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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.       /2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1 και 

το άρθρο 95 σε σχέση µε τα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος κανονισµού, 

 

την πρόταση της Επιτροπής, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

 

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

 

                                                 
1  ΕΕ C 108, 30.4.2004, σ. 62. 
2  Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ...... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...... (δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

 

(1) Στο Έκτο Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον1:, η αλλαγή του κλίµατος 

προσδιορίζεται ως πεδίο δράσης προτεραιότητας. Στο πρόγραµµα αυτό αναγνωρίζεται ότι η 

Κοινότητα έχει δεσµευθεί να επιτύχει κατά την περίοδο 2008-2012 µείωση των εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου κατά 8% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 και ότι, µακροπρόθεσµα, οι 

παγκόσµιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θα πρέπει να µειωθούν κατά 70% περίπου σε 

σχέση µε τα επίπεδα του 1990. 

 

(2) Απώτερος σκοπός της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές 

µεταβολές, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συµβουλίου της 

15ης ∆εκεµβρίου 1993 σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών 

για τις κλιµατικές µεταβολές2, είναι να επιτευχθεί σταθεροποίηση των ατµοσφαιρικών 

συγκεντρώσεων των αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου σε επίπεδα που 

θα αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεµβολή στο κλιµατικό σύστηµα. 

 

(3) Η απόφαση 2002/358/EΚ του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ 

ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο 

των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών 

δεσµεύσεων3, δεσµεύει την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της να µειώσουν, κατά την περίοδο 

από 2008 έως 2012, τις συνολικές ανθρωπογενείς εκποµπές των αερίων θερµοκηπίου που 

απαριθµούνται στο παράρτηµα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο κατά 8% σε σχέση µε τα 

επίπεδα του 1990. 

 

                                                 
1  Απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 
περιβάλλον (ΕΕ L 242,10.9.2002, σ. 1). 

2 ΕΕ L 33, 7.2.1994, σ. 11. 
3 ΕΕ L 130, 15.5.2002, σ. 1. 
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(4) Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των εκποµπών 

φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 75/442/EΟΚ 

του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων1, της οδηγίας 96/61/EΚ 

του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και 

έλεγχο της ρύπανσης2, της οδηγίας 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους3 και 

της οδηγίας 2002/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 4. 

 

(5) Πρωταρχικός στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η µείωση των εκποµπών φθοριούχων 

αερίων θερµοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο και, µε τον τρόπο αυτό, 

η προστασία του περιβάλλοντος. Η νοµική βάση των διατάξεων αυτών θα πρέπει, συνεπώς, 

να είναι το άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης. 

 

(6) Ωστόσο, είναι σκόπιµο να ληφθούν µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο βάσει του άρθρου 95 της 

Συνθήκης για την εναρµόνιση των απαιτήσεων που αφορούν τη χρήση των φθοριούχων 

αερίων θερµοκηπίου και τη διάθεση στην αγορά και την επισήµανση των προϊόντων και του 

εξοπλισµού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου. Οι περιορισµοί στην εµπορία και 

στη χρήση φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου για ορισµένες εφαρµογές είναι αποδεκτοί στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις και δεν είναι εφικτή η βελτίωση της 

συγκράτησης και της ανάκτησης. Οι εθελοντικές πρωτοβουλίες ορισµένων βιοµηχανικών 

κλάδων, καθώς και το γεγονός ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, θα πρέπει 

επίσης να ληφθούν υπόψη. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39.  Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1). 

2 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26.  Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003. 

3 ΕΕ L 269, 21.10.2000, σ. 34.  Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2002/525/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 170, 29.6.2002, σ. 81). 

4 ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 24.  Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2003/108/ΕΚ (ΕΕ 
L 345, 31.12.2003, σ. 106). 
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(7) Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν φθοριούχα αέρια 

θερµοκηπίου όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ είναι επιζήµια για τους στόχους και τις 

δεσµεύσεις της ΕΕ και των κρατών µελών της όσον αφορά τις κλιµατικές µεταβολές και 

συνεπώς είναι ανάγκη να περιορισθεί η διάθεση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισµού στην 

αγορά. Τούτο θα µπορούσε να γίνει επίσης όσον αφορά άλλες εφαρµογές που περιέχουν 

φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου, και συνεπώς θα πρέπει να εξετασθεί η ανάγκη επέκτασης του 

Παραρτήµατος ΙΙ, λαµβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη, τις τεχνικές δυνατότητες 

πραγµατοποίησης και τη σχέση κόστους - αποτελέσµατος. 

 

(8) Για να συµβάλουν στην τήρηση των υποχρεώσεων που υπέχουν η Κοινότητα και τα κράτη 

µέλη της από τη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές, το 

Πρωτόκολλο του Κιότο και την απόφαση 2002/358/ΕΚ, η οδηγία 2005/…/ΕΚ* και ο παρών 

κανονισµός, τα οποία συµβάλλουν αµφότερα στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των 

εκποµπών φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, θα πρέπει να εκδοθούν και να δηµοσιευθούν 

ταυτόχρονα στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

(9) Θα πρέπει να προβλεφθεί η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των διατάξεων 

του παρόντος κανονισµού. 

 

(10) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και να µεριµνούν για την εφαρµογή των 

κανόνων αυτών. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

 

                                                 
*  Σηµείωση προς ΕΕ : να εισαχθεί η παραποµπή στην οδηγία που αντιστοιχεί στον παρόντα 

κανονισµό για ταυτόχρονη δηµοσίευση. 
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(11) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που αναγνωρίζονται 

ιδίως από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

(12) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, που είναι η προστασία του 

περιβάλλοντος και της εσωτερικής αγοράς µε τη συγκράτηση των εκποµπών ορισµένων 

φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου και την υποβολή σχετικών στοιχείων καθώς και µε τον 

έλεγχο της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν 

ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

κράτη µέλη, εάν αυτά ενεργούν µεµονωµένα, και ότι λόγω των διαστάσεων και των 

αποτελεσµάτων του παρόντος κανονισµού, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό 

επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας 

που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, που 

διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα όρια του αναγκαίου για 

την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 

(13) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να 

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή1,  

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ : 
 

                                                 
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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Άρθρο 1 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η µείωση των εκποµπών των φθοριούχων αερίων 

θερµοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται 

στα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α του εν λόγω 

Πρωτοκόλλου. Το Παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού περιλαµβάνει κατάλογο των 

φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου που καλύπτονται επί του παρόντος από τον παρόντα κανονισµό, 

καθώς και τα αντίστοιχα δυναµικά θέρµανσης του πλανήτη. Βάσει των αναθεωρήσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου του Κιότο και τις οποίες αποδέχονται 

η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, το Παράρτηµα Ι µπορεί να αναθεωρείται και, ενδεχοµένως, να 

καθίσταται επίκαιρο. 

 

Ο παρών κανονισµός πραγµατεύεται τη συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και την καταστροφή 

των φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου του Παραρτήµατος Ι· την επισήµανση και τη διάθεση 

προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν τα αέρια αυτά· την κοινοποίηση πληροφοριών για τα 

αέρια αυτά· τις χρήσεις του άρθρου 8 και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων και του 

εξοπλισµού του άρθρου 9· καθώς και την κατάρτιση και την πιστοποίηση του προσωπικού που 

συµµετέχει στις δραστηριότητες που προβλέπονται µε τον παρόντα κανονισµό. 

 

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των οδηγιών 75/442/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 

2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ.  
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Άρθρο 2 

 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

 

1) «φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου»: οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι υπερφθοράνθρακες (PFC) 

και το εξαφθοριούχο θείο (SF6) όπως καταγράφονται στο Παράρτηµα Ι καθώς και τα 

παρασκευάσµατα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, αλλά όχι οι ουσίες που ελέγχονται στο 

πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του 

όζοντος1, 

 

2) «υδροφθοράνθρακας»: οργανική ένωση αποτελούµενη από άνθρακα, υδρογόνο και φθόριο, 

το µόριο της οποίας περιέχει έξι το πολύ άτοµα άνθρακα, 

 

3) «υπερφθοράνθρακας»: οργανική ένωση αποτελούµενη µόνον από άνθρακα και φθόριο, το 

µόριο της οποίας περιέχει έξι το πολύ άτοµα άνθρακα, 

 

4) «δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη»: το δυναµικό θέρµανσης του κλίµατος ενός φθοριούχου 

αερίου του θερµοκηπίου σε σχέση µε το αντίστοιχο δυναµικό του διοξειδίου του άνθρακα. Το 

δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη (GWP) υπολογίζεται ως το δυναµικό θέρµανσης, εντός 100 

ετών, ενός χιλιογράµµου αερίου σε σχέση µε ένα χιλιόγραµµο CO2. Τα GWP του 

Παραρτήµατος Ι είναι τα GWP που δηµοσιεύονται την τρίτη έκθεση αξιολόγησης (TAR) που 

ενέκρινε η ∆ιακυβερνητική Οµάδα για τις Κλιµατικές Μεταβολές («τιµές GWP της IPCC του 

2001») 2, 

 

                                                 
1  ΕΕ L 244, 29.9.2000, σ. 1.  Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 2077/2004 (ΕΕ L 359, 4.12.2004, σ. 28). 
2  Τρίτη αξιολόγηση των κλιµατικών µεταβολών της IPCC, 2001. Έκθεση της ∆ιακυβερνητικής 

Οµάδας για τις Κλιµατικές Μεταβολές (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
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5) «παρασκεύασµα»: για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, πλην της καταστροφής, 

µείγµα αποτελούµενο από δύο ή περισσότερες ουσίες από τις οποίες µία τουλάχιστον είναι 

φθοριούχο αέριο του θερµοκηπίου, εκτός εάν το συνολικό δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη 

του παρασκευάσµατος είναι κατώτερο του 150. Το συνολικό δυναµικό θέρµανσης1 του 

πλανήτη του παρασκευάσµατος καθορίζεται σύµφωνα µε το Μέρος 2 του Παραρτήµατος Ι, 

 

6) «χειριστής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι όντως υπεύθυνο για την τεχνική 

λειτουργία του εξοπλισµού και των συστηµάτων που καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισµό· τα κράτη µέλη µπορούν, σε καθορισµένες και συγκεκριµένες περιστάσεις, να 

ορίζουν ότι ο κύριος είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή, 

 

7) «διάθεση στην αγορά» : η έναντι αµοιβής ή η δωρεάν παροχή ή προσφορά σε τρίτους, από 

παραγωγό ή εισαγωγέα για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντων και 

εξοπλισµού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου ή η λειτουργία των οποίων 

εξαρτάται από τα αέρια αυτά,  

 

8) «χρήση» : η χρησιµοποίηση φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου κατά την παραγωγή, 

[επ]αναπλήρωση, επισκευή ή συντήρηση προϊόντων και εξοπλισµού που καλύπτονται από 

τον παρόντα κανονισµό, 

 

9) «αντλία θερµότητας»: συσκευή ή εγκατάσταση που αφαιρεί θερµότητα χαµηλής 

θερµοκρασίας από τον αέρα, το νερό ή το έδαφος και παρέχει θερµότητα, 

 

10) «σύστηµα ανίχνευσης διαρροής»: βαθµονοµηµένη µηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική 

συσκευή, η οποία ανιχνεύει τη διαρροή φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου και ειδοποιεί τον 

χειριστή, 

 

                                                 
1  Για τον υπολογισµό των GWP των µη φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου σε παρασκευάσµατα, 

εφαρµόζονται οι τιµές που δηµοσιεύθηκαν στην Πρώτη Αξιολόγηση της IPCC, βλ.: Climate 
Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), 
Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990. 
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11) «ερµητικά σφραγισµένο σύστηµα»: σύστηµα στο οποίο όλα τα µέρη που περιέχουν ψυκτικό 

µέσο στεγανοποιούνται µε αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση ή µε παρόµοια µόνιµη 

σύνδεση, 

 

12) «περιέκτης»: προϊόν κυρίως για τη µεταφορά ή την αποθήκευση φθοριούχων αερίων 

θερµοκηπίου, 

 

13) «περιέκτης µιας χρήσεως»: περιέκτης ο οποίος είναι σχεδιασµένος για να µην 

επαναπληρώνεται και ο οποίος χρησιµοποιείται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την 

πλήρωση εξοπλισµού ψύξης, κλιµατισµού ή αντλίας θερµότητας, για συστήµατα 

πυροπροστασίας ή για εξοπλισµό µεταγωγής υψηλής τάσης ή για την αποθήκευση ή τη 

µεταφορά διαλυτών που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου, 

 

14) «ανάκτηση»: η συλλογή και αποθήκευση φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, π.χ. από 

µηχανήµατα, εξοπλισµό και περιέκτες, 

 

15) «ανακύκλωση»: η επαναχρησιµοποίηση ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερµοκηπίου 

µετά από διαδικασία βασικού καθαρισµού, 

 

16) «ποιοτική αποκατάσταση» : η επανεπεξεργασία ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του 

θερµοκηπίου προκειµένου να επιτευχθεί συγκεκριµένο πρότυπο επιδόσεων, 

 

17) «καταστροφή»: η διαδικασία µε την οποία όλο το φθοριούχο αέριο του θερµοκηπίου, ή το 

µεγαλύτερο µέρος του, µετατρέπεται ή αποσυντίθεται µονίµως σε µία ή περισσότερες 

σταθερές ουσίες που δεν είναι φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου, 
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18) «ψυχαγωγικά και διακοσµητικά αεροζόλ»: οι συσκευές αερολυµάτων που διατίθενται στην 

αγορά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσµητικούς 

σκοπούς, όπως καταγράφονται στο παράρτηµα της οδηγίας 94/48/ΕΚ1. 

 

Άρθρο 3 

 

Συγκράτηση 

 

 1. Οι χειριστές των ακόλουθων σταθερών εφαρµογών : εξοπλισµός ψύξης, κλιµατισµού και 

αντλιών θερµότητας και συστήµατα πυροπροστασίας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου 

του Παραρτήµατος Ι, χρησιµοποιώντας όλα τα µέτρα που είναι τεχνικώς εφικτά και δεν 

συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος : 

  

 α) προλαµβάνουν τη διαρροή των εν λόγω αερίων, και 

 

 β) επισκευάζουν, το ταχύτερο δυνατόν, κάθε διαπιστωνόµενη διαρροή. 

 

 2. Οι χειριστές των εφαρµογών της παραγράφου 1 εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός και τα 

συστήµατα αυτά επιθεωρούνται για τον εντοπισµό διαρροής από πιστοποιηµένο προσωπικό που 

πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

 

α) οι εφαρµογές που περιέχουν τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου 

επιθεωρούνται τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάµηνο· η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα 

ερµητικά σφραγισµένα συστήµατα που φέρουν τη σχετική επισήµανση και περιέχουν 

λιγότερο από 6 kg φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, 

 

                                                 
1  Οδηγία 94/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης ∆εκεµβρίου 

1994 για την δέκατη τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν 
περιορισµούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισµένων επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασµάτων (ΕΕ L 331, 21.12.1994, σ. 7). 
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β) οι εφαρµογές που περιέχουν τουλάχιστον 30 kg φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου 

επιθεωρούνται τουλάχιστον άπαξ ανά εξάµηνο, 

 

γ) οι εφαρµογές που περιέχουν τουλάχιστον 300 kg φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου 

επιθεωρούνται τουλάχιστον άπαξ ανά τρίµηνο. 

 

Οι εφαρµογές επιθεωρούνται για την ανίχνευση διαρροών εντός ενός µηνός από την επισκευή 

διαρροής για να εξασφαλίζεται ότι η επισκευή υπήρξε αποτελεσµατική. 

 

Χάριν εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, η φράση «επιθεωρούνται για την ανίχνευση 

διαρροών» σηµαίνει ότι ο εξοπλισµός ή το σύστηµα ελέγχεται κατά πρώτο λόγο για διαρροές, µε 

χρησιµοποίηση άµεσων ή έµµεσων µεθόδων µέτρησης και µε επίκεντρο τα µέρη του εξοπλισµού ή 

του συστήµατος που διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής. 

 

3. Οι χειριστές των εφαρµογών της παραγράφου 1 που περιέχουν τουλάχιστον 300 kg 

φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου εγκαθιστούν συστήµατα ανίχνευσης διαρροών. Τα εν λόγω 

συστήµατα ανίχνευσης διαρροών επιθεωρούνται τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάµηνο για να 

εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους. 

 

4. Όταν υπάρχει το κατάλληλο σύστηµα ανίχνευσης διαρροών που λειτουργεί ορθώς, η 

συχνότητα των επιθεωρήσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της παραγράφου 2, στοιχεία (β) και (γ), 

µειώνεται στο ήµισυ. 

 

5. Στην περίπτωση συστηµάτων πυροπροστασίας για τα οποία υπάρχει σύστηµα επιθεωρήσεων 

που πληροί το πρότυπο ISO 14520, οι επιθεωρήσεις αυτές µπορούν επίσης να καλύπτουν τις 

υποχρεώσεις από τον παρόντα κανονισµό εφόσον διενεργούνται µε την ίδια τουλάχιστον 

συχνότητα. 

 



 
16056/5/04 REV 5  CZV/yd, aki 12 
 DG I   EL 

 

6. Οι χειριστές των εφαρµογών της παραγράφου 1 που περιέχουν τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων 

αερίων θερµοκηπίου, τηρούν αρχεία για την ποσότητα και τον τύπο φθοριούχων αερίων 

θερµοκηπίου που έχουν εγκατασταθεί, για τις τυχόν ποσότητες που έχουν προστεθεί και για την 

ποσότητα που ανακτάται κατά τη συντήρηση, την επισκευή και την τελική διάθεση. Οι εν λόγω 

χειριστές τηρούν αρχεία µε άλλες σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένης της ταυτότητας της 

εταιρίας ή του τεχνικού που πραγµατοποίησε την επισκευή ή τη συντήρηση, καθώς και τις 

ηµεροµηνίες και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο των 

παραγράφων 2, 3 και 4. Τα αρχεία διατίθενται στην αρµόδια αρχή και στην Επιτροπή κατόπιν 

σχετικής αίτησης. 

 

7. Έως την …………..*, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2, 

τις στοιχειώδεις προδιαγραφές επιθεώρησης για κάθε συσκευή εκ των προβλεποµένων στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.. 

 

Άρθρο 4 

 

Ανάκτηση 

 

 1. Οι χειριστές των ακόλουθων τύπων σταθερού εξοπλισµού είναι υπεύθυνοι για να εφαρµόζουν 

ρυθµίσεις για την ορθή ανάκτηση, από πιστοποιηµένο προσωπικό που πληροί τις απαιτήσεις του 

άρθρου 5, των φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η 

ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους: 

 

α) τα ψυκτικά κυκλώµατα εξοπλισµού ψύξης, κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας, 

 

                                                 
*  Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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β) εξοπλισµός που περιέχει διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου, 

 

γ) συστήµατα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, και 

 

δ) εξοπλισµός µεταγωγής υψηλής τάσεως. 

 

2. Όταν ένας περιέκτης φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, επαναπληρώσιµος ή µιας χρήσεως, 

φθάνει στο τέλος της ζωής του, το πρόσωπο που χρησιµοποιεί τον περιέκτη για µεταφορά ή 

αποθήκευση είναι υπεύθυνο για να εφαρµόζει ρυθµίσεις για την ορθή ανάκτηση των τυχόν 

εναποµενόντων αερίων προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή 

η καταστροφή τους. 

 

3. Τα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου που περιέχονται σε άλλα προϊόντα και εξοπλισµό καθώς 

και στον κινητό εξοπλισµό, εκτός εάν αυτός χρησιµοποιείται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, 

ανακτώνται κατά το µέτρο που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και δεν συνεπάγεται δυσανάλογο 

κόστος, από προσωπικό που διαθέτει τα δέοντα προσόντα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η 

ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους.  

 

4. Η ανάκτηση, για τον σκοπό της ανακύκλωσης, της ποιοτικής αποκατάστασης ή της 

καταστροφής των φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3, 

πραγµατοποιείται πριν από την τελική διάθεση του εξοπλισµού αυτού και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, κατά την επισκευή και τη συντήρησή του. 
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Άρθρο 5 

 

Κατάρτιση και πιστοποίηση 

 

1. Έως την ......*, βάσει πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη µέλη και σε διαβούλευση µε τους 

ενδιαφεροµένους, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2, ελάχιστες 

απαιτήσεις και τους όρους για αµοιβαία αναγνώριση όσον αφορά προγράµµατα κατάρτισης καθώς 

και πιστοποίηση για το οικείο προσωπικό καθώς και για τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους το 

οποίο εκτελεί τις δραστηριότητες των άρθρων 3 και 4. 

 

2. Έως την ......**, τα κράτη µέλη θεσπίζουν ή προσαρµόζουν τις οικείες απαιτήσεις κατάρτισης 

και πιστοποίησης, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων της παραγράφου 1. Τα κράτη µέλη 

κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία προγράµµατα κατάρτισης και πιστοποίησης. Τα κράτη µέλη 

αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδουν άλλα κράτη µέλη και δεν περιορίζουν την ελευθερία 

παροχής υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης για λόγους που σχετίζονται µε τα 

πιστοποιητικά που εκδίδει άλλο κράτος µέλος. 

 

3. Ο χειριστής της σχετικής εφαρµογής εξασφαλίζει ότι το οικείο προσωπικό έχει λάβει την 

απαιτούµενη πιστοποίηση της παραγράφου 2 και η οποία υποδηλώνει προσήκουσα γνώση των 

εφαρµοστέων κανονισµών και προτύπων καθώς και τις απαιτούµενες γνώσεις για την πρόληψη των 

εκποµπών και την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου και τον ασφαλή χειρισµό του 

εξοπλισµού του σχετικού τύπου και µεγέθους. 

 

                                                 
*  Ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
**  Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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4. Έως την ......*, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που εκτελούν τις 

δραστηριότητες των άρθρων 3 και 4 παραλαµβάνουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου µόνον εάν το 

προσωπικό τους διαθέτει τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

5. Έως την ......**, η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2, καθορίζει τη 

µορφή της κοινοποίησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 6 

 

Εκθέσεις 

 

1. Έως τις 31 Μαρτίου του πρώτου ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισµού, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας φθοριούχων αερίων 

θερµοκηπίου γνωστοποιεί, µε έκθεσή του, στην Επιτροπή, αποστέλλοντας τις ίδιες πληροφορίες 

στην αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους, τα ακόλουθα δεδοµένα σχετικά µε το προηγηθέν 

ηµερολογιακό έτος: 

 

α) Κάθε παραγωγός ο οποίος παράγει ποσότητα φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου άνω του ενός 

τόνου ετησίως γνωστοποιεί : 

 

- τη συνολική του παραγωγή για κάθε φθοριούχο αέριο θερµοκηπίου στην Κοινότητα, 

αναφέροντας τις κυριότερες κατηγορίες εφαρµογών (π.χ. κινητά κλιµατιστικά, ψύξη, 

κλιµατισµός, αφροί, αεροζόλ, ηλεκτρικός εξοπλισµός, παραγωγή ηµιαγωγών) στις 

οποίες αναµένεται να χρησιµοποιηθεί η ουσία, 

 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
**  Ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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- τις ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου θερµοκηπίου που διαθέτει στην αγορά εντός της 

Κοινότητας, 

 

- τις τυχόν ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του θερµοκηπίου που ανακυκλώνονται, 

υφίστανται ποιοτική αποκατάσταση ή καταστρέφονται. 

 

β) Κάθε εισαγωγέας , ο οποίος εισάγει ποσότητα φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου άνω του ενός 

τόνου ετησίως, καθώς και οι παραγωγοί οι οποίοι επίσης εισάγουν, γνωστοποιεί : 

 

- την ποσότητα κάθε φθοριούχου αερίου του θερµοκηπίου που εισάγει ή διαθέτει στην 

αγορά εντός της Κοινότητας, αναφέροντας χωριστά τις κυριότερες κατηγορίες 

εφαρµογών (π.χ. κινητά κλιµατιστικά, ψύξη, κλιµατισµός, αφροί, αεροζόλ, ηλεκτρικός 

εξοπλισµός, παραγωγή ηµιαγωγών) στις οποίες αναµένεται να χρησιµοποιηθεί η ουσία, 

 

- τις τυχόν ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του θερµοκηπίου που εισάγει προς 

ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή. 

 

γ) Κάθε εισαγωγέας , ο οποίος εξάγει ποσότητα φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου άνω του ενός 

τόνου ετησίως, καθώς και οι παραγωγοί οι οποίοι επίσης εξάγουν, γνωστοποιεί : 

 

- τις ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του θερµοκηπίου που εξάγει από την 

Κοινότητα, 

 

- τις τυχόν ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του θερµοκηπίου που εξάγει προς 

ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή. 
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2. Έως την ...... *, η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2, καθορίζει τη 
µορφή των εκθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
 
3. Η Επιτροπή λαµβάνει τα δέοντα µέτρα για να προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριών 
που της υποβάλλονται. 
 
4. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν συστήµατα γνωστοποίησης για τους οικείους τοµείς του παρόντος 
κανονισµού προκειµένου να συγκεντρώνουν, κατά το δυνατόν, δεδοµένα για τις εκποµπές από τις 
σχετικές εφαρµογές. 

 
Άρθρο 7 

 
Επισήµανση 

 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου1 και της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2 για την επισήµανση των 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, τα προϊόντα και ο εξοπλισµός της παραγράφου 2 που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου διατίθενται στην αγορά µόνον εάν το όνοµα των 
φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου αναγράφεται, µε χρήση επισήµανσης, µε την αποδεκτή 
ονοµατολογία του κλάδου. Η εν λόγω επισήµανση καταδεικνύει ότι το προϊόν περιέχει φθοριούχα 
αέρια θερµοκηπίου, τούτο δε δηλώνεται σαφώς και ανεξίτηλα επί του προϊόντος ή του εξοπλισµού, 
δίπλα στα σηµεία εξυπηρέτησης για την πλήρωση µε φθοριούχο αέριο θερµοκηπίου ή για την 
ανάκτησή του, ή στο µέρος του προϊόντος ή του εξοπλισµού που περιέχει το φθοριούχο αέριο 
θερµοκηπίου. Τα ερµητικά σφραγισµένα συστήµατα φέρουν την ανάλογη επισήµανση. 
 

                                                 
*  Ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
1  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των 

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, 
συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ Ρ 196, 16.8.1967, σ. 1). Οδηγία 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152, 
30.4.2004, σ. 1). 

2  Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 
1999, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων 
παρασκευασµάτων (ΕΕ L 200, 30.7.1999, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε 
την οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35). 
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2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται στους ακόλουθους τύπους προϊόντων και εξοπλισµού : 

 

α) ψυκτικά προϊόντα και εξοπλισµός που περιέχουν υπερφθοράνθρακες ή παρασκευάσµατα που 

περιέχουν υπερφθοράνθρακες, 

 

β) ψυκτικά και κλιµατιστικά προϊόντα και εξοπλισµός (πλην των εγκατεστηµένων σε 

µηχανοκίνητα οχήµατα), αντλίες θερµότητας, συστήµατα πυροπροστασίας και 

πυροσβεστήρες, εάν ο αντίστοιχος τύπος προϊόντος ή εξοπλισµού περιέχει 

υδροφθοράνθρακες ή παρασκευάσµατα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες, 

 

γ) εξοπλισµός µεταγωγής που περιέχει εξαφθοριούχο θείο ή παρασκευάσµατα που περιέχουν 

εξαφθοριούχο θείο, και 

 

δ) όλοι οι περιέκτες φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου. 

 

3. Η Επιτροπή καθορίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2, τη µορφή της 

επισήµανσης που πρέπει να χρησιµοποιείται. 

 

Άρθρο 8 

 

Έλεγχος χρήσης 

 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2008, απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου ή 

παρασκευασµάτων του στη χύτευση µαγνησίου, εξαιρουµένων των περιπτώσεων όπου η 

χρησιµοποιούµενη ποσότητα εξαφθοριούχου θείου είναι µικρότερη από 850 χιλιόγραµµα ετησίως. 
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2. Από την       *, απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου ή παρασκευασµάτων του για την 

πλήρωση ελαστικών επισώτρων οχηµάτων. 

 

Άρθρο 9 

 

∆ιάθεση στην αγορά 

 

1. Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν φθοριούχα αέρια 

θερµοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, όπως περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα ΙΙ, απαγορεύεται όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω Παράρτηµα.  

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα προϊόντα και τον εξοπλισµό που αποδεικνύεται ότι 

έχουν κατασκευαστεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οικείας απαγόρευσης της 

διάθεσης στην αγορά. 

 

Άρθρο 10 

 

Επανεξέταση 

 

1. Με βάση την πρόοδο που έχει σηµειωθεί ως προς τις δυνατότητες συγκράτησης ή 

αντικατάστασης των φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου τα οποία περιέχονται στα συστήµατα 

κλιµατισµού, πλην εκείνων που είναι εγκατεστηµένα στα µηχανοκίνητα οχήµατα που αναφέρονται 

στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των 

ρυµουλκουµένων τους1, και στα συστήµατα ψύξης µεταφορικών µέσων, η Επιτροπή επανεξετάζει 

τον παρόντα κανονισµό και δηµοσιεύει σχετική έκθεση, το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή υποβάλλει νοµοθετικές προτάσεις, µεταξύ άλλων, για την 

εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 στα συστήµατα κλιµατισµού, πλην εκείνων που είναι 

εγκατεστηµένα στα µηχανοκίνητα οχήµατα που µνηµονεύονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, και στα συστήµατα ψύξης µεταφορικών µέσων. 

                                                 
*  Ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
1  ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1.  Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 

2004/104/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 373, 13.11.2004, σ. 13). 
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2. Έως την ......*, η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση µε βάση την πείρα από την εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού. Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή: 

 

α) εκτιµάται η επίδραση των αντίστοιχων διατάξεων στις τρέχουσες και προβλεπόµενες 

εκποµπές φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου και εξετάζεται η σχέση κόστους-αποτελέσµατος 

των εν λόγω διατάξεων, 

 

β) βάσει µελλοντικών εκθέσεων αξιολόγησης της IPCC, εκτιµάται εάν στο Παράρτηµα Ι θα 

πρέπει να προστεθούν και άλλα αέρια, 

 

γ) αξιολογούνται τα προγράµµατα κατάρτισης και πιστοποίησης που θεσπίζουν τα κράτη µέλη 

στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 2, 

 

δ) εκτιµάται η ανάγκη για πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον έλεγχο των εκποµπών 

φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου από προϊόντα και εξοπλισµό, ιδίως όσον αφορά τον αφρό, 

συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών απαιτήσεων για το σχεδιασµό των προϊόντων και του 

εξοπλισµού, 

 

ε) αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων συγκράτησης που εφαρµόζουν οι χειριστές 

στο πλαίσιο του άρθρου 3 και εκτιµάται η δυνατότητα καθορισµού ανώτατου βαθµού 

διαρροής των εγκαταστάσεων, 

 

στ) αξιολογούνται και, ενδεχοµένως, µπορεί να προτείνονται τροποποιήσεις των απαιτήσεων 

γνωστοποίησης του άρθρου 6 παράγραφος 1, ιδίως δε το ποσοτικό όριο του ενός τόνου, 

προκειµένου να βελτιωθεί η πρακτική εφαρµογή αυτών των απαιτήσεων κοινοποίησης, 

 

                                                 
*  Τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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ζ) εκτιµάται η ανάγκη σύνταξης και διάδοσης ανακοινώσεων που να περιγράφουν τις βέλτιστες 

διαθέσιµες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές για την πρόληψη και την 

ελαχιστοποίηση των εκποµπών φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, 

 

η) περιλαµβάνεται γενική σύνοψη των πιο πρόσφατων εξελίξεων, τόσο εντός της Κοινότητας 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, της τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά τους αφρούς, της κτηθείσας 

πείρας, των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των τυχόν επιπτώσεων στη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

 

θ) αξιολογείται η τεχνική δυνατότητα και η οικονοµική αποδοτικότητα της υποκατάστασης του 

εξαφθοριούχου θείου στη χύτευση σε καλούπι από άµµο, τη χύτευση σε µόνιµο καλούπι και 

τη χύτευση µε πίεση και, ανάλογα µε την περίπτωση, προτείνεται αναθεώρηση του άρθρου 8, 

παράγραφος 1, έως την 1η Ιανουαρίου 2009 ·επανεξετάζεται επίσης η εξαίρεση του 

άρθρου 8, παράγραφος 1, υπό το πρίσµα µελλοντικών αξιολογήσεων των διαθέσιµων 

εναλλακτικών λύσεων έως την 1η Ιανουαρίου 2010. 

 

ι) εκτιµάται κατά πόσον η προσθήκη περισσοτέρων προϊόντων και εξοπλισµών που περιέχουν 

φθοριούχα αέρια στο Παράρτηµα ΙΙ είναι τεχνικώς εφικτή και οικονοµικώς αποδοτική και, 

κατά περίπτωση, υποβάλλονται προτάσεις για τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ ούτως 

ώστε να συµπεριληφθούν τα εν λόγω προϊόντα και εξοπλισµοί. 

 

ια) εκτιµάται κατά πόσον θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κοινοτικές διατάξεις που αφορούν το 

δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη που παρουσιάζουν τα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου. Στις 

ενδεχόµενες αλλαγές θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και επαγγελµατικές 

εξελίξεις και η ανάγκη τήρησης της χρονικής κλίµακας του προγραµµατισµού των 

βιοµηχανικών προϊόντων.  

 

3. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για την αναθεώρηση των 

σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 11 

 

Επιτροπή 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί µε το άρθρο 18 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000. 

 

2. Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 5 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 της ίδιας 

απόφασης. 

 

Η προθεσµία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη. 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

 

Άρθρο 12 

 

Κυρώσεις 

 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να 

εξασφαλίσουν την εφαρµογή των κανόνων αυτών. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσµατικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 

 

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους σχετικούς µε τις κυρώσεις κανόνες έως 

την ......* και την ενηµερώνουν αµελλητί για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των κανόνων 

αυτών. 

                                                 
*  ΄Ενα έτος από την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 13 

 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 

µέλος. 

 

Βρυξέλλες,  

 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

  Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

________________________ 

 

 

 



 
16056/5/04 REV 5  CZV/yd, aki 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG I   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

Μέρος 1 

Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου του άρθρου 2, σηµείο 1 

Φθοριούχο αέριο θερµοκηπίου 

 

Χηµικός τύπος ∆υναµικό θέρµανσης του πλανήτη 

Εξαφθοριούχο θείο SF6 22200 

Υδροφθοράνθρακες (HFC): 

HFC-23 CHF3 12000 

HFC-32 CH2F2 550 

HFC-41 CH3F 97 

HFC-43-10mee C5H2F10 1500 

HFC-125 C2HF5 3400 

HFC-134 C2H2F4 1100 

HFC-134a CH2FCF3 1300 

HFC-152a C2H4F2 120 

HFC-143 C2H3F3 330 

HFC-143a C2H3F3 4300 

HFC-227ea C3HF7 3500 

HFC-236cb CH2FCF2CF3 1300 

HFC-236ea CHF2CHFCF3 1200 

HFC-236fa C3H2F6 9400 

HFC-245ca C3H3F5 640 

HFC-245fa CHF2CH2CF3 950 

HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3 890 

Υπερφθοράνθρακες (PFC) 

Υπερφθοροµεθάνιο CF4 5700 

Υπερφθοροαιθάνιο C2F6 11900 

Υπερφθοροπροπάνιο C3F8 8600 

Υπερφθοροβουτάνιο C4F10 8600 

Υπερφθοροπεντάνιο C5F12 8900 

Υπερφθοροεξάνιο C6F14 9000 

Υπερφθοροκυκλοβουτάνιο c-C4F8 10000 
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Μέρος 2 

 

 

Μέθοδος υπολογισµού του συνολικού δυναµικού θέρµανσης του πλανήτη (GWP) ενός 

παρασκευάσµατος 

 

Το συνολικό GWP ενός παρασκευάσµατος είναι σταθµισµένος µέσος όρος ο οποίος προκύπτει από 

το άθροισµα των κατά βάρος κλασµάτων των επιµέρους ουσιών επί το αντίστοιχό τους GWP. 

 

Σ (Ουσία X % x GWP) + (Ουσία Y % x GWP) + …..(Ουσία N % x GWP) 

 

Όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος µε ανοχή βάρους +/- 1%. 

 

Για παράδειγµα: εφαρµογή του τύπου σε θεωρητικό µείγµα αερίων που περιέχει 23% HFC-32, 25% 

HFC-125 και 52% HFC-134a: 

Σ (23% x 550) + (25% x 3400) + (52% x 1300) 

 

 

⇒ Συνολικό GWP = 1652,5. 

 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

Απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 9 

 

 

 
Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου 

 
Προϊόντα και εξοπλισµός 
 

 
Ηµεροµηνία απαγόρευσης 

Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου Περιέκτες µιας χρήσης Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
Υδροφθοράνθρακες και 
υπερφθοράνθρακες 

Συστήµατα άµεσης 
εξάτµισης σε ανοικτό 
περιβάλλον που 
περιλαµβάνουν ψυκτικά 
µέσα 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

Υπερφθοράνθρακες Συστήµατα 
πυροπροστασίας και 
πυροσβεστήρες 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου Παράθυρα για οικιακή 
χρήση 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου Άλλα παράθυρα Ένα έτος από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος 

Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου Υποδήµατα 1 Ιουλίου 2006 
Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου Επίσωτρα Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου Αφροί ενός συστατικού, 

εκτός από τις περιπτώσεις 
που απαιτείται για την 
τήρηση των εθνικών 
προτύπων ασφαλείας 

Ένα έτος από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος 

Υδροφθοράνθρακες Ψυχαγωγικά και 
διακοσµητικά αεροζόλ 

∆ύο έτη από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος 

 

 

________________________ 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Στις 11 Αυγούστου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ορισµένα φθοριούχα αέρια του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

 
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 31 Μαρτίου 2004 (πρώτη ανάγνωση). 

 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 28 Ιανουαρίου 2004. 

 
3. Στις 21 Ιουνίου 2005, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το 

άρθρο 251 της Συνθήκης. 

 
ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Οι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής ήταν: 

 

- να συµβάλει στην επίτευξη του κοινοτικού στόχου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του 

Κυότο καθώς και ακόµη µεγαλύτερων µειώσεων στο µέλλον θεσπίζοντας αποδοτικούς 

- σε σχέση µε το κόστος - ελέγχους και µέτρα µετριασµού και ενθαρρύνοντας την πιο 

υπεύθυνη χρήση των φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου γενικώς και ειδικότερα εκείνων 

που συντελούν περισσότερο στη συνολική αύξηση της θερµοκρασίας, και  

- να αποτρέψει τη στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς που θα µπορούσε να προκύψει από 

την εφαρµογή, σήµερα ή στο µέλλον, διαφορετικών εθνικών µέτρων από τα κράτη µέλη 

µε σκοπό τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συµφωνίας 

καταµερισµού των βαρών εντός της ΕΚ για την επίτευξη του στόχου µείωσης των 

εκποµπών της ΕΚ σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο1. Η πρόταση περιλαµβάνει 

την απαγόρευση ορισµένων χρήσεων των αερίων και της εµπορίας περιορισµένου 

αριθµού συσκευών που περιέχουν τα εν λόγω αέρια. 

                                                 
1  Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002, για τη σύναψη του 

πρωτοκόλλου του Κυότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές 
µεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων. 
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. Γενικά 

 

Η κοινή θέση ενσωµατώνει περίπου τα δύο τρίτα των τροπολογιών που υπέβαλε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση, 

µολονότι µεταβάλλει την προσέγγιση (βλ. παρακάτω σηµείο 3), δεν αλλάζει τους 

στόχους της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και σηµειώνει ότι και η Επιτροπή 

υποστηρίζει την κοινή θέση ως έχει. 

 

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Κατά την ψηφοφορία στην ολοµέλεια της 31ης Μαρτίου 2004, το ΕΚ ενέκρινε 

81 τροπολογίες στην πρόταση. 

 

α) 54 από αυτές ενσωµατώθηκαν αυτολεξεί, µερικώς ή καταρχήν στην κοινή θέση 

του Συµβουλίου, 44 στον κανονισµό και 10 στην οδηγία, και  

β) 27 τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν. 

 

Οι τροπολογίες που έγιναν δεκτές απαριθµούνται στη συνέχεια µε τη σειρά που 

εµφανίζονται στις δύο συνιστώσες της κοινής θέσης, πρώτα στον κανονισµό και µετά 

στην οδηγία: 

 

Κανονισµός: 

Τροπολογία 3: Αποδεκτή στην αιτιολογική σκέψη 4 ενώ η προσθήκη των λέξεων «του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου» έγινε αποδεκτή σε ολόκληρα τα κείµενα. 

Τροπολογία 8: Καταρχήν αποδεκτή. Η αρχική πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 

επαναδιατυπώθηκε σε δύο παραγράφους που καλύπτουν πλέον το περιεχόµενο της 

τροπολογίας. 

Τροπολογία 10: Αποδεκτή στο µεγαλύτερο µέρος της στο άρθρο 2, παρ. ζ). Η διάθεση 

στην αγορά των ίδιων των αερίων δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση όπως ούτε το 

µέρος που αφορά τα οχήµατα καθώς το Συµβούλιο προτείνει να ρυθµιστούν τα σχετικά 

µε το µέρος αυτό της πρότασης σε χωριστή οδηγία για την έγκριση τύπου των 

οχηµάτων. 
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Τροπολογία 12: Εν µέρει αποδεκτή, στο άρθρο 2, παρ. ιε). Το Συµβούλιο δεν θεώρησε 

απαραίτητη τη διευκρίνιση «κατά τη συντήρηση ή την τελική διάθεση» αφήνοντας 

ανοικτό το χρονοδιάγραµµα. 

Τροπολογία 13: Το Συµβούλιο συµφώνησε ότι πρέπει να υπάρξει ορισµός της 

καταστροφής αλλά δεν ακολούθησε το κείµενο της τροπολογίας του ΕΚ. Αντ’ αυτού η 

κοινή θέση χρησιµοποιεί τον ορισµό της καταστροφής που περιλαµβάνεται στις 

εκθέσεις για τη στιβάδα του όζοντος, βλ. άρθρο 2, παρ. ιη). 

Τροπολογίες 15, 16 και 17: Όλες αποδεκτές εν µέρει, στο άρθρο 2, παρ. β), γ) και α). 

Το Συµβούλιο δεν θεώρησε την τελευταία φράση απαραίτητη κι έτσι σε κάθε 

περίπτωση δεν περιλαµβάνεται στην κοινή θέση. 

Τροπολογία 18: Καταρχήν αποδεκτή, άρθρο 2, παρ. δ). 

Τροπολογία 23: Καταρχήν αποδεκτή, άρθρο 3, παρ. 1. Έπειτα από µακρά συζήτηση 

των όρων «χειριστής» και «κύριος», το Συµβούλιο αποφάσισε να χρησιµοποιήσει µόνο 

το «χειριστή». Πάντως, στον ορισµό του χειριστή (άρθρο 2, παρ. στ)) σηµειώνεται ότι 

τα κράτη µέλη, µπορούν σε ειδικές περιστάσεις, να ορίζουν ότι ο κύριος είναι 

υπεύθυνος για το ρόλο του χειριστή. 

Τροπολογία 107: Αποδεκτή εν µέρει, το περιεχόµενό της καλύπτεται από το άρθρο 3, 

παρ. 2, εκτός από την ανάγκη επιθεώρησης της εγκατάστασης του εξοπλισµού, βλ. 

απορριφθείσα τροποποίηση 24. 

Τροπολογίες 26, 27 και 28: Αποδεκτές στο άρθρο 3, παρ. 2, εκτός από το πρώτο µέρος 

της 26 που κρίθηκε περιττό. 

Τροπολογία 29: Αποδεκτή στο άρθρο 3, παρ. 2, εφαρµόστηκε και στους εξοπλισµούς 

που καλύπτονται από τις παρ. β) και γ). 

Τροπολογία 30: Αποδεκτή εν µέρει, άρθρο 3, παρ. 4, καθώς η συχνότητα µπορεί 

πράγµατι να υποδιπλασιαστεί, αλλά µόνον εφόσον εγκατασταθεί σύστηµα ανίχνευσης 

διαρροών. 

Τροπολογία 31: Αποδεκτή στο άρθρο 3, παρ. 5. 

Τροπολογίες 110 και 32: Αποδεκτές εν µέρει στο άρθρο 3, παρ. 4 - βλέπε τροπολογία 

30. 

Τροπολογία 33: Αποδεκτή εν µέρει στο άρθρο 3, παρ. 3. Απορρίφθηκε το µέρος για το 

«ένα κύκλωµα» (βλ. τροπολογία 26) καθώς και το τελευταίο µέρος καθώς η κοινή θέση 

οµιλεί περί «κατάλληλου» συστήµατος ανίχνευσης διαρροών. 

Τροπολογία 34: Αποδεκτή στο άρθρο 3, παρ. 6 (πρβλ. τροπολογία 23). 

Τροπολογία 35: Αποδεκτή στο άρθρο 3, παρ. 1. 
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Τροπολογία 39: Αποδεκτή στο άρθρο 4, παρ. 4. Το Συµβούλιο, πάντως, θεώρησε ότι, 

πρακτικά, ήταν ορθότερη η διατύπωση «πριν από» αντί του «κατά» την τελική διάθεση. 

Τροπολογίες 41 και 42 και µέρη των 43 και 44: Το άρθρο 5 αναδιατυπώθηκε 

ουσιαστικά, ενώ καταρχήν το περιεχόµενο των τροπολογιών 41 και 42 ενσωµατώθηκε 

στις παρ. 1, 2 και 3, µαζί µε µέρη των 43 και 44. 

Τροπολογίες 46, 47, µέρος της 48 και 50: Αποδεκτές στο άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α). 

Τροπολογίες 52, µέρος της 53, 54 καταρχήν και 55: Αποδεκτές στο άρθρο 6, παρ. 1, 

στοιχείο β). 

Τροπολογίες 59 και 60: Αποδεκτές στο άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο γ). 

Τροπολογίες 62 και 63: Καταρχήν αποδεκτές στο άρθρο 6, παρ. 4. 

Τροπολογία 78: Καταρχήν αποδεκτή µέσω του νέου άρθρου 6Α για την επισήµανση. 

Τροπολογία 65: Αποδεκτή στο άρθρο 7. 

Τροπολογία 67: Σχεδόν αυτολεξεί στο άρθρο 8, παρ. 1. 

Τροπολογία 79: Αποδεκτή εν µέρει, το άρθρο 9, παρ. 1 περιλαµβάνει τη φράση «του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου» όχι όµως και τη διαγραφή της φράσης «άλλων 

µεταφορικών µέσων». 

Τροπολογία 105: Αποδεκτή διαγραφή στο άρθρο 11. 

 

Οδηγία: 

Τροπολογία 6: Καταρχήν αποδεκτή στην αιτιολογική σκέψη 4. 

Τροπολογίες 85 και 96: Αποδεκτές. 

Τροπολογία 111: Καταρχήν αποδεκτή στο άρθρο 5, παρ. 2. Ωστόσο, η ηµεροµηνία 

εξαρτάται από τη θέσπιση της εναρµονισµένης δοκιµής ανίχνευσης διαρροών και οι 

οριακές τιµές καθορίστηκαν ήδη στην κοινή θέση. 

Τροπολογία 71: Αποδεκτή στο άρθρο 7, παρ. 1, δεύτερο εδάφιο. 

Τροπολογία 112: Αποδεκτή εν µέρει στο άρθρο 5, παρ. 4, ωστόσο η τιµή του 

δυναµικού θέρµανσης του πλανήτη (GWP) καθορίστηκε σε 150 και όχι σε 50. 

Τροπολογία 73: Αποδεκτή εν µέρει στο άρθρο 5, παρ. 5, ωστόσο η ηµεροµηνία στην 

κοινή θέση είναι 1η Ιανουαρίου 2017 (και όχι 2014) και η τιµή του δυναµικού 

θέρµανσης του πλανήτη 150 και όχι 50. 

Τροπολογία 76: Αποδεκτή η διαγραφή του συστήµατος ποσοστώσεων. 
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Τροπολογία 86: Καταρχήν αποδεκτή. Η έκθεση δυνάµει του άρθρου 8, παρ. 1, πέντε 

(όχι δύο) έτη µετά την έναρξη ισχύος, θα εξετάσει εάν απαιτούνται τροποποιήσεις λόγω 

τεχνολογικών και επιστηµονικών εξελίξεων και την ανάγκη τήρησης της χρονικής 

κλίµακας του προγραµµατισµού των βιοµηχανικών προϊόντων. 

Τροπολογία 82: Καλύπτεται καταρχήν από το άρθρο 8. 

 

Οι 27 τροπολογίες που απορρίφθηκαν απαριθµούνται µε τη σειρά που αφορούν την 

πρόταση της Επιτροπής και συνοδεύονται από αιτιολογικό της απόρριψης: 

 

Τροπολογία 2: Στην κοινή θέση ορισµένα από τα προβλεπόµενα µέτρα πρέπει να 

ληφθούν µε βάση το άρθρο 95, συνεπώς ενδέχεται να µην µπορούν τα κράτη µέλη να 

διατηρήσουν ορισµένα εθνικά µέτρα. 

Τροπολογία 4: Η χρήση των αερίων αυτών έχει περιοριστεί, σύµφωνα µε τις 

απαγορεύσεις του άρθρου 7, έπειτα από συνεννόηση µε την Επιτροπή. Ειδικά οι 

απαγορεύσεις χρήσης θα επανεξεταστούν το 2009 και 2010 σύµφωνα µε το άρθρο 9, 

παρ. 2, στοιχείο θ), ενώ η πιθανή επέκταση των απαγορεύσεων διάθεσης στην αγορά θα 

εξεταστεί στη γενική αναθεώρηση (άρθρο 9, παρ. 2, στοιχείο ι)). 

Τροπολογίες 5 και 7: Η αιτιολογική σκέψη 7 της Επιτροπής και η πρόταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για µια νέα αιτιολογική σκέψη 9α δεν περιλαµβάνονται 

στην κοινή θέση επειδή το Συµβούλιο θεώρησε περιττή την επεξήγηση όλων των 

απαιτήσεων. Αντίθετα, ενσωµατώθηκαν γενικότερες αιτιολογικές σκέψεις που εξηγούν 

ποια µέρη του κανονισµού βασίζονται στο άρθρο 175 και ποια στο άρθρο 95. 

Τροπολογία 9: Το Συµβούλιο δεν θεώρησε ότι υπάρχει λόγος να οριστεί ο 

«παραγωγός». 

Τροπολογία 11: Το Συµβούλιο προτίµησε τη λέξη «περιέκτης» αντί του «δοχείου» 

αλλά προσέθεσε τη λέξη «κυρίως» στον ορισµό τον οποίο πρότεινε η Επιτροπή. 

Τροπολογία 108: Το Συµβούλιο θεώρησε περιττό να περιλάβει το όριο των 50 GWP 

στον ορισµό καθώς αυτό περιλαµβάνεται στα άρθρα. 

Τροπολογία 20: Έπειτα από µακρά συζήτηση, το Συµβούλιο διατήρησε τον όρο «νέα 

αερολύµατα» της πρότασης της Επιτροπής θεωρώντας ότι δεν είχε υπάρξει επαρκής 

έρευνα και διαβούλευση σχετικά µε τα λοιπά αερολύµατα. 
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Τροπολογία 21: Το Συµβούλιο δεν θεώρησε απαραίτητες τις ειδικές διατάξεις για τους 

κατασκευαστές µικρών σειρών. 

Τροπολογία 22: Το Συµβούλιο τη θεώρησε υπερβολικά γενική. Η αρχή καλύπτεται στο 

άρθρο 3, παρ. 1. 

Τροπολογία 22: Το Συµβούλιο τη θεώρησε υπερβολικά γενική. Η αρχή καλύπτεται στο 

άρθρο 3, παρ. 1. 

Τροπολογία 24: Το Συµβούλιο θεώρησε ότι πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία και 

ότι σκοπός του άρθρου ήταν να εξασφαλίσει ότι η διαρροή δεν συµβαίνει µετά την 

έναρξη λειτουργίας του εξοπλισµού. 

Τροπολογία 25: Έπειτα από αναλυτική συζήτηση, το Συµβούλιο δεν θεώρησε σκόπιµη 

την επέκταση της υποχρέωσης στον κινητό εξοπλισµό, στο στάδιο αυτό. Πάντως, το 

θέµα θα επανεξεταστεί πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2007 (βλ. άρθρο 9, παρ. 1). 

Τροπολογία 36: Το Συµβούλιο δεν θεώρησε αναγκαία την καταχώρηση. 

Τροπολογία 40: Το Συµβούλιο δεν θεώρησε αναγκαίο το µητρώο. 

Τροπολογία 49: Καλύπτεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β). 

Τροπολογίες 57 και 61: Το Συµβούλιο θεώρησε ανεφάρµοστες τις απαιτήσεις. 

Τροπολογία 64: Στην κοινή θέση περιλαµβάνεται ακόµη εξαίρεση στην απαγόρευση 

χρήσης στην παρ. 1, η οποία όµως θα επανεξεταστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010 

(βλ. άρθρο 9, παρ. 2, στοιχείο θ)). 

Τροπολογίες 69, 74, 75 και 77: Το Συµβούλιο δεν επιθυµούσε να περιλάβει 

φορολογικά κίνητρα στο κείµενο της κοινής θέσης. 

Τροπολογία 80: Το Συµβούλιο τη θεώρησε υπερβολικά ευρεία. Ωστόσο, τα στοιχεία θ) 

και η) προστέθηκαν στην επανεξέταση (άρθρο 9) και αφορούν πτυχές της τροπολογίας. 

Τροπολογία 81: Το Συµβούλιο θεώρησε ότι καλύπτεται ήδη από τη γενική 

επανεξέταση του άρθρου 9, παρ. 2, π.χ. στα στοιχεία α), ζ) και η). 

Τροπολογία 104: Έπειτα από µακρά συζήτηση, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα επιτροπή για τις ουσίες που εξασθενούν τη 

στιβάδα του όζοντος, αλλά µε τη διαδικασία ρύθµισης αντί της διαδικασίας διαχείρισης, 

βλ. άρθρο 10. 

Τροπολογία 83: ∆εν θεωρήθηκε αναγκαία χωριστή επιτροπή. 

Τροπολογία 84: Η νέα µορφή της οδηγίας για την έγκριση τύπου οχηµάτων σε σχέση 

µε τον κλιµατισµό οχηµάτων σηµαίνει ότι αυτός απαλείφθηκε από το Παράρτηµα ΙΙ της 

κοινής θέσης ενώ για τα αερολύµατα το Συµβούλιο προτίµησε τα «νέα αερολύµατα», 

όπως είχε προτείνει η Επιτροπή, βλ. τροπολογία 20. 
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3. Σηµαντικότερες καινοτοµίες που θεσπίζει το Συµβούλιο 

 

- Κινητός κλιµατισµός: 

 

1. Σύστηµα ποσοστώσεων 

Το Συµβούλιο συµφώνησε µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

θεωρώντας ότι το προταθέν σύστηµα ποσοστώσεων δεν ήταν ο πρακτικότερος τρόπος 

επίτευξης του στόχου της µείωσης των εκποµπών από τους εξοπλισµούς αυτούς, και, 

τελικά, αλλαγής του ψυκτικού µέσου σε όλους τους νέους εξοπλισµούς µε άλλη ουσία 

λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον (δηλαδή αέριο µε ουσιαστικό χαµηλότερο GWP). 

Συνεπώς, το σύστηµα ποσοστώσεων απαλείφθηκε. 

 

2. Οδηγία για την έγκριση τύπου 

Το Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως µε τις 

τροπολογίες 82 και 112, σκόπευε να χρησιµοποιήσει το σύστηµα έγκρισης τύπου ΕΚ 

σύµφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ προς το σκοπό του ελέγχου του τρόπου µε τον 

οποίο τα οχήµατα θα εξοπλίζονται µε κλιµατισµό που να είναι φιλικός στο περιβάλλον. 

Το Συµβούλιο συµµερίζεται το στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον εφάρµοσε 

χρησιµοποιώντας τη συνήθη µορφή µιας οδηγίας για την έγκριση τύπου οχηµάτων, 

δυνάµει της µητρικής νοµοθεσίας που περιέχεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ. 

 

- Νοµική βάση των λοιπών µερών του κανονισµού: 

Αφού αποφάσισε να µεταφέρει το µέρος που αφορά τον κινητό κλιµατισµό από την 

πρόταση σε χωριστή οδηγία, το Συµβούλιο εξέτασε επισταµένως την κατάλληλη 

νοµική βάση για το υπόλοιπο του κανονισµού και, όπως αποτυπώθηκε στην κοινή 

θέση, αποφάσισε ότι η καλύτερη λύση είναι µια διπλή νοµική βάση. Αυτό σηµαίνει ότι 

ο κανονισµός βασίζεται στο άρθρο 175, παρ. 1. Ωστόσο, τα άρθρα που αφορούν την 

απαγόρευση χρήσεων, την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά και την επισήµανση 

βασίζονται όλα στο άρθρο 95 της Συνθήκης. Η παρεµβολή του άρθρου που απαιτεί 

ειδική επισήµανση των προϊόντων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου 

ήταν µια νέα προσθήκη από τη µεριά του Συµβουλίου και φαίνεται να επικαλύπτει, σε 

κάποιο βαθµό, την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενηµέρωση των 

καταναλωτών. 
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ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Παρά το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν µπορεί να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρεί ότι η κοινή θέση καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τις 

ανησυχίες του ΕΚ. 

 

Όσον αφορά τον κινητό κλιµατισµό, η µορφή της κοινής θέσης είναι νέα. Επί της ουσίας, 

όµως, αµφότερα τα θεσµικά όργανα συµµερίζονται το στόχο της εξεύρεσης µιας λύσης 

πρακτικότερης από την πρόταση των ποσοστώσεων, η οποία θα βασίζεται στη νοµοθεσία 

περί έγκρισης τύπου. Σηµειώνεται ότι µολονότι υπάρχουν δύο στοιχεία - ένας κανονισµός και 

µια πρόταση - το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι πρόκειται πάντα για µία 

πρόταση. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 12179/03 ENV 433 CODEC 1115 - COM (2003) 492 τελικό 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

ορισµένα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου [πρώτη ανάγνωση] 
-Έκδοση (ΝΠ + ∆) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 
 

∆ήλωση της Αυστρίας 

 
Η Αυστρία υπενθυµίζει ότι το ίδιο το Συµβούλιο κάλεσε, τον Ιούνιο του 1998, όλα τα κράτη µέλη 

να θέσουν σε εφαρµογή προγράµµατα για τον περιορισµό ή/και τη µείωση των εκποµπών 

φθοριούχων αερίων του θερµοκηπίου. Ταυτόχρονα, το Συµβούλιο είχε ήδη ζητήσει από την 

Επιτροπή «να συνεχίσει την εκπόνηση περιβαλλοντικώς ορθών και ασφαλών εναλλακτικών 

λύσεων για τα εν λόγω αέρια»1, καθώς και «να εκπονήσει ένα πλαίσιο …. το οποίο θα µπορούν να 

επεξεργαστούν περαιτέρω τα κράτη µέλη». 

 

                                                 
1  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 16ης-17ης Ιουνίου 1998, αιτιολογική παράγραφος 13 

(9702/98). 
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Ως εκ τούτου, η Αυστρία θέσπισε το 2002 εθνική νοµοθεσία στην οποία αντανακλάται η σχετική 

εξέλιξη της τεχνολογίας στα διάφορα πεδία εφαρµογής, προκειµένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς 

της υποχρεώσεις δυνάµει του Πρωτοκόλλου του Κυότο, καθώς και στις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από τη συµφωνία της ΕΕ για την κατανοµή των βαρών (απόφαση 2002/358/EΚ).  

 
Η Αυστρία παραµένει πεπεισµένη ότι τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει δυνάµει της συµφωνίας για 

την κατανοµή των βαρών πολύ διαφορετικές δεσµεύσεις για τις οποίες απαιτούνται ειδικές και 

συµπληρωµατικές εσωτερικές πολιτικές και µέτρα. Είναι επίσης πεπεισµένη ότι τα κράτη µέλη 

πρέπει να δεχθούν ότι υπέχουν πρωτογενή και αυτοτελή αστική ευθύνη δυνάµει του διεθνούς 

δικαίου και ότι φέρουν ευθύνη για την κατά µόνας επίτευξη των οικείων στόχων µείωσης, 

ανεξάρτητα από το εάν η ΕΕ τηρήσει από κοινού την προκαθορισµένη ποσόστωση.  

 
Η Αυστρία εκφράζει τη λύπη της ως προς την έκβαση της κοινής θέσης για ορισµένα φθοριούχα 

αέρια του θερµοκηπίου, η οποία οφείλεται στην προφανή έλλειψη διάθεσης αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες και οικολογικά αποτελεσµατικές τεχνολογίες. Σηµειώνει 

τις βαθιές διαφορές στα πλαίσια του Συµβουλίου ως προς το επίπεδο προστασίας, καθώς και ότι 

δεν συνεκτιµήθηκε δεόντως η µεγάλη πείρα των κρατών µελών που πρωτοστατούν στον τοµέα 

αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η Αυστρία επαναλαµβάνει ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας αποτελεί 

προαπαιτούµενο όρο για την εφαρµογή του άρθρου 95 της Συνθήκης και είναι πεπεισµένη ότι ο 

στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται στα πλαίσια του εκπονηθέντος κανονισµού. 

 
Η Αυστρία εξακολουθεί να πιστεύει ακράδαντα ότι το άρθρο 175 της Συνθήκης είναι η 

ενδεδειγµένη νοµική βάση του κανονισµού για ορισµένα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου (ήτοι 

το Μέρος A της σχετικής δέσµης). Εκφράζουµε τη λύπη µας διότι η πλειοψηφία των 

αντιπροσωπιών αποφάσισε διαφορετικά. 

 
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προδιαγραφές της 

Αυστρίας, εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι η διττή προσέγγιση σε συνδυασµό µε το επιτευχθέν 

τεχνικό επίπεδο φανερώνει στην πράξη προσπάθεια ανάσχεσης των επιδιώξεων της πολιτικής της 

ΕΕ για τις κλιµατικές µεταβολές. Θα δυσχεράνει τη διατήρηση των καθιερωµένων προδιαγραφών 

καθώς και την έγκαιρη θέσπιση αντίστοιχων προδιαγραφών σε άλλα κράτη µέλη εφόσον το 

επιθυµούν. 
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Υπό το πρίσµα αυτό, θα µπορούσαν να τεθούν σε µειονεκτική θέση ή ακόµη και να θιγούν οι 
διεθνείς δεσµεύσεις των κρατών µελών. Η Αυστρία τονίζει ότι στη συµφωνία της ΕΕ για την 
κατανοµή των βαρών δεν προβλέπεται εναρµονισµένη προσέγγιση στο επίπεδο των 15 και ότι οι 
δυνατότητες εµπορίας των δικαιωµάτων εκποµπών δυνάµει του άρθρου 24 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
για την εµπορία των δικαιωµάτων εκποµπών, ενδέχεται επίσης να διαταραχθούν στο εγγύς µέλλον. 
 
Επιδεικνύοντας πνεύµα συµβιβασµού, η Αυστρία ήταν επίσης πρόθυµη να δεχθεί κάθε αξιόπιστη 
προσωρινή παρέκκλιση µε την οποία τα κράτη µέλη θα είχαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν 
αυστηρότερες εθνικές διατάξεις από εκείνες που ορίζονται στον κανονισµό για την εναποµένουσα 
περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η Αυστρία θεωρεί ότι η Συνθήκη 
θα παρείχε κάποιες πρακτικές και νοµικές δυνατότητες γι’ αυτή την προσέγγιση. 
 
Εφόσον και η ύστατη αυτή προσπάθεια απεµπλοκής του θέµατος απέτυχε, η Αυστρία είναι 
υποχρεωµένη να καταψηφίσει τη συγκεκριµένη κοινή θέση.  
 
Η Αυστρία επιφυλάσσεται παντός δικαιώµατός της να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη 
διατήρηση υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας δυνάµει των υποχρεώσεών της στα 
πλαίσια διεθνούς συµφωνίας. Ταυτόχρονα, η Αυστρία απευθύνει έκκληση στις επόµενες 
Προεδρίες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εργαστούν προς 
επίτευξη λύσεων µε στόχο να συγκλίνουν όλες οι προσπάθειες που αφορούν τις κλιµατικές 
µεταβολές. 
 

∆ήλωση της ∆ανίας 

 

Η ∆ανία αναγνωρίζει ότι η κοινή θέση θα οδηγήσει στη µείωση της χρήσης των φθοριούχων 

αερίων στην ΕΕ. 

 

Ωστόσο, η ∆ανία δεν µπορεί να δεχθεί το γεγονός ότι η κοινή θέση δεν επιτρέπει στα κράτη µέλη 

να διατηρήσουν εθνικές διατάξεις αυστηρότερες από εκείνες του Παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος 

κανονισµού, στην προσπάθειά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάµει της απόφασης 

2002/358/ΕΚ. 

 

Η ∆ανία επιφυλάσσεται των δικαιωµάτων της που απορρέουν από τη Συνθήκη να λάβει όλα τα 

κατάλληλα µέτρα για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας. 
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Κοινή δήλωση του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας 
 
Με την παρούσα δήλωση, επιθυµούµε να εκφράσουµε την απογοήτευσή µας για το ότι ο κανονισµός 
επιτρέπει τη χρήση και διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων σε τοµείς όπου υπάρχουν αποδοτικές 
από πλευράς κόστους εναλλακτικές λύσεις. Για το λόγο αυτό, ζητούµε να πραγµατοποιηθεί έγκαιρη και 
µε αξιώσεις επανεξέταση του κανονισµού. Η διαθεσιµότητα εναλλακτικών λύσεων και η πείρα την 
οποία έχουν αποκτήσει τα κράτη µέλη για τον περιορισµό των φθοριούχων αερίων θα πρέπει να 
χρησιµεύσουν ως βάση για την επανεξέταση. 
 
Εκφράζουµε επίσης τη λύπη µας διότι στη νοµική βάση του κανονισµού δεν αντικατοπτρίζεται ο 
πρωταρχικός, στη συγκεκριµένη περίπτωση, στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
Επιπλέον, όσον αφορά τις διατάξεις που βασίζονται στο άρθρο 95, ευελπιστούσαµε ότι θα 
προβλέπονταν ευρύτεροι και αποτελεσµατικότεροι περιορισµοί για τη µείωση των φθοριούχων 
εκποµπών αερίου. 
 
Τα φθοριούχα αέρια διαθέτουν πολύ ισχυρό δυναµικό εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου και µακρά 
διάρκεια ζωής στην ατµόσφαιρα. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να περιοριστούν οι 
εκποµπές από φθοριούχα αέρια ώστε να εκπληρωθούν οι δεσµεύσεις µας κατ' εφαρµογή του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο και ο απώτερος στόχος της Σύµβασης για τις κλιµατικές µεταβολές. 
 
Θα εργαστούµε εποικοδοµητικά µε γνώµονα τη βελτίωση του εν λόγω κανονισµού κατά τη δεύτερη 
ανάγνωση. 
 

∆ήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την επανεξέταση 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 2, σηµείο ι) 

 
Η Επιτροπή δηλώνει ότι στην επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 2 ι), ενδεχόµενοι τοµείς 
προς επανεξέταση σε σχέση µε το Παράρτηµα ΙΙ είναι οι εξής: 
 
- εφαρµογές στον τοµέα των αεροζόλ, 
- εφαρµογές στους τοµείς της ψύξης, του κλιµατισµού (εκτός του κλιµατισµού των µηχανοκινήτων 

οχηµάτων) και των αντλιών θερµότητας, 
- αφροί, τόσο σκληροί όσο και ελαστικοί, 
- συστήµατα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες. 
 
 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 01.07.2005 
COM(2005)296 τελικό 

2003/0198 A (COD) 
2003/0198 B (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ορισµένα φθοριούχα αέρια του 
θερµοκηπίου και οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις 
εκποµπές των συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 
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2003/0198 A (COD) 
2003/0198 B (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ορισµένα φθοριούχα αέρια του 
θερµοκηπίου και οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις 
εκποµπές των συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η πρόταση COM(2003)492 τελικό της 11ης Αυγούστου 2003 διαβιβάστηκε στο 
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 12 Αυγούστου 2003, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
συναπόφασης, δυνάµει του άρθρου 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ. 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 28 
Ιανουαρίου 20041. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στη σύνοδο της 31ης 
Μαρτίου 2004. 

Μετά τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δυνάµει του άρθρου 250 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί 
Κοινής Θέσεως, µε ειδική πλειοψηφία, στις 14 Οκτωβρίου 2004. 

Το Συµβούλιο ενέκρινε επισήµως την Κοινή Θέση στις 20 Ιουνίου 2005. 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Γενικός σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι η σηµαντική συµβολή στην 
επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 
του Κυότο, µε τη θέσπιση αποδοτικών, από πλευράς κόστους, µέτρων για τον 
περιορισµό των εκποµπών φθοριούχων αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου. Οι κατ’ εκτίµηση εκποµπές (σε ισοδύναµο CO2) των φθοριούχων 
αυτών αερίων θερµοκηπίου, εάν δεν ελαµβάνοντο µέτρα, θα αυξάνονταν κατά 50% 
περίπου στο διάστηµα 1995-2010. Είναι ακόµη πιο σηµαντικό για την ΕΕ να 
θεσπίσει και να εφαρµόσει, µε ταχείς ρυθµούς, νοµοθετικές διατάξεις για τον 
περιορισµό των οικείων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, µε τη θέση του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο σε ισχύ, στις 16 Φεβρουαρίου 2005. 

                                                 
1 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
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Ο δεύτερος στόχος της πρότασης συνίσταται στην πρόληψη τυχόν στρεβλώσεων της 
εσωτερικής αγοράς, ως αποτέλεσµα των διαφορετικών υφιστάµενων ή 
σχεδιαζόµενων µέτρων των κρατών µελών για την επίτευξη των οικείων επιµέρους 
στόχων του Κυότο. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει εναρµονισµένους 
περιορισµούς στην εµπορία και χρήση των φθοριούχων αερίων, σε εφαρµογές όπου 
η συγκράτησή τους είναι δύσκολη ή η χρήση τους θεωρείται ακατάλληλη, ενώ, από 
την άλλη πλευρά, προσφέρονται ήδη κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές. Βασικό 
στοιχείο συνιστά ο έλεγχος των ατµοσφαιρικών διαρροών των συγκεκριµένων 
φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου στα συστήµατα κλιµατισµού των µηχανοκίνητων 
οχηµάτων (κινητά συστήµατα κλιµατισµού - mobile air conditioning systems/MAC) 
και η απαγόρευση, από συγκεκριµένη ηµεροµηνία και µετά, της χρήσης HFC 134a 
στα MAC. 

Η πρόταση αναµένεται να περιορίσει τις αναµενόµενες εκποµπές φθοριούχων 
αερίων κατά 23 εκατοµµύρια τόνους ισοδυνάµου CO2 περίπου µέχρι το 2010, ενώ 
προβλέπονται ακόµη µεγαλύτεροι περιορισµοί, δεδοµένου ότι ορισµένες διατάξεις, 
όπως, ιδίως, η εξάλειψη του HFC-134a στα MAC, θα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις 
µόνο µετά το 2010. 

Στηριζόµενη στην πρόταση της Επιτροπής, η Κοινή Θέση, υπό τη µορφή δύο 
νοµοθετικών κειµένων, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στο να εξασφαλισθεί ότι θα 
εκπληρωθούν, κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους, οι νοµικές δεσµεύσεις 
για τον περιορισµό των αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του 
Κυότο, το οποίο επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της 
στις 31 Μαΐου 2002. 

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

3.1. Γενικά σχόλια 

54 από τις 81 τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενσωµατώθηκαν στο σύνολό τους, εν µέρει ή καταρχήν, στην Κοινή Θέση. 27 
τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο, και οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
Κοινή Θέση, γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κοινή Θέση, υπό τη µορφή κανονισµού για τα φθοριούχα 
αέρια θερµοκηπίου και οδηγίας για τις εκποµπές των συστηµάτων κλιµατισµού των 
µηχανοκίνητων οχηµάτων MAC, δεν αλλοιώνει τη φιλοσοφία και τους στόχους της 
πρότασής της. Η αλλαγή της µορφής αντανακλά, επίσης, την επιθυµία του 
Κοινοβουλίου για την αντιµετώπιση του ζητήµατος των MAC µέσω νοµοθετικών 
διατάξεων που αφορούν την έγκριση τύπου. Η Επιτροπή συµφώνησε στην εν λόγω 
αλλαγή της µορφής, επειδή τα δύο στοιχεία θεωρούνται ως ενιαία δέσµη που 
διασφαλίζει την περιβαλλοντική εµβέλεια της αρχικής πρότασης. Το Συµβούλιο 
συµφώνησε εν προκειµένω και αυτό αντανακλάται στις αιτιολογικές σκέψεις της 
Κοινής Θέσης. 

Η Επιτροπή προέβη σε δήλωση για το άρθρο 10 του κανονισµού (περιέχεται στο 
παράρτηµα). 
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3.2. Λεπτοµερή σχόλια 

3.2.1. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και 
ενσωµατώθηκαν πλήρως, καταρχήν ή εν µέρει, στην Κοινή Θέση 

Οι τροπολογίες 3, 34 και 79 προσθέτουν τη λέξη «θερµοκηπίου» πριν από τα 
φθοριούχα αέρια (καθ’ όλο το κείµενο). 

Η τροπολογία 8 εξετάζει λεπτοµερέστερα όλες τις πτυχές που το άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισµού θίγει στην Κοινή Θέση. 

Η τροπολογία 12 βελτιώνει τον ορισµό της ανάκτησης. 

Η τροπολογία 13 παραθέτει ορισµό της καταστροφής.  

Οι τροπολογίες 15, 16 και 17 αποσαφηνίζουν τον ορισµό των καλυπτόµενων 
ουσιών. 

Η τροπολογία 18 προσδίδει µεγαλύτερη νοµική σαφήνεια και βεβαιότητα στον 
ορισµό του «∆υναµικού Θέρµανσης του Πλανήτη» (∆ΘΠ/GWP).  

Η τροπολογία 29 εξασφαλίζει τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών µέτρων µετά τη 
διαρροή. 

Η τροπολογία 30 προβλέπει τη µείωση της συχνότητας επιθεωρήσεων ελλείψει 
διαρροών. 

Οι τροπολογίες 31 και 107 επιτρέπουν τις επιθεωρήσεις του πυροσβεστικού 
εξοπλισµού υπό το ISO 14520  

Οι τροπολογίες 32 και 33 απαιτούν την ύπαρξη συστηµάτων ανίχνευσης διαρροών 
στα τµήµατα στα οποία αυτές είναι πιθανότερες. 

Η τροπολογία 35 προβλέπει τη συντοµότερη δυνατή λήψη µέτρων επισκευής στις 
διαρροές. 

Η τροπολογία 41 απαιτεί από τα κράτη µέλη την προσαρµογή των οικείων 
προγραµµάτων κατάρτισης. 

Οι τροπολογίες 46, 50, 52 και 63 αποσαφηνίζουν το κείµενο όσον αφορά τις 
γνωστοποιήσεις δεδοµένων. 

Η τροπολογία 78 αποβλέπει στη διάθεση πληροφοριών σχετικά µε το ∆ΘΠ/GWP 
προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν φθοριούχα αέρια, στη νέα διάταξη που 
αφορά την επισήµανση. 

Η τροπολογία 82 θεσπίζει την επανεξέταση, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο κανονισµός χρήζει αναθεωρήσεως. Όσον αφορά την οδηγία, το θέµα 
καλύπτεται καταρχήν από το άρθρο 8. Η τροπολογία 111 ορίζει ότι αρχής γενοµένης 
από της 31ης ∆εκεµβρίου 2006, οι νέοι τύποι οχηµάτων πρέπει να είναι σύµµορφοι 
µε τους βαθµούς διαρροής που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο ειδικής 
εναρµονισµένης διαδικασίας δοκιµής. 
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3.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν 
ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση 

Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις: η τροπολογία 7 αφορά την κατάρτιση και 
πιστοποίηση. Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην προχωρήσει σε λεπτοµέρειες για 
κάθε διάταξη που η Επιτροπή είναι σε θέση να υποστηρίξει, δεδοµένου ότι οι 
σχετικές µε την κατάρτιση και πιστοποίηση διατάξεις του κανονισµού ενισχύονται.  

Όσον αφορά τους ορισµούς: ο ορισµός εννοιών βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, 
εφόσον αυτό είναι δυνατόν, µπορεί να προσθέσει σαφήνεια και βεβαιότητα, όπως 
στις τροπολογίες 9 και 11. Η Κοινή Θέση δεν περιλαµβάνει τους προτεινόµενους 
από το Κοινοβούλιο ορισµούς του δοχείου και του παραγωγού, πλην όµως η 
Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό δεν εξασθενίζει την πρότασή της. 

Όσον αφορά τις τυποποιηµένες δοκιµές πριν από τη διάθεση στην αγορά: η 
τροπολογία 24 προβλέπει ότι τα συστήµατα ψύξης, κλιµατισµού και αντλιών 
θερµότητας, πρέπει να υποβάλλονται σε τυποποιηµένες δοκιµές προτού διατεθούν 
στην αγορά. Πλην όµως, οι δοκιµές αυτές πρέπει να βασίζονται στην υφιστάµενη 
νοµοθεσία και όχι σε δοκιµές που έχει ορίσει η επιτροπή. Το Συµβούλιο πιστεύει ότι 
πρόκειται για κανονική διαδικασία, και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να 
επαναληφθεί στην Κοινή Θέση. 

Όσον αφορά ένα ηλεκτρονικό µητρώο των εγκεκριµένων επιχειρήσεων και 
προσωπικού: η τροπολογία 40, η οποία προβλέπει ένα ηλεκτρονικό µητρώο, θα 
µπορούσε να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο στην υπηρεσία των φορέων 
εκµετάλλευσης, όσον αφορά τη χρήση εξουσιοδοτηµένου προσωπικού. Η Κοινή 
Θέση δεν περιλαµβάνει τη διάταξη αυτή και, δεδοµένου ότι δεν κατέχει δεσπόζουσα 
θέση στις διατάξεις περιορισµού, η Επιτροπή είναι σε θέση να την κάνει δεκτή. 

Όσον αφορά τα συστήµατα κλιµατισµού σε µηχανοκίνητα οχήµατα µε ∆υναµικό 
Θέρµανσης του Πλανήτη (∆ΘΠ/GWΡ) κάτω του 100 και φορολογικά κίνητρα: η 
τροπολογία 77 καλεί τα κράτη µέλη να προωθήσουν τη διάθεση, στην αγορά, 
εξοπλισµού (MAC) µε ∆ΘΠ/GWP κάτω του 100 και να θεσπίσουν φορολογικά 
κίνητρα. Η Επιτροπή συµφωνεί καταρχήν, πλην όµως πιστεύει ότι δεν είναι 
σκόπιµος ο υποχρεωτικός χαρακτήρας. Η τροπολογία αυτή δεν περιλαµβάνεται στην 
Κοινή Θέση. 

Όσον αφορά την επανεξέταση των στόχων ανάκτησης και το ερώτηµα του κατά 
πόσον χρειάζεται αναθεώρηση το νοµικό πλαίσιο που διέπει την ανάκτηση: η 
τροπολογία 81 διαλαµβάνει την ενίσχυση του στοιχείου της ανάκτησης στις σχετικές 
µε την επανεξέταση διατάξεις. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η επανεξέταση των 
σχετικών µε την ανάκτηση διατάξεων θα µπορούσε να ενταχθεί καταλλήλως στη 
σχετική µε την επανεξέταση ρήτρα. ∆εν περιλαµβάνεται στην Κοινή Θέση, πλην 
όµως η Επιτροπή πιστεύει ότι το θέµα καλύπτεται από την απαίτηση αξιολόγησης 
του «αντίκτυπου των σχετικών διατάξεων». 

3.2.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, οι οποίες, 
πλην όµως, ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση. 

Όσον αφορά τα συστήµατα κλιµατισµού των µηχανοκίνητων οχηµάτων: η 
τροπολογία 6 διαγράφει την αιτιολογική σκέψη που αναφέρεται στις µεταβιβάσιµες 
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ποσοστώσεις, σε συνάρτηση µε την τροπολογία 105, τις οποίες η Επιτροπή δεν ήταν 
σε θέση, αρχικά, να κάνει δεκτές. Το Συµβούλιο υιοθέτησε ανάλογη προσέγγιση 
έναντι του Κοινοβουλίου όσον αφορά το νοµοθετικό κείµενο για τον περιορισµό των 
εκποµπών από τα MAC και η Κοινή Θέση αποκρυσταλλώνει τις προτεινόµενες από 
την Επιτροπή διατάξεις, µέσω µιας οδηγίας του είδους «έγκριση τύπου» που 
τροποποιεί την οδηγία 1970/156/ΕΚ. 

Όσον αφορά τον ορισµό της διάθεσης στην αγορά: η τροπολογία 10 διαλαµβάνει τη 
διάθεση στην αγορά των φθοριούχων αερίων αυτών καθαυτών, καθώς και των 
προϊόντων ή εξοπλισµών που περιέχουν φθοριούχα αέρια. Επίσης, η τροπολογία 
αίρει την αναφορά σε «αµεταχείριστα» προϊόντα και εξοπλισµούς, που προβλέπεται 
στην πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι σε θέση να υποστηρίξει το νέο 
ορισµό, δεδοµένου ότι αποκλείει τη διάθεση φθοριούχων αερίων στην αγορά. 

Όσον αφορά τους όρους «φορέας εκµετάλλευσης» και «κάτοχος»: οι τροπολογίες 23 
και 34 υποκαθιστούν τους όρους «κάτοχοι και φορείς εκµετάλλευσης» για την 
πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τους «φορείς εκµετάλλευσης». Η Επιτροπή 
θεώρησε ότι η ευθύνη για τη συγκράτηση πρέπει να καθοριστεί επακριβώς και ότι 
κανονικά, την ευθύνη αυτή αναλαµβάνει «ο φορέας εκµετάλλευσης». Ωστόσο, στην 
Κοινή Θέση, άρθρο 2 στ), προβλέπεται η δυνατότητα για τον «κάτοχο» να ορισθεί 
ως υπεύθυνος για τα µέτρα συγκράτησης και ανάκτησης. 

Όσον αφορά τους όρους «εγκεκριµένες εταιρείες» και «εγκεκριµένο προσωπικό»: οι 
τροπολογίες 26, 27 και 28 θεσπίζουν την έννοια των «εγκεκριµένων εταιρειών» σε 
συνδυασµό µε την έννοια «εγκεκριµένο προσωπικό». Η Επιτροπή θεώρησε ότι 
βασικό στοιχείο των διατάξεων συγκράτησης είναι η ανάγκη ύπαρξης δεόντως 
εξουσιοδοτηµένου προσωπικού. Η χρήση της λέξης «εγκεκριµένου» αντί της λέξης 
«εξουσιοδοτηµένου» σε σχέση µε το προσωπικό µπορεί να γίνει δεκτή, καθώς και η 
υπαγωγή των εταιρειών στο άρθρο 3 παράγραφος 2, δεδοµένου ότι το σύστηµα 
επιθεώρησης ενισχύεται όσον αφορά την τήρηση µητρώων. 

Όσον αφορά την ανάκτηση φθοριούχων αερίων: η τροπολογία 39 επιβάλλει την 
ανάκτηση κατά τη συντήρηση και κατά την τελική διάθεση. Ωστόσο, στην Κοινή 
Θέση, το κείµενο αναφέρει τώρα «και πριν από την τελική διάθεση». Η Επιτροπή 
είναι σε θέση να στηρίξει τη διατύπωση αυτή. 

Όσον αφορά τον περιορισµό της συχνότητας των επιθεωρήσεων ελλείψει διαρροών: 
σχετικά µε την τροπολογία 110, η Επιτροπή προτίµησε να αφήσει το ζήτηµα του 
περιορισµού στην αρµόδια αρχή που είναι αρµοδιότερη να κρίνει τα σχετικά. Στην 
Κοινή Θέση οι επιθεωρήσεις υποδιπλασιάζονται εφόσον είναι εγκατεστηµένο ένα 
οµαλά λειτουργούν σύστηµα εντοπισµού διαρροών. 

Όσον αφορά την κατάρτιση και έγκριση: η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να κάνει 
δεκτές τις τροπολογίες 42, 43 και 44, οι οποίες απαιτούν την ευθυγράµµιση των 
υφιστάµενων συστηµάτων µε τις απαιτήσεις του κανονισµού, δεδοµένου ότι 
εµπεριείχαν ένα υπερβάλλον στοιχείο επιβολής. Μικρός αριθµός των εννοιών που 
εµπεριέχονται στις εν λόγω τροπολογίες ενσωµατώθηκε στην Κοινή Θέση (άρθρο 5, 
η οποία υπέστη σηµαντικές τροποποιήσεις). Τα βασικά στοιχεία σχετικά µε το 
χρονοδιάγραµµα και τη διαδικασία θέσπισης ελάχιστων προτύπων κατάρτισης και 
αµοιβαίας αναγνώρισης, παραµένουν αµετάβλητα. 
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Όσον αφορά την υποβολή στοιχείων: η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να κάνει δεκτές 
τις τροπολογίες 47, 48, 54, 55, 57, 59, 60 και 62 οι οποίες θεσπίζουν αλλαγές στη 
διατύπωση, οι οποίες αίρουν την υποχρέωση, για τους παραγωγούς, να υπολογίζουν 
τις εκποµπές των τελικών χρηστών. Θεσπίζουν δε την έννοια των εκποµπών κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε αερίου και την απαίτηση να εξετάζουν τα κράτη 
µέλη ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα στοιχείων και να αναφέρονται σχετικά στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν έκανε δεκτές τις εν λόγω τροπολογίες, επειδή θα 
ανέτρεπαν τελείως την ισορροπία των σχετικών µε την υποβολή στοιχείων 
διατάξεων. Ωστόσο, η Κοινή Θέση ακολούθησε τη µέση οδό, την οποία η Επιτροπή 
είναι σε θέση να κάνει δεκτή. 

Όσον αφορά τα συστήµατα κλιµατισµού σε µηχανοκίνητα οχήµατα: οι τροπολογίες 
65, 71, 73, 76, 105, 108, 111 και 112 αντικαθιστούν τις διατάξεις για τις 
µεταβιβάσιµες ποσοστώσεις µε διατάξεις του είδους «έγκριση τύπου». Από τη 
στιγµή που κατέστη σαφές ότι το Συµβούλιο προτιµούσε µια ανάλογη µε αυτήν του 
Κοινοβουλίου προσέγγιση όσον αφορά το κατάλληλο νοµοθετικό µέσον, η Επιτροπή 
έκανε δεκτές τις εν λόγω τροπολογίες. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 
θεσµικών οργάνων για τις ηµεροµηνίες θέσεως σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων. Το 
Κοινοβούλιο πρότεινε το 2011 για τους νέους τύπους οχηµάτων και το 2014 για όλα 
τα νέα οχήµατα. Η Επιτροπή θεώρησε ότι, προκειµένου η πρότασή της να είναι 
ισοδυνάµου αποτελέσµατος, οι ηµεροµηνίες αυτές δεν πρέπει να είναι 
µεταγενέστερες των ετών 2010 και 2016. Η Επιτροπή έκρινε το στοιχείο αυτό 
σηµαντικό στη συµβολή για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ Όσον αφορά το Κυότο. 
Η Κοινή Θέση αποκρυσταλλώνει τις προτεινόµενες διατάξεις της Επιτροπής, µέσω 
της θέσπισης οδηγίας του είδους «έγκριση τύπου» που τροποποιεί την οδηγία 
1970/156/ΕΚ, µε ηµεροµηνίες εξάλειψης το 2011 για το HFC-134a και το 2017 για 
τους νέους τύπους οχηµάτων και τα νέα οχήµατα, αντιστοίχως. 

Όσον αφορά τα βελτιωµένα κλιµατιστικά συστήµατα σε µηχανοκίνητα οχήµατα: οι 
τροπολογίες 85 και 96 διαγράφουν τον ορισµό των ενισχυµένων MAC µετά τη 
διαγραφή του συστήµατος ποσοστώσεων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να 
διατηρηθεί. Ωστόσο, οι διατάξεις οι σχετικές µε τις µεταβιβάσιµες ποσοστώσεις 
αντικαταστάθηκαν από διατάξεις του είδους «έγκριση τύπου» και, ως εκ τούτου, τα 
ενισχυµένα MAC δεν χρειάζονται πλέον και διαγράφονται στην Κοινή Θέση. 

Όσον αφορά την υποβολή έκθεσης για την τεχνική πρόοδο στην επίτευξη ασφαλών 
για το περιβάλλον συστηµάτων κλιµατισµού: η τροπολογία 86 καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει έκθεση, µετά από διετία, για την τεχνική πρόοδο στην επίτευξη 
ασφαλών για το περιβάλλον συστηµάτων κλιµατισµού. Η Κοινή Θέση προβλέπει 
επανεξέταση για το κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθούν οι κοινοτικές διατάξεις 
σχετικά µε το ∆ΘΠ/GWP των φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 της οδηγίας «έγκριση τύπου».  
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3.2.4. Κοινοβουλευτικές τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και δεν 
ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση 

Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις: η τροπολογία 2 εισάγει αιτιολογική σκέψη 
σχετική µε τους επιµέρους στόχους του Κυότο για τις εκποµπές κάθε κράτους 
µέλους και µε την ανάγκη λήψεως ατοµικών µέτρων. Ωστόσο, δεν γίνεται αναφορά 
για την ανάγκη, σε ορισµένες περιπτώσεις, εναρµονισµένης δράσης· δεδοµένου 
µάλιστα ότι ορισµένες από τις ενέργειες στον προτεινόµενο κανονισµό καλύπτονται 
από το άρθρο 95, υπάρχει το ενδεχόµενο, για τα κράτη µέλη, να στερηθούν της 
πλήρους διακριτικής ευχέρειας επιλογής των οικείων εθνικών µέτρων. 

Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις: η τροπολογία 4 εισάγει αιτιολογική σκέψη 
όπου υπογραµµίζεται η ύπαρξη εναλλακτικών, έναντι των φθοριούχων αερίων, 
λύσεων για τη µεγάλη πλειονότητα των εφαρµογών και όπου, ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να περιοριστεί η χρήση τους σε εφαρµογές για τις οποίες δεν υπάρχει 
εναλλακτική λύση. Στον προτεινόµενο κανονισµό απαγορεύονται ορισµένες χρήσεις 
και προϊόντα όπου χρησιµοποιούνται φθοριούχα αέρια. Η Επιτροπή δεσµεύεται, στο 
αναθεωρηµένο άρθρο, να εξετάσει άλλες εφαρµογές που εµπεριέχουν φθοριούχα 
αέρια. 

Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις: η τροπολογία 5 αναφέρει ότι τα κράτη µέλη 
δύνανται να καθορίζουν πρόσθετες υποχρεώσεις των κρατών µελών για 
γνωστοποίηση, πέραν των κοινοτικών υποχρεώσεων. Η πρόταση αυτή δεν έγινε 
δεκτή από την Επιτροπή, δεδοµένου ότι πιστεύει ότι θα έπρεπε να καλυφθεί από τον 
µηχανισµό παρακολούθησης. Ωστόσο, στην Κοινή Θέση, υπάρχει γενική 
αιτιολογική σκέψη η οποία αναφέρεται στη γνωστοποίηση εκ µέρους των κρατών 
µελών, θέση την οποία η Επιτροπή δύναται να υποστηρίξει. 

Όσον αφορά τον ορισµό των νέων αερολυµάτων: η τροπολογία 20 πρόκειται να 
αντικαταστήσει τον εκ µέρους της Επιτροπής προτεινόµενο ορισµό, µε έναν νέο 
ορισµό των «τεχνικών αερολυµάτων». Κατά την άποψη της Επιτροπής, η σχετική 
αξιολόγηση δεν ήταν πλήρης και, κατόπιν αυτού, υποστηρίζει τον ορισµό που 
περιέχεται στην Κοινή Θέση, ο οποίος ευθυγραµµίζεται µε την πρότασή της. 

Όσον αφορά έναν νέο ορισµό των κατασκευαστών µικρών σειρών αυτοκινήτων: η 
Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την τροπολογία 21, επειδή ο ορισµός δεν είναι συµβατός 
µε το σύστηµα έγκρισης τύπου. Όσον αφορά τη θέσπιση γενικής υποχρέωσης 
πρόληψης και ελαχιστοποίησης των εκποµπών: σχετικά µε την τροπολογία 22, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή καλύπτεται ήδη από το άρθρο 3. Η Επιτροπή υποστηρίζει 
την Κοινή Θέση. 

Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις των κινητών εφαρµογών: η Επιτροπή απέρριψε την 
τροπολογία 25 επειδή δεν διενεργήθηκε ακόµη η αναγκαία τεχνική και οικονοµική 
αξιολόγηση, και, κατόπιν τούτου, υποστηρίζει την Κοινή Θέση. 

Όσον αφορά την καταχώρηση των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την 
επιθεώρηση συστηµάτων πυρασφάλειας: η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την 
τροπολογία 36, δεδοµένου ότι, κατ’ αυτήν, θα επιβάρυνε περαιτέρω τη βιοµηχανία, 
χωρίς σαφές όφελος. Κατόπιν αυτού, η τροπολογία δεν περιέχεται στην Κοινή Θέση. 
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Όσον αφορά τη γνωστοποίηση στοιχείων: η Επιτροπή απέρριψε τις τροπολογίες 49, 
57 και 61, δεδοµένου ότι αυτές θα διεύρυναν το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων που 
διέπουν τη γνωστοποίηση στοιχείων και δεν ήταν σαφές εάν προέκυπτε όφελος από 
την εκτίµηση των εκποµπών φθοριούχων αερίων στην ΕΕ. Η θέση αυτή 
επιβεβαιώθηκε στην Κοινή Θέση. 

Σε ό,τι αφορά τη χρήση εξαφθοριούχου θείου στη χύτευση µαγνησίου: η Επιτροπή 
απέρριψε την τροπολογία 64, η οποία φέρει το όριο χρήσεως κάτω των 500 kg 
ετησίως. Εξάλλου, δεν περιλαµβάνεται στην Κοινή Θέση, µολονότι απαιτείται, µέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2010, η επανεξέταση της εν λόγω παρέκκλισης. 

Όσον αφορά την προώθηση της διάθεσης εξοπλισµού, ψύξης και κλιµατισµού στην 
αγορά, µέσω φορολογικών και άλλων κινήτρων: η Επιτροπή απέρριψε τις 
τροπολογίες 69 και 74, δεδοµένου ότι θα προέκυπταν δυσκολίες όσον αφορά τα 
φορολογικά κίνητρα σε σχέση µε τη νοµοθεσία ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων. 

Όσον αφορά τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη µετατροπή των κινητών 
συστηµάτων κλιµατισµού (MAC) µε ∆ΘΠ/GWP<50: η Επιτροπή δεν θεωρεί 
εφαρµόσιµη την τροπολογία 75 και υποστηρίζει την Κοινή Θέση. 

Όσον αφορά την επανεξέταση των φιλικών προς το κλίµα συστηµάτων κλιµατισµού 
δύο έτη µετά τη θέση του κανονισµού σε ισχύ: η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να 
κάνει δεκτή την τροπολογία 80, δεδοµένου ότι το πεδίο εφαρµογής ήταν εξαιρετικά 
ευρύ και η επανεξέταση θα ερχόταν σε αντίφαση µε το χρονοδιάγραµµα 
επανεξέτασης στην πρόταση της Επιτροπής και στην Κοινή Θέση. 

Όσον αφορά την επιτροπή (αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων): η 
τροπολογία 83 προέβλεπε νέα, πρόσθετη επιτροπή, η οποία θα είχε ως αντικείµενο 
ενασχόλησης την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Η Επιτροπή 
πιστεύει ότι η επιτροπή που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 
είναι επαρκής. Επίσης, η Επιτροπή απέρριψε την τροπολογία 104, η οποία 
προέβλεπε τη σύσταση νέας µόνιµης επιτροπής, αντί της Επιτροπής που προβλέπεται 
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000. 

Όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ – απαγορεύσεις: η τροπολογία 
84 προέβλεπε τη θέσπιση ορισµένων αλλαγών σε σχέση µε τη χρήση των PFC στην 
πυρασφάλεια και στα νέα αερολύµατα. Αυτές απορρίφθηκαν από την Επιτροπή, 
επειδή είτε εξασθένιζαν την πρόταση (PFC) είτε, στην περίπτωση των αερολυµάτων, 
ήταν αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω τεχνικής αξιολόγησης. 

Όσον αφορά τα κινητά συστήµατα κλιµατισµού που περιέχουν HFC-152a: η 
τροπολογία 108 (και οι τροπολογίες 73, 112) µειώνουν το ∆ΘΠ/GWP των ψυκτικών 
µηχανηµάτων από 150 σε 50, µε αποτέλεσµα την εξαίρεση των HFC-152a. Κατά την 
Επιτροπή, αυτό δεν δικαιολογείται υπό το περιβαλλοντικό πρίσµα. Ωστόσο, η Κοινή 
Θέση προβλέπει επανεξέταση της σκοπιµότητας τροποποίησης των κοινοτικών 
διατάξεων που αφορούν το ∆ΘΠ/GWP των φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας του είδους «έγκριση τύπου». 
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3.2.5. Πρόσθετες τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής 

Όσον αφορά τη νοµική βάση: συνεκτιµώντας την απόφαση του Συµβουλίου για την 
αλλαγή της µορφής της πρότασης της Επιτροπής µε οδηγία που αφορά, ειδικά, το 
ζήτηµα των υδροφθορανθράκων (HFC) στα κινητά συστήµατα κλιµατισµού (MAC), 
και µε κανονισµό που να καλύπτει το υπόλοιπο της αρχικής πρότασης, η Επιτροπή 
δέχεται τη στήριξη της οδηγίας κατ’ αποκλειστικότητα στο άρθρο 95, και τη νοµική 
στήριξη του κανονισµού στα άρθρα 175 και 95, σε σχέση µε ορισµένα άρθρα. Η 
Κοινή Θέση είναι σύµφωνη µε την εν λόγω άποψη. Η αιτιολογική σκέψη 5 καθιστά 
σαφές ποια από τα άρθρα του κανονισµού στηρίζονται στο άρθρο 95. 

Όσον αφορά την επισήµανση των προϊόντων και του εξοπλισµού: η Κοινή Θέση 
περιλαµβάνει νέο άρθρο για την επισήµανση, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι ορισµένα 
προϊόντα και εξοπλισµοί, που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου, δεν 
διατίθενται στην αγορά, εκτός εάν φέρουν κατάλληλη επισήµανση. Η Επιτροπή, 
µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, θα καθορίσει τη µορφή της επισήµανσης. 

Όσον αφορά την επανεξέταση: η Επιτροπή κρίνει θετική τη θέσπιση λεπτοµερών 
διατάξεων σχετικά µε την επανεξέταση, οι οποίες ενισχύουν την πρότασή της. Η 
Επιτροπή επισηµαίνει ότι η πρότασή της αποτελεί απλώς ένα πρώτο βήµα, και ως εκ 
τούτου τα τέσσερα έτη της επανεξέτασης µετά τη θέση του κανονισµού σε ισχύ θα 
αποτελέσουν σηµαντικό µέσο αξιολόγησης της προόδου, καθώς και όχηµα υποβολής 
νέων προτάσεων, εφόσον κριθεί σκόπιµο. 

Όσον αφορά την έναρξη ισχύος: στην Κοινή Θέση, ο κανονισµός τίθεται σε ισχύ 
δώδεκα µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα, αντί των είκοσι 
ηµερών που προτείνονται από την Επιτροπή. Η προθεσµία για την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας παραµένει είκοσι ηµέρες. Η εν λόγω µεταβολή στην ηµεροµηνία ισχύος του 
κανονισµού οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις απαγορεύσεις του 
παραρτήµατος ΙΙ θα αρχίσουν ήδη να ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του 
κανονισµού. Η Επιτροπή συµφωνεί. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Στην αξιολόγηση της Κοινής Θέσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τον µετασχηµατισµό 
της πρότασής της αφενός σε οδηγία που διαλαµβάνει ειδικά το ζήτηµα των HFC στα 
MAC, µε τη χρήση της νοµοθεσίας που διέπει την έγκριση τύπου των οχηµάτων και 
αφετέρου σε κανονισµό για την κάλυψη των υπολειπόµενων της αρχικής πρότασής 
της. Η Επιτροπή συµφώνησε στον εν λόγω µετασχηµατισµό, µε το σκεπτικό ότι το 
περιεχόµενο εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα ενιαίο σύνολο που θωρακίζει τις 
περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της αρχικής πρότασής της. Παροµοίως, το Συµβούλιο 
έκρινε σηµαντικό να θεωρηθεί το περιεχόµενο της νοµοθετικής αυτής πράξης ως ένα 
ενιαίο σύνολο και εξέφρασε την άποψή του αυτή στην αιτιολογική σκέψη 8 του 
κανονισµού και στην αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας, οι οποίες τονίζουν ότι η 
νοµοθετική αυτή πράξη πρέπει να εγκριθεί και να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα ταυτοχρόνως. 

Όσον αφορά την οδηγία για τα MAC, η Κοινή Θέση υιοθετεί την πρόταση του 
Κοινοβουλίου για την εξάλειψη των φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου από τα MAC, 
µε τη χρήση της διαδικασίας έγκρισης τύπου, αντί συστήµατος µεταβιβάσιµων 



 

EL 11   EL 

ποσοστώσεων. Ενώ η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση αρχικά να κάνει δεκτή µια τέτοια 
τροπολογία, απεφάσισε στη συνέχεια να στηρίξει τη διαδικασία εγκρίσεως τύπου, 
αφού, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε το Συµβούλιο, ήταν έτοιµα να δεχθούν την 
πρόταση της Επιτροπής και αφού διατηρούνται ακέραιες οι συνολικές 
περιβαλλοντικές προοπτικές της πρότασης της Επιτροπής.  

Τόσο η Επιτροπή όσο και το Συµβούλιο, δεν έκαναν δεκτή την πρόταση του 
Κοινοβουλίου για τη µείωση του ∆ΘΠ/GWP των φθοριούχων αερίων στα MAC από 
150 σε 50, δεδοµένου ότι η αποδοχή θα είχε ως αποτέλεσµα την εξαίρεση της 
χρήσης των HFC-152a, µιας εναλλακτικής τεχνολογίας µε ελάχιστα, µόνο, 
περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, η Επιτροπή δεσµεύεται, στο πλαίσιο του άρθρου 8 
παράγραφος 1 της οδηγίας για την έγκριση τύπου, να επανεξετάζει και να υποβάλει 
στοιχεία (γνωστοποιεί) τις ενδεχόµενες αλλαγές που αφορούν το ∆ΘΠ/GWP των 
φθοριούχων αερίων, υπό το πρίσµα των τεχνολογικών και επιστηµονικών εξελίξεων. 

Η Κοινή Θέση ενσωµατώνει µεγάλο τµήµα των τροπολογιών που προτάθηκαν στην 
πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Πολλές τροπολογίες συµβάλλουν στην 
αποσαφήνιση της πρότασης, καθώς και στην αύξηση της διαφάνειας και στην 
υπευθυνοποίηση. Ως τµήµα µιας συνολικής συµφωνίας, η Επιτροπή είναι, επίσης, σε 
θέση να συµφωνήσει σε σειρά τροπολογιών που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο 
και τις οποίες αρχικά απέρριψε, λόγου χάριν, στο πλαίσιο των διατάξεων περί 
υποβολής στοιχείων, τις οποίες δέχθηκε εν µέρει ή αναδιατύπωσε στην Κοινή Θέση. 
Σε ορισµένους τοµείς, η Κοινή Θέση υπερακοντίζει την πρόταση της Επιτροπής, 
όπως, λόγου χάριν, στην περίπτωση του νέου άρθρου του σχετικού µε την 
επισήµανση, το οποίο είναι δεκτό από την Επιτροπή. Η πλειονότητα των 
προτεινόµενων τροπολογιών του Κοινοβουλίου ελήφθη υπόψη, ιδίως δε το σχετικό 
µε την επανεξέταση άρθρο του κανονισµού ενισχύθηκε και εξειδικεύθηκε 
σηµαντικά, και θα συνδράµει την Επιτροπή στην εκ µέρους της αξιολόγηση όλων 
των τοµέων πολιτικής που καθορίζονται στον κανονισµό και στην υπόδειξη, όπου 
αυτό ενδείκνυται, περαιτέρω µέτρων. 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή υποστηρίζει την Κοινή Θέση που εγκρίθηκε µε ειδική 
πλειοψηφία στις 20 Ιουνίου 2005. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

∆ήλωση της Επιτροπής για την επανεξέταση  

Αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 σηµείο (ι) 

Η Επιτροπή δηλώνει ότι στην επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
σηµείο ι), τοµείς για επανεξέταση σε σχέση µε το παράρτηµα ΙΙ θα µπορούσαν να είναι: 

• οι εφαρµογές στον τοµέα των αερολυµάτων· 

• οι εφαρµογές στους τοµείς της ψύξης, του κλιµατισµού (πλην αυτών που 
αναφέρονται στα µηχανοκίνητα οχήµατα) και των θερµικών αντλιών· 

• τα αφρώδη υλικά, τόσο τα άκαµπτα όσο και τα εύκαµπτα· 

• τα συστήµατα πυρασφάλειας και ο πυροσβεστικός εξοπλισµός. 
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