în considerare incertitudinile rămase, în special cu 
privire la impactul schimbărilor climatice. 

Propunerea Comisiei

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon 
(denumit în continuare „regulamentul”) este principalul instrument al Comunităților Europene 
de punere în aplicare a Protocolului de la Montreal. În noua sa formă, propunerea menține, în 
general, domeniul de aplicare a regulamentului existent. Regulamentul propus ar urma să se 
aplice în cazul substanțelor enumerate în anexele I și II. Anexa II oferă flexibilitate în ceea ce 
privește stabilirea anumitor măsuri de monitorizare a substanțelor care au potențial de 
diminuare a stratului de ozon sau a unor măsuri de control, în situațiile în care acest potențial 
este semnificativ.

Prezenta propunere urmărește structura Regulamentului (CE) nr. 2037/2000, dar adaugă un 
capitol nou privind derogările de la interdicțiile de producere, introducere pe piață și utilizare, 
care erau inițial dispersate în mai multe dispoziții referitoare la etapele de eliminare a 
substanțelor și a produselor reglementate. Această modificare face textul mai clar și, în 
consecință, facilitează aplicarea legislației.

Principalele obiective ale prezentei revizuiri sunt următoarele: (1) simplificarea și reformarea 
Regulamentului (CE) nr. 2037/2000, reducând totodată orice povară administrativă inutilă, 
conform angajamentului Comisiei pentru o mai bună legiferare; (2) să asigure conformitatea 
cu Protocolul de la Montreal, astfel cum a fost modificat în 2007; și (3) de a asigura abordarea 
viitoarelor provocări-cheie, în scopul de a garanta regenerarea oportună a stratului de ozon și 
de a evita efectele adverse asupra sănătății umane și ecosistemelor.
Provocările-cheie sunt:

1. Emisia în atmosferă de substanțe care diminuează stratul de ozon (ODS)/de gaze cu efect 
de seră (GHG) aflate în „stocuri” - dat fiind faptul că protocolul s-a concentrat asupra 
interzicerii producției de substanțe care diminuează stratul de ozon, cantități importante din 
aceste substanțe au rămas stocate sau înmagazinate în produse și echipamente (de exemplu, 
în spume izolante, în agenți de răcire sau în sisteme de aer condiționat). Conform 
estimărilor, până în 2015, totalul acestor stocuri va reprezenta 2 milioane de tone cu 
potențial de diminuare a stratului de ozon (ODP) sau 13,4 miliarde de tone de CO2eq - de 
unde și necesitatea unor acțiuni suplimentare. În 2010, stocurile din Uniune ale acestor 
substanțe ar putea ajunge la aproximativ 700 000 de tone ODP, echivalentul a 5 miliarde 
de tone de CO2, deși estimările actuale au un nivel ridicat de incertitudine. În vederea 
distrugerii substanțelor controlate, articolul 22 din propunerea Comisiei stabilește un cadru 
juridic adecvat. Este necesară găsirea unor modalități de a conferi acestor dispoziții un 
caracter obligatoriu și un grad sporit de eficiență în ceea ce privește transpunerea lor în 
practică.

2. Utilizări aprobate ale ODS-urilor – Protocolul oferă un anumit grad de flexibilitate privind 
utilizarea de ODS-uri controlate, de exemplu acolo unde nu există încă alternative viabile 
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din punct de vedere tehnic și economic, necesare pentru anumite aplicații, cum ar fi 
utilizarea bromurii de metil în cazurile de carantină și pre-expediție sau pentru materiile 
prime (articolul 12). Potrivit unei decizii recente a Comisiei (2008/753/CE) privind 
neincluderea bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE (privind introducerea pe 
piață a produselor pentru protecția plantelor), această inițiativă ar trebui să determine 
interzicerea directă a utilizării bromurii de metil. Halonii reprezintă un motiv și mai mare 
de îngrijorare deoarece au cel mai mare potențial de diminuare a stratului de ozon (precum 
și un efect de seră extrem de ridicat). Prin urmare, utilizarea halonilor ar trebui 
restricționată pe cât de mult posibil, fapt care a constituit deja una dintre intențiile 
regulamentului existent. Cu toate acestea, revizuirea anexei VI nu a avut loc deocamdată. 
Este extrem de important ca acest lucru să fie realizat în viitorul apropiat (a se vedea 
articolul 13 din propunerea Comisiei). Întrucât în prezent există alternative de înlocuire a 
halonilor în sistemele antiincendiu, acum se pot stabili termene limită pentru aplicațiile 
existente. La articolul 11 se propune o modificare a termenului limită pentru producția de 
hidroclorfluorcarburi în Europa, pentru export, de la 2025 la 2020, în conformitate cu 
Protocolul de la Montreal. Studiul de revizuire, realizat de către Milieu Ltd. și Ecosphere 
Lda a propus, ca și termen limită, anul 2015, însă Comisia nu a adoptat această sugestie. 
Pentru a fi mai ambițioși, termenul limită ar trebui stabilit la o dată mai timpurie.

3. Noi substanțe care diminuează stratul de ozon – noi dovezi științifice au arătat că anumite 
substanțe chimice care nu sunt în prezent reglementate de protocol au un potențial de 
diminuare a stratului de ozon mult mai ridicat, în timp ce comercializarea acestora se 
dezvoltă rapid. Evaluarea ozonului, realizată de către UNEP/OMM în 2006, 
concluzionează că „rolul substanțelor cu durată scurtă de viață în procesul de diminuare a 
stratului de ozon prezintă o importanță mult mai mare comparativ cu evaluările 
anterioare”. În prezent, se consideră că substanțele halogenate, care au o durată de viață 
scurtă, cum ar fi bromura de n-propil (n-PB), care este aproape în exclusivitate 
antropogenică, contribuie în mod semnificativ la creșterea concentrației totale de brom din 
stratosferă și, prin urmare, au un efect advers asupra ozonului stratosferic. Propunerea 
Comisiei a inclus bromura de n-propil în anexa II partea B (substanțele care trebuie 
raportate), însă aceasta ar trebui inclusă în anexa II partea A (substanțele interzise).

O altă problemă este reprezentată de interzicerea exportului, la articolul 17. Este foarte 
important ca numărul derogărilor privind interzicerea exportului să fie din ce în ce mai mic. 
Un număr mare de derogări va spori dificultatea verificării și transpunerii în practică. Din 
motive etice și care țin de mediu, exportul substanțelor care diminuează stratul de ozon ar 
trebui limitat cât mai mult posibil, în special în cazul halonilor și al 
hidroclorofluorocarburilor. Există un risc prea mare ca aceste substanțe cu un potențial ridicat 
de diminuare a stratului de ozon (și cu un puternic efect de seră) să poată fi eliberate în 
atmosferă.

În ceea ce privește inspecțiile, va fi necesară o structură mai puternică, în conformitate cu 
recomandarea privind inspecțiile de mediu, în scopul de a obține o reală diminuare a ODS-
urilor și o creștere a grosimii stratului de ozon. 

Amendamentele propuse în prezentul raport urmăresc ameliorarea continuă a regulamentului, 
în conformitate cu provocările mai-sus menționate. În acest fel, UE poate deveni mai 
ambițioasă, jucând astfel un rol de lider la nivel mondial. Acest lucru ne va proteja mai mult 
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împotriva efectelor distructive ale radiațiilor UV în exces și va contribui la diminuarea 
efectului de seră/schimbărilor climatice.
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

xx
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE 
PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

GRUPUL CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 31 octombrie 2008

AVIZ

ÎN ATENȚIA                 PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind substanțele 
care diminuează stratul de ozon (reformare)
COM(2008)0505 of 31.10.2008 – 2008/0165(COD)
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