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Τροπολογία 26
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Έχει διαπιστωθεί ότι οι συνεχιζόμενες 
εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το 
όζον  προκαλούν σοβαρές ζημιές στη 
στιβάδα του όζοντος.  Υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις μείωσης του ατμοσφαιρικού 
φορτίου ουσιών που καταστρέφουν το 
όζον και έχουν παρατηρηθεί ορισμένα 
πρώτα δείγματα αποκατάστασης του 
στρατοσφαιρικού όζοντος. Ωστόσο, η 
στιβάδα του όζοντος δεν προβλέπεται να 
αποκατασταθεί στα προ του 1980 επίπεδα 
συγκέντρωσης πριν από τα μέσα του 21ου 
αιώνα.  Η αύξηση της υπεριώδους 
ακτινοβολίας UV-Β εξαιτίας της 
καταστροφής του όζοντος εξακολουθεί 
επομένως να συνιστά   σοβαρή απειλή για 
την υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
αρνητικών επιπτώσεων από τις εκπομπές 
αυτές, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος και να 
αποτραπεί ο κίνδυνος να καθυστερήσει 
περαιτέρω η αποκατάσταση της στιβάδας 
του όζοντος .

(2) Έχει διαπιστωθεί ότι οι συνεχιζόμενες 
εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το 
όζον προκαλούν σοβαρές ζημιές στη 
στιβάδα του όζοντος. Υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις μείωσης του ατμοσφαιρικού 
φορτίου ουσιών που καταστρέφουν το 
όζον και έχουν παρατηρηθεί ορισμένα 
πρώτα δείγματα αποκατάστασης του 
στρατοσφαιρικού όζοντος. Ωστόσο, η 
στιβάδα του όζοντος δεν προβλέπεται να 
αποκατασταθεί στα προ του 1980 επίπεδα 
συγκέντρωσης πριν από τα μέσα του 21ου 
αιώνα. Η αύξηση της υπεριώδους 
ακτινοβολίας UV-Β εξαιτίας της 
καταστροφής του όζοντος εξακολουθεί 
επομένως να συνιστά σοβαρή απειλή για 
την υγεία και το περιβάλλον. Παράλληλα, 
οι εν λόγω ουσίες έχουν υψηλή 
δυνατότητα θέρμανσης του πλανήτη και 
συντελούν στην αύξηση της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
αρνητικών επιπτώσεων από τις εκπομπές 
αυτές, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος και να 
αποτραπεί ο κίνδυνος να καθυστερήσει 
περαιτέρω η αποκατάσταση της στιβάδας 
του όζοντος.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω ουσίες εκτός των χημικών ιδιοτήτων που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του 
όζοντος έχουν και μια υψηλή δυνατότητα θέρμανσης του πλανήτη και άρα μπορούν να 
προκαλέσουν αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας.
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Τροπολογία 27
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Πολλές ουσίες που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ) είναι αέρια 
του θερμοκηπίου, αλλά δεν ελέγχονται 
στο πλαίσιο της Σύμβασης Πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή και το σχετικό Πρωτόκολλο του 
Κιότο, με τη λογική ότι το Πρωτόκολλο 
του Μόντρεαλ θα οδηγήσει στη σταδιακή 
εξάλειψη των ΟΚΟ. Παρά την πρόοδο
που σημειώνεται στο Πρωτόκολλο, το 
έργο της σταδιακής εξάλειψης των ΟΚΟ 
εξακολουθεί να παραμένει στόχος προς 
ολοκλήρωση τόσο εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Κατά 
συνέπεια, ευκταίο είναι, όπου υπάρχουν 
τεχνικώς εφικτές εναλλακτικές επιλογές,
να ελαχιστοποιηθεί και να εξαλειφθεί η 
παραγωγή και χρήση ΟΚΟ.

Or. en

Τροπολογία 28
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000  , η 
παραγωγή και η διάθεση στην αγορά
χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως 
αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, 
halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-
τριχλωροαιθανίου, 

(8) Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000  , η 
παραγωγή και η διάθεση στην αγορά
χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως 
αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, 
halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-
τριχλωροαιθανίου, 
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υδροβρωμοφθορανθράκων , 
βρωμοχλωρομεθανίου και 
μεθυλοβρωμιδίου έχει παύσει  σταδιακά.

υδροβρωμοφθορανθράκων , 
βρωμοχλωρομεθανίου και 
μεθυλοβρωμιδίου έχει παύσει  σταδιακά 
και απαγορεύεται η παραγωγή και
διοχέτευση στην αγορά των ουσιών και 
των προϊόντων αυτών, καθώς και του 
εξοπλισμού που περιέχει τέτοιου είδους 
ουσίες. Σήμερα είναι σκόπιμο να 
απαγορευθεί προοδευτικά η χρήση των 
ανωτέρω ουσιών καθώς και των 
προϊόντων και του εξοπλισμού που 
περιέχουν τέτοιες ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 1.

Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη στιβάδα του όζοντος είναι οι ουσίες που καταστρέφουν 
το όζον οι οποίες παράγονται ήδη. Για να περιορισθεί ο αντίκτυπος της καταστροφής του 
όζοντος (και του φαινομένου του θερμοκηπίου) είναι σημαντικό να μειωθεί όσο γίνεται 
περισσότερο η χρήση των προαναφερθεισών ουσιών οι οποίες καταστρέφουν το όζον.
Απαιτούνται κίνητρα για να μειωθεί η εξάρτηση κυρίως από halons και να γίνουν προσπάθειες 
για την περισυλλογή και ασφαλή εξουδετέρωση των χημικών ουσιών. Αυτό μνημονεύεται ήδη
στο προοίμιο.

Τροπολογία 29
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να ελέγχεται και η χρήση 
μεθυλοβρωμιδίου για εφαρμογές 
υγειονομικής απομόνωσης και 
προετοιμασίας αποστολής φορτίου.  Δεν 
πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση των 
μέσων επιπέδων χρήσης της περιόδου 
2005-2008, τα οποία  πρέπει τελικά να 
μειωθούν και να εκλείψουν, το αργότερο 
το 2015, ενώ μέχρι τότε πρέπει να 

(11) Με βάση τον κανονισμό 2032/2003 
που απαγόρευσε από την 1η Σεπτεμβρίου 
2006 τη χρήση μεθυλοβρωμιδίου ως 
βιοκτόνου ουσίας, και την απόφαση 
2008/753/EΚ της Επιτροπής που 
απαγόρευσε από τις 18 Μαρτίου 2010, τη 
χρήση μεθυλοβρωμιδίου ως 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η χρήση 
μεθυλοβρωμιδίου για εφαρμογές 
υγειονομικής απομόνωσης και 
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εφαρμόζονται τεχνολογίες ανάκτησης . προετοιμασίας αποστολής φορτίου πρέπει
επίσης να απαγορευθεί από τις 18 
Μαρτίου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την επεξεργασία προετοιμασίας αποστολής 
φορτίου (ΠΑΦ) για διάφορα αναλώσιμα και ανθεκτικά προϊόντα. Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις 
ποικίλλουν από τις εναλλακτικές χημικές επεξεργασίες μέχρι τις επεξεργασίες διοξειδίου του 
άνθρακα, καθώς και θερμικές και άλλες επεξεργασίες. Πριν από δέκα χρόνια, πολλά κράτη 
μέλη απαγόρευσαν επιτυχώς τη χρήση επεξεργασιών ΠΑΦ λόγω ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων 
και η μακρά τους εμπειρία μας έδειξε ότι μια τέτοιου είδους απαγόρευση είναι εφικτή. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση 2008/753/EΚ της Επιτροπής η αδειοδότηση του 
μεθυλοβρωμιδίου ως φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πάψει να ισχύει στις 18 Μαρτίου 2009, 
και τα εναπομένοντα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 18 Μαρτίου 2010. Αυτό 
σημαίνει ότι το μεθυλοβρωμίδιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ΠΑΦ μετά την 18 Μαρτίου 
2010 – καθόσον δεν θα είναι πλέον νόμιμο.

Τροπολογία 30
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η 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 και η 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 επιβάλλουν την 
επισήμανση των ουσιών οι οποίες 
ταξινομούνται ως ουσίες που 

(18) Η 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 και η 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 επιβάλλουν την 
επισήμανση των ουσιών οι οποίες 
ταξινομούνται ως ουσίες που 
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καταστρέφουν το όζον. Δεδομένου ότι οι 
παραγόμενες για να χρησιμοποιηθούν ως 
πρώτες ύλες ουσίες που καταστρέφουν το 
όζον μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, οι εν λόγω 
ουσίες πρέπει να διακρίνονται από τις ίδιες 
ουσίες που παράγονται για άλλες χρήσεις, 
ώστε να αποφευχθούν οι εκτροπές πρώτων 
υλών προς χρήσεις που ελέγχονται δυνάμει 
του κανονισμού. Επιπλέον, προκειμένου 
να ενημερώνονται οι τελικοί χρήστες και 
να διευκολυνθεί η επιβολή του 
κανονισμού, τα προϊόντα και ο εξοπλισμός 
που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή 
εξαρτώνται από αυτές πρέπει επίσης να 
φέρουν την ανάλογη επισήμανση κατά τη 
συντήρηση και την επισκευή.

καταστρέφουν το όζον. Δεδομένου ότι οι 
παραγόμενες για να χρησιμοποιηθούν ως 
πρώτες ύλες ουσίες που καταστρέφουν το 
όζον, καθώς και για εργαστηριακές και 
αναλυτικές χρήσεις και χρήσεις ως μέσων
επεξεργασίας, μπορούν να τίθενται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, οι 
εν λόγω ουσίες πρέπει να διακρίνονται από 
τις ίδιες ουσίες που παράγονται για άλλες 
χρήσεις, ώστε να αποφευχθούν οι εκτροπές 
προς χρήσεις που ελέγχονται δυνάμει του 
κανονισμού. Επιπλέον, προκειμένου να 
ενημερώνονται οι τελικοί χρήστες και να 
διευκολυνθεί η επιβολή του κανονισμού, 
τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή εξαρτώνται 
από αυτές πρέπει επίσης να φέρουν την 
ανάλογη επισήμανση κατά τη συντήρηση 
και την επισκευή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες (άρθρο 7) να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, ισχύει 
επίσης και για τις εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις (άρθρο 10) καθώς και για τις χρήσεις 
ως μέσων επεξεργασίας (άρθρο 8). Κατά συνέπεια, είναι λογικό αυτές οι απαιτήσεις 
επισήμανσης να εφαρμόζονται επίσης και για τις εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις καθώς 
και τις χρήσεις ως μέσων επεξεργασίας, βελτιώνοντας έτσι την πρόληψη του παράνομου 
εμπορίου.

Τροπολογία 31
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να διασφαλιστεί η τήρηση όλων 
των διατάξεων του κανονισμού, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διενεργούν επιθεωρήσεις 
εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου, 
ώστε να στοχεύουν τις δραστηριότητες που 

(22) Για να διασφαλιστεί η τήρηση όλων 
των διατάξεων του κανονισμού, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διενεργούν επιθεωρήσεις 
εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου, 
ώστε να στοχεύουν τις δραστηριότητες που 
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ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
παράνομου εμπορίου ή εκπομπής 
ελεγχόμενων ουσιών.

ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
παράνομου εμπορίου ή εκπομπής 
ελεγχόμενων ουσιών. Τα αποτελέσματα 
των επιθεωρήσεων δημοσιεύονται στο 
Διαδίκτυο.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων.

Τροπολογία 32
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίζει τη μορφή 
και των περιεχόμενο των ετικετών για τις 
ελεγχόμενες ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, να 
τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ, που αφορά 
τις διεργασίες στις οποίες επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ουσίες ως 
μέσα επεξεργασίας, να θεσπίζει μέτρα για
τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά 
και της χρήσης μεθυλοβρωμιδίου για 
υγειονομική απομόνωση και 
προετοιμασία αποστολής φορτίου, να 
τροποποιεί το παράρτημα VI, που αφορά 
τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις των halons, 
να θεσπίζει πρόσθετα μέτρα 
παρακολούθησης και ελέγχου για το 
εμπόριο, καθώς και απαιτήσεις για τα 
προϊόντα που παράγονται με ελεγχόμενες 
ουσίες σε χώρες οι οποίες δεν είναι μέρη 
του πρωτοκόλλου, να τροποποιεί το 
παράρτημα VII, που αφορά τις τεχνολογίες 
καταστροφής, να καταρτίζει κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία είναι υποχρεωτική η ανάκτηση και 

(25) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίζει τη μορφή 
και των περιεχόμενο των ετικετών για τις 
ελεγχόμενες ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, καθώς 
και για εργαστηριακές και αναλυτικές 
χρήσεις και χρήσεις ως μέσων 
επεξεργασίας, να τροποποιεί το 
παράρτημα ΙΙΙ, που αφορά τις διεργασίες 
στις οποίες επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ουσίες ως 
μέσα επεξεργασίας, να τροποποιεί το 
παράρτημα VI, που αφορά τις κρίσιμης 
σημασίας χρήσεις των halons, να θεσπίζει 
πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης και 
ελέγχου για το εμπόριο, καθώς και 
απαιτήσεις για τα προϊόντα που 
παράγονται με ελεγχόμενες ουσίες σε 
χώρες οι οποίες δεν είναι μέρη του 
πρωτοκόλλου, να τροποποιεί το 
παράρτημα VII, που αφορά τις τεχνολογίες 
καταστροφής, να καταρτίζει κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία είναι υποχρεωτική η ανάκτηση και 
κατόπιν η καταστροφή των ελεγχόμενων 
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κατόπιν η καταστροφή των ελεγχόμενων 
ουσιών, να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού, 
καθώς και απαιτήσεις για την πρόληψη 
των εκπομπών και διαρροών ελεγχόμενων 
ουσιών, να εντάσσει νέες ουσίες στο 
παράρτημα ΙΙ και να τροποποιεί τις 
απαιτήσεις υποβολής στοιχείων από τα 
κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις.
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με τη συμπλήρωσή του με νέα, μη 
ουσιαστικά στοιχεία, τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

ουσιών, να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού, 
καθώς και απαιτήσεις για την πρόληψη 
των εκπομπών και διαρροών ελεγχόμενων 
ουσιών, να εντάσσει νέες ουσίες στο 
παράρτημα ΙΙ και να τροποποιεί τις 
απαιτήσεις υποβολής στοιχείων από τα 
κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις.
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με τη συμπλήρωσή του με νέα, μη 
ουσιαστικά στοιχεία, τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες (άρθρο 7) να χρησιμοποηθούν για άλλους σκοπούς, ισχύει 
επίσης και για τις εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις (άρθρο 10) καθώς και για τις χρήσεις 
ως μέσων επεξεργασίας (άρθρο 8). Κατά συνέπεια, είναι λογικό αυτές οι απαιτήσεις
επισήμανσης να εφαρμόζονται επίσης και για τις εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις καθώς 
και τις χρήσεις ως μέσων επεξεργασίας, βελτιώνοντας έτσι την πρόληψη του παράνομου 
εμπορίου.

Ως αποτέλεσμα της διαγραφής του άρθρου 12, θα πρέπει επίσης να διαγραφεί και αυτό το 
τμήμα.

Τροπολογία 33
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίζει τη μορφή 
και των περιεχόμενο των ετικετών για τις 
ελεγχόμενες ουσίες που προορίζονται να 

(25) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίζει τη μορφή 
και των περιεχόμενο των ετικετών για τις 
ελεγχόμενες ουσίες που προορίζονται να 
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χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, να 
τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ, που αφορά 
τις διεργασίες στις οποίες επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ουσίες ως 
μέσα επεξεργασίας, να θεσπίζει μέτρα για 
τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά 
και της χρήσης μεθυλοβρωμιδίου για 
υγειονομική απομόνωση και 
προετοιμασία αποστολής φορτίου, να 
τροποποιεί το παράρτημα VI, που αφορά 
τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις των halons, 
να θεσπίζει πρόσθετα μέτρα 
παρακολούθησης και ελέγχου για το 
εμπόριο, καθώς και απαιτήσεις για τα 
προϊόντα που παράγονται με ελεγχόμενες 
ουσίες σε χώρες οι οποίες δεν είναι μέρη 
του πρωτοκόλλου, να τροποποιεί το 
παράρτημα VII, που αφορά τις τεχνολογίες 
καταστροφής, να καταρτίζει κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία είναι υποχρεωτική η ανάκτηση και 
κατόπιν η καταστροφή των ελεγχόμενων 
ουσιών, να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού, 
καθώς και απαιτήσεις για την πρόληψη 
των εκπομπών και διαρροών ελεγχόμενων 
ουσιών, να εντάσσει νέες ουσίες στο 
παράρτημα ΙΙ και να τροποποιεί τις 
απαιτήσεις υποβολής στοιχείων από τα 
κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις.
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με τη συμπλήρωσή του με νέα, μη 
ουσιαστικά στοιχεία, τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, να 
τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ, που αφορά 
τις διεργασίες στις οποίες επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ουσίες ως 
μέσα επεξεργασίας, να θεσπίζει μέτρα για 
τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά 
και της χρήσης μεθυλοβρωμιδίου για 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, να 
τροποποιεί το παράρτημα VI, που αφορά 
τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις των halons, 
να θεσπίζει πρόσθετα μέτρα 
παρακολούθησης και ελέγχου για το 
εμπόριο, καθώς και απαιτήσεις για τα 
προϊόντα που παράγονται με ελεγχόμενες 
ουσίες σε χώρες οι οποίες δεν είναι μέρη 
του πρωτοκόλλου, να τροποποιεί το 
παράρτημα VII, που αφορά τις τεχνολογίες 
καταστροφής, να καταρτίζει κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία είναι υποχρεωτική η ανάκτηση και 
κατόπιν η καταστροφή των ελεγχόμενων 
ουσιών, να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού, 
καθώς και απαιτήσεις για την πρόληψη 
των εκπομπών και διαρροών ελεγχόμενων 
ουσιών, να εντάσσει νέες ουσίες στο 
παράρτημα ΙΙ και να τροποποιεί τις 
απαιτήσεις υποβολής στοιχείων από τα 
κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις.
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με τη συμπλήρωσή του με νέα, μη 
ουσιαστικά στοιχεία, τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως αποτέλεσμα της απόφασης της Επιτροπής 2008/753/ΕΚ της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά 
με τη μη καταχώριση του βρωμιούχου μεθυλίου στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η 
προθεσμία της άδειας για την χρήση βρωμιούχου μεθυλίου θα εκπνεύσει στις 18 Μαρτίου 2009.



AM\755512EL.doc 11/70 PE416.362v01-00

EL

Είναι ως εκ τούτου εύλογο να θεωρηθεί ότι η χρήση βρωμιούχου μεθυλίου πρέπει να 
απαγορευθεί επίσης και στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές 
λύσεις για την κανονική εφαρμογή του βρωμιούχου μεθυλίου για υγειονομική απομόνωση και 
προετοιμασία αποστολής φορτίου.

Τροπολογία 34
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η οδηγία 2006/12/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί 
των στερεών αποβλήτων και η οδηγία 
91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα 
απόβλητα προβλέπουν μέτρα για την 
καταστροφή των ελεγχόμενων ουσιών.
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, για την 
καταστροφή ελεγχόμενων ουσιών πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο τεχνολογίες 
εγκεκριμένες από τα μέρη. Συνεπώς, οι 
σχετικές αποφάσεις των μερών πρέπει να
ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό.

(26) Δεδομένου ότι σημαντικές ποσότητες
ΟΚΟ παραμένουν συγκεντρωμένες ή 
«αποθηκευμένες» σε προϊόντα και 
εξοπλισμό (π.χ. στα αφρώδη πλαστικά 
μόνωσης, στα συστήματα ψύξης και 
κλιματισμού), πρέπει να θεσπιστεί νομικό 
πλαίσιο για την καταστροφή των 
ελεγχόμενων ουσιών. Η οδηγία 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
19ης Νοεμβρίου 2008 περί των στερεών 
αποβλήτων και την κατάργηση ορισμένων 
οδηγιών1 και η οδηγία 91/689/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για 
τα επικίνδυνα απόβλητα προβλέπουν 
μέτρα για την καταστροφή των 
ελεγχόμενων ουσιών. Η απόφαση αριθ. 
1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ος Ιούλιου 2002 για τη θέσπιση του 
έκτου κοινοτικού περιβαλλοντικού 
προγράμματος δράσης (6ο ΠΠΔ) 
προβλέπει στο άρθρο 8, παραγράφους 2, 
σημείο (iv) την προώθηση οδηγίας για τα 
απόβλητα οικοδομικών εργασιών και 
κατεδαφίσεων, που έχουν ζωτική 
σημασία για την καταστροφή των ΟΚΟ 
στα αφρώδη πλαστικά μόνωσης. 
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, για την 
καταστροφή ελεγχόμενων ουσιών πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο τεχνολογίες 
εγκεκριμένες από τα μέρη. Συνεπώς, οι 
σχετικές αποφάσεις των μερών πρέπει να 
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ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό.
1 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σελ. 9. 1 ΕΕ L 312, 22.22.2008, σελ. 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 6ο ΠΠΔ προβλέπει την προώθηση οδηγίας για τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών και 
κατεδαφίσεων. Η έγκριση της οδηγίας αυτής έχει ζωτική σημασία για την καταστροφή των
ΟΚΟ στα αφρώδη πλαστικά (που αποτελούν τεράστια ποσότητα). Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή
δεν έχει δημοσιεύσει κάτι. Στο ψήφισμά του για τη θεματική στρατηγική σχετικά με τα απόβλητα 
της 13ης Φεβρουαρίου 2007 (A6/438/2006) το ΕΚ καλούσε επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το 
θέμα αυτό.

Τροπολογία 35
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
να καταρτίσει κατάλογο των προϊόντων 
και του εξοπλισμού για τα οποία η 
ανάκτηση των ελεγχόμενων ουσιών ή η 
καταστροφή τους, χωρίς να προηγηθεί 
ανάκτηση, θεωρείται τεχνικά και 
οικονομικά εφικτή και, συνεπώς, είναι 
υποχρεωτική.

(27) Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
να καταρτίσει κατάλογο των προϊόντων 
και του εξοπλισμού για τα οποία η 
ανάκτηση των ελεγχόμενων ουσιών ή η 
καταστροφή τους, χωρίς να προηγηθεί 
ανάκτηση, θεωρείται τεχνικά και 
οικονομικά εφικτή και, συνεπώς, είναι 
υποχρεωτική. Παράλληλα πρέπει η 
Επιτροπή να θεσπίσει σχέδιο δράσης, το 
οποίο θα προβλέπει την χορήγηση 
κινήτρων για την απόσυρση των εν λόγω 
ουσιών και την υποκατάστασή τους με 
ασφαλέστερες εναλλακτικές.

Or. el

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα πιο επιτακτική ανάγκη να ανακτηθούν και να εξαλειφθούν το 
ταχύτερο δυνατόν οι εν λόγω ουσίες, θα ήταν χρήσιμο η Επιτροπή να σχεδιάσει πλάνο δράσης 
με στόχο την παροχή κινήτρων στους "χρήστες" και τους "παραγωγούς" για την ταχύτερη 
δυνατή απόσυρση και υποκατάσταση των ουσιών.
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Τροπολογία 36
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
ελεγχόμενες ουσίες, στις νέες ουσίες, 
καθώς και στα  προϊόντα και τον 
εξοπλισμό που περιέχουν ελεγχόμενες
ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές .

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
ελεγχόμενες ουσίες, στις νέες ουσίες, με 
αποδεδειγμένο δυναμικό καταστροφής 
του όζοντος (ODP)  καθώς και στα
προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν 
ελεγχόμενες  ουσίες ή εξαρτώνται από 
αυτές, ή νέες ουσίες με αποδεδειγμένο 
δυναμικό καταστροφής του όζοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 37
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται
στις ασήμαντες ποσότητες ουσιών της 
παραγράφου 1  που περιέχονται σε προϊόν 
ή ουσία και προέρχονται από  ακούσια ή 
τυχαία παραγωγή κατά τη βιομηχανική 
διεργασία, από πρώτη ύλη που δεν 
αντέδρασε ή από χρήση ως μέσο 
επεξεργασίας, το οποίο απαντά σε 
χημικές ουσίες ως ξένη πρόσμειξη σε 
ίχνη, ή εκλύονται κατά την παραγωγή ή 
το χειρισμό προϊόντος.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται
στις ασήμαντες ποσότητες ουσιών της 
παραγράφου 1  που περιέχονται σε προϊόν 
ή ουσία και προέρχονται από  ακούσια ή 
τυχαία παραγωγή κατά τη βιομηχανική 
διεργασία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο του κανονισμού 2037/2000 πρέπει να επικαιροποιηθεί προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει τις δραστηριότητες που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 
Τα στοιχεία της παραγράφου 2 είναι αμφιλεγόμενα, αφήνοντας να διαφαίνεται ότι η έννοια του 
«ασήμαντου» ενδεχομένως να μην εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον κατάλογο θεμάτων. Εν δυνάμει 
το κείμενο αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει ανεξέλεγκτες εκπομπές ΟΚΟ κατά την παραγωγή 
προϊόντος (π.χ. παραγωγή αφρών) ή τη διαχείριση ΟΚΟ.  Το κείμενο του κανονισμού 
αναδιατύπωσης πρέπει να καταστεί σαφέστερο, χωρίς αμφισημίες. Οι παρεκκλίσεις όσον αφορά 
τις πρώτες ύλες, τα μέσα επεξεργασίας κλπ, περιγράφονται σε μεταγενέστερο άρθρο του 
κανονισμού, οπότε το άρθρο 1 δεν πρέπει να αποκλείει εν δυνάμει τα θέματα αυτά από το πεδίο 
αναφοράς του κανονισμού.

Τροπολογία 38
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «παραγωγή»: η παραγόμενη ποσότητα 
ελεγχόμενων ουσιών, στην οποία 
συνυπολογίζεται η ποσότητα που 
παράγεται ως υποπροϊόν, μείον την 
ποσότητα που καταστρέφεται με 
εγκεκριμένες από τα μέρη τεχνικές . Δεν 
θεωρούνται ως «παραγωγή» οι ποσότητες 
που λαμβάνονται με ανάκτηση, 
ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση,

(10) «παραγωγή»: η παραγόμενη ποσότητα 
ελεγχόμενων ουσιών, στην οποία 
συνυπολογίζεται η ποσότητα που 
παράγεται ως υποπροϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 2037/2000 χρησιμοποιούσε για την «παραγωγή» τον παραδοσιακό ορισμό του
πρωτοκόλλου που αφαιρούσε από τα επίπεδα παραγωγής τις ποσότητες που καταστρέφονται. 
Αυτό πλέον δεν είναι ορθό καθόσον το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ουσιών που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος έχει σταματήσει και είναι αναγκαίο να καλυφθούν τα 
κενά που θα επέτρεπαν νέα παραγωγή ή τη συνέχιση της παλαιάς. Ο ορισμός πρέπει να 
αποκλείει την καταστροφή. Διαφορετικά, θα δοθεί δυνατότητα στις εταιρείες να παράγουν 
νομίμως ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, εφόσον καταστρέφουν κάποιες 
ποσότητες από αυτές. Αυτό δεν μπορώ τον οδηγήσει σε σταδιακή εξάλειψη.
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Τροπολογία 39
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «παραγωγή»: η παραγόμενη ποσότητα 
ελεγχόμενων ουσιών, στην οποία 
συνυπολογίζεται η ποσότητα που 
παράγεται ως υποπροϊόν , μείον την 
ποσότητα που καταστρέφεται με 
εγκεκριμένες από τα μέρη τεχνικές . Δεν 
θεωρούνται ως «παραγωγή» οι ποσότητες 
που λαμβάνονται με ανάκτηση, 
ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση,

(10) «παραγωγή»: η παραγόμενη ποσότητα 
ελεγχόμενων ουσιών, στην οποία 
συνυπολογίζεται η ποσότητα που 
παράγεται ως υποπροϊόν, μείον την 
ποσότητα που καταστρέφεται με 
εγκεκριμένες από τα μέρη τεχνικές, και
μείον την ποσότητα που χρησιμοποιείται 
ως πρώτη ύλη ή ως μέσο επεξεργασίας 
στην παραγωγή άλλων χημικών ουσιών.
Δεν θεωρούνται ως «παραγωγή» οι
ποσότητες που λαμβάνονται με ανάκτηση, 
ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός περιλαμβάνει την παραγωγή για πρώτες ύλες και μέσα επεξεργασίας 
που έχουν αποκλειστεί από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Όμως, οι έλεγχοι παραγωγής που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 (2)(a)και (β) εξακολουθούν να αναφέρονται στο υπολογιζόμενο 
επίπεδο παραγωγής του 1997. Καθόσον ο ορισμός μετεβλήθη προκειμένου να περιληφθούν οι 
πρώτες ύλες αλλά δεν υπήρξε αλλαγή στη διατύπωση όσον αφορά το επίπεδο παραγωγής, το 
αποτέλεσμα είναι να καταλήγουμε σε εσφαλμένο υπολογισμό του επιπέδου παραγωγής. 
Προτείνεται η αναδιατύπωση του ορισμού που περιλαμβανόταν στην οδηγία 2037/2000.

Τροπολογία 40
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «δυναμικό καταστροφής του 
όζοντος»: ο αριθμός που αναγράφεται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ  και αντιπροσωπεύει 
τη δυνητική επίδραση κάθε  ελεγχόμενης ή 

(11) «δυναμικό καταστροφής του 
όζοντος»: ο αριθμός που αναγράφεται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ  και αντιπροσωπεύει 
τη δυνητική καταστροφική επίδραση 
κάθε  ελεγχόμενης ή νέας  ουσίας στη 
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νέας  ουσίας στη στιβάδα του όζοντος, στιβάδα του όζοντος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 41
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «χρήση»: η χρησιμοποίηση 
ελεγχόμενων ή νέων  ουσιών στην 
παραγωγή ή στη συντήρηση, και ιδίως 
στην επαναπλήρωση , προϊόντων ή 
εξοπλισμού ή σε άλλες διεργασίες ,

(17) «χρήση»: η χρησιμοποίηση 
ελεγχόμενων ή νέων  ουσιών στην 
παραγωγή ή στη συντήρηση, και ιδίως 
στην επαναπλήρωση , προϊόντων ή 
εξοπλισμού ή σε άλλες διεργασίες, εκτός
των χρήσεων ως πρώτων υλών και μέσων 
επεξεργασίας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «χρήσης» περιλαμβάνει πλέον τις πρώτες ύλες και τα μέσα επεξεργασίας. Αυτό 
δεν συνάδει με την εφαρμογή των όρων αυτών στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και θα μπορούσε 
να δημιουργήσει ζητήματα όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την «κατανάλωση»,
με βάση το Πρωτόκολλο. Ο αρχικός ορισμός προοριζόταν να εφαρμόζεται σε διάσπαρτες 
«χρήσεις».

Τροπολογία 42
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) "ποιοτική αποκατάσταση": η (20) "ποιοτική αποκατάσταση": η 
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επανεπεξεργασία και αναβάθμιση μιας 
ανακτηθείσας ελεγχόμενης ουσίας μέσω 
διεργασιών όπως η διήθηση, η ξήρανση, 
η απόσταξη και η χημική κατεργασία, με 
σκοπό να αποκατασταθεί η ποιότητά της 
σε συγκεκριμένο επίπεδο, ισοδύναμο με 
εκείνο του αμεταχείριστου υλικού,

επανεπεξεργασία μιας ανακτηθείσας 
ελεγχόμενης ουσίας με σκοπό να 
επιτευχθούν συγκεκριμένες επιδόσεις, 
ισοδύναμες με εκείνες του αμεταχείριστου 
υλικού

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 8.

Ο προτεινόμενος ορισμός μεταβάλλει την έννοια της ποιοτικής αποκατάστασης από αυτή που 
περιλαμβανόταν στην οδηγία 2037/2000 και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που ενδέχεται να 
περιορίσει την ποσότητα του διαθέσιμου υλικού προς ποιοτική αποκατάσταση. Ο ορισμός που 
περιέχεται στον κανονισμό 2037/2000 και στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ απαιτεί 
αποκατάσταση των επιδόσεων σε συγκεκριμέvo επίπεδo, που παρέχει κατάλληλο έλεγχο χωρίς 
περιττούς περιορισμούς.

Τροπολογία 43
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «εφαρμογές προετοιμασίας 
αποστολής φορτίου»: κατεργασίες, πλην 
των εφαρμογών υγειονομικής 
απομόνωσης, οι οποίες εκτελούνται έως 21 
ημέρες πριν από την εξαγωγή με σκοπό 
την κάλυψη των απαιτήσεων που έχει 
καθορίσει εθνική αρχή της χώρας 
εισαγωγής ή εξαγωγής

(23) «εφαρμογές προετοιμασίας 
αποστολής φορτίου»: κατεργασίες, πλην 
των εφαρμογών υγειονομικής 
απομόνωσης, οι οποίες εκτελούνται έως 21 
ημέρες πριν από την εξαγωγή με σκοπό 
την κάλυψη των απαιτήσεων που έχει 
καθορίσει εθνική αρχή της χώρας 
εισαγωγής ή των επίσημων απαιτήσεων
που έχουν θεσπιστεί πριν από τον 
Δεκέμβριο του 1995 στη χώρα εξαγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κοινοτικός κανονισμός δεν μπορεί να είναι ασθενέστερος από τον ορισμό του πρωτοκόλλου. 
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Όσον αφορά τις χώρες εξαγωγής, ο ορισμός του πρωτοκόλλου περιορίζει της κατεργασίες πριν 
από τη φόρτωση στις υφιστάμενες απαιτήσεις (απόφαση του πρωτοκόλλου VII/5 (β)), γεγονός 
που σημαίνει απαιτήσεις που υφίσταντο ήδη όταν θεσπίστηκε η απόφαση τον Δεκέμβριο του 
1995.

Τροπολογία 44
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) «προϊόντα και εξοπλισμός που 
εξαρτώνται από τις ελεγχόμενες ουσίες»: 
προϊόντα και εξοπλισμός που δεν 
λειτουργούν χωρίς ελεγχόμενες ουσίες, μη 
περιλαμβανομένων των προϊόντων και 
του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή, επεξεργασία, ανάκτηση, 
ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή 
καταστροφή των ελεγχόμενων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός στις ελεγχόμενες ουσίες πρέπει να καθορίζονται για λόγους 
σαφήνειας.

Τροπολογία 45
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 και κάθε 
επόμενο δωδεκάμηνο, το υπολογιζόμενο 
επίπεδο της οικείας παραγωγής 
υδροχλωροφθορανθράκων να μην 
υπερβαίνει το 14 % του υπολογιζόμενου 

(β) κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 και κάθε 
επόμενο δωδεκάμηνο, το υπολογιζόμενο 
επίπεδο της οικείας παραγωγής 
υδροχλωροφθορανθράκων να μην 
υπερβαίνει το 3% του υπολογιζόμενου 
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επιπέδου της παραγωγής του κατά το 1997· επιπέδου της παραγωγής του κατά το 1997·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρή παραγωγή (υπό αυστηρές προϋποθέσεις αναφοράς και παρακολούθησης) 
υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC) στην Ευρώπη για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
επιτρέπεται μέχρι τις 3.12.2019 (σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, όπως 
τροποποιήθηκε το 2007). Ωστόσο, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής πρόκειται να μειωθεί 
από τη μη υπέρβαση του 14% στη μη υπέρβαση του 3% του υπολογιζομένου επιπέδου 
παραγωγής υδροχλωροφθορανθράκων το 1997. Διαφορετικά, η απαιτούμενη ποσότητα (που 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με βάση το άρθρο 11) θα εισάγεται ενδεχομένως από περιοχές 
χωρίς ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία της στιβάδας του όζοντος.

Τροπολογία 46
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.  Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών που δεν
περιέχονται σε άλλα προϊόντα πλην των 
δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ή την αποθήκευση των ουσιών 
αυτών .

1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και 
η χρήση ελεγχόμενων ουσιών εκτός από 
τις παρεκκλίσεις που καταγράφονται σε 
άλλο σημείο του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο είναι δυσνόητο καθόσον περιοχή διπλή άρνηση («δεν  περιέχονται»… «πλην»). Σε 
μεταγενέστερα άρθρα θεσπίζονται παρεκκλίσεις από τη διπλή αυτή άρνηση, που είναι πιθανόν 
να δημιουργήσουν σύγχυση και ποικιλία ερμηνειών. Κατά συνέπεια, η παράγραφος πρέπει να 
θεσπίζει απλή απαγόρευση, καθόσον οι παρεκκλίσεις αναφέρονται σε μεταγενέστερη φάση.
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Τροπολογία 47
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν 
ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από 
αυτές  , με εξαίρεση τα προϊόντα και τον 
εξοπλισμό για τα οποία έχει επιτραπεί η 
χρήση των συγκεκριμένων ελεγχόμενων 
ουσιών βάσει του άρθρου 10, του άρθρου 
11 παράγραφοι 1, 2 και 4  ή του άρθρου 
13 .

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η 
χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που 
περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή 
εξαρτώνται από αυτές  , με εξαίρεση τα 
προϊόντα και τον εξοπλισμό για τα οποία 
έχει επιτραπεί η χρήση των συγκεκριμένων 
ελεγχόμενων ουσιών βάσει του άρθρου 10, 
του άρθρου 11 παράγραφοι 1, 2 και 4  ή 
του άρθρου 13 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπεί το συνεχές επαναπλήρωση διαρρέοντος προϊόντος εξοπλισμού, το παρόν 
άρθρο πρέπει να επεκταθεί και στη χρήση ( όπως ορίζονται στο άρθρο 3, σημείο 17) των 
προϊόντων και του εξοπλισμού.

Τροπολογία 48
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, 
επιτρέπεται η παραγωγή, η διάθεση στην 
αγορά και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών 
ως πρώτων υλών.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, 
επιτρέπεται η παραγωγή  ελεγχόμενων 
ουσιών, για την αδειοδοτημένη εξαγωγή
σε συμβαλλόμενα μέρη, η οποία
διενεργείται με βάση το άρθρο 5 του 
Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για βασικές
χρήσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια υφιστάμενη πρόκληση η είναι η οριστική σταδιακή απόσυρση των CFC για χρήση σε 
βαθμονομημένα δοσίμετρα εισπνοής (MDI) για την αντιμετώπιση του άσθματος στις χώρες του 
άρθρου 5 (αναπτυσσόμενες χώρες). Είναι αρκετά πιθανό να χρειαστεί υψηλής ποιότητας 
φαρμακευτικό υλικό CFC για περιορισμένη περίοδο μετά το 2010, λόγω των δυσχερειών 
εφαρμογής των αντικαταστάσεων.

Πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για την παραγωγή και εξαγωγή CFC για βασικές χρήσεις σχετικά 
με την παραγωγή MDI στις χώρες του άρθρου 5.

Τροπολογία 49
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, 
επιτρέπεται η παραγωγή, η διάθεση στην 
αγορά και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών 
ως πρώτων υλών.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, 
επιτρέπεται η παραγωγή, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα 
παραγωγής που καθορίζονται στο άρθρο 
4, παράγραφος 2, η διάθεση στην αγορά 
και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως 
πρώτων υλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να προστεθεί για την επιβεβαίωση του ότι η αλλαγή του ορισμού 
παραγωγής (άρθρο 3, παράγραφος 10) δεν επηρεάζει τους ελέγχους στην παραγωγή που 
προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2.

Τροπολογία 50
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται Διαγράφεται
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ή διατίθενται στην αγορά ως πρώτες ύλες 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 
τον σκοπό αυτό. Οι περιέκτες των ουσιών 
αυτών φέρουν επισήμανση με σαφή 
ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ως πρώτη ύλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που προορίζονται ως πρώτες ύλες συνήθως φορτώνονται χύδην με την εφαρμογή 
των συνήθων πρακτικών επισήμανσης. Δεν είναι πιθανό τα φορτία αυτά να διατεθούν στην 
αγορά για να χρειάζονται σήμανση. Η διαδικασία αυτή για τη σήμανση είναι περιττή.

Τροπολογία 51
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τη 
μορφή και των περιεχόμενο της ετικέτας 
που πρέπει να χρησιμοποιείται. Τα μέτρα 
που αφορούν την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που προορίζονται ως πρώτες ύλες συνήθως φορτώνονται χύδην με την εφαρμογή 
των συνήθων πρακτικών επισήμανσης. Δεν είναι πιθανό τα φορτία αυτά να διατεθούν στην
αγορά για να χρειάζονται σήμανση. Η διαδικασία αυτή για τη σήμανση είναι περιττή.
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Τροπολογία 52
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά ως πρώτες ύλες 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 
τον σκοπό αυτό. Οι περιέκτες των ουσιών 
αυτών φέρουν επισήμανση με σαφή 
ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ως πρώτη ύλη.

2. Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά ως πρώτες ύλες 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 
τον σκοπό αυτό. Οι περιέκτες των ουσιών 
αυτών φέρουν επισήμανση με σαφή 
ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ως πρώτη ύλη. Όλες 
οι περιπτώσεις χρήσης ως πρώτη ύλη
καθώς και η ποσότητα και ποιότητα των 
χρησιμοποιουμένων ουσιών αναφέρονται 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. 
Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η 
Επιτροπή παρακολουθεί το σύνολο της 
χρήσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
δημοσιεύει λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με αυτήν στο Διαδίκτυο.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί το ευρωπαϊκό εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος.

Τροπολογία 53
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 7 a
Ετήσια επανεξέταση των παρεκκλίσεων

Η Επιτροπή επανεξετάζει τις 
παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις σε ετήσια 
βάση, και αίρει της παρεκκλίσεις ή 



PE416.362v01-00 24/70 AM\755512EL.doc

EL

εξαιρέσεις για συγκεκριμένες χρήσεις στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν τεχνικώς και 
οικονομικώς βιώσιμες εναλλακτικές 
επιλογές.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν καθορίζει χρονικά περιθώρια για τις παρεκκλίσεις και σε πολλές περιπτώσεις 
δεν καθορίζει όρους για την ανανέωση ή την άρση τους. Ορισμένες παρεκκλίσεις δεν 
επικαιροποιήθηκαν με βάση την τρέχουσα γνώση όσον αφορά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, π.χ. 
Ορισμένες από τις χρήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ (μέσα επεξεργασίας) και VI  
halons) έχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις. Ο κανονισμός πρέπει να θεσπίζει μια τυπική 
διαδικασία με στόχο τη μείωση και την εξάλειψη των παρεκκλίσεων σε περιπτώσεις που 
υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία 54
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, 
επιτρέπεται η παραγωγή, η διάθεση στην 
αγορά και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών 
ως μέσων επεξεργασίας.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, 
επιτρέπεται η παραγωγή, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα 
παραγωγής που καθορίζονται στο άρθρο 
4, παράγραφος 2, η διάθεση στην αγορά 
και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως 
μέσων επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να προστεθεί για την επιβεβαίωση του ότι η αλλαγή του ορισμού 
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παραγωγής (άρθρο 3, παράγραφος 10) δεν επηρεάζει τους ελέγχους στην παραγωγή που 
προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2.

Τροπολογία 55
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά ως μέσα 
επεξεργασίας μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό 
αυτό.

3. Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά ως μέσα 
επεξεργασίας μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό 
αυτό.

Οι περιέκτες των ουσιών αυτών φέρουν 
επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο 
επεξεργασίας. Η Επιτροπή μπορεί να 
προσδιορίζει τη μορφή και το
περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Τα μέτρα που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες (άρθρο 7) να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, ισχύει 
επίσης και για τις εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις (άρθρο 10) καθώς και για τις χρήσεις 
ως μέσων επεξεργασίας (άρθρο 8). Κατά συνέπεια, είναι λογικό αυτές οι απαιτήσεις σήμανσης 
να εφαρμόζονται επίσης και για τις εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις καθώς και τις 
χρήσεις ως μέσων επεξεργασίας, βελτιώνοντας έτσι την πρόληψη του παράνομου εμπορίου.
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Τροπολογία 56
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να  καταρτίζει, με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, κατάλογο επιχειρήσεων 
στις οποίες επιτρέπεται η χρήση 
ελεγχόμενων ουσιών ως μέσων 
επεξεργασίας, καθορίζοντας , όπου 
ενδείκνυται, τις μέγιστες ποσότητες που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται και 
ανώτατα  επίπεδα εκπομπών για κάθε μια 
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

4. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει, με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, κατάλογο επιχειρήσεων 
στις οποίες επιτρέπεται η χρήση 
ελεγχόμενων ουσιών ως μέσων 
επεξεργασίας, καθορίζοντας, όπου 
ενδείκνυται, τις μέγιστες ποσότητες που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
συστατικά ή για κατανάλωση (σύμφωνα 
με τους ορισμούς του Πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ), και ανώτατα επίπεδα 
εκπομπών για κάθε μια από τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Η μέγιστη ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
μέσα επεξεργασίας εντός της Κοινότητας 
δεν υπερβαίνει τους 1.083 μετρικούς 
τόνους ετησίως. 
Η μέγιστη ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών 
που μπορούν να εκλύονται από χρήσεις 
μέσων επεξεργασίας εντός της 
Κοινότητας δεν υπερβαίνει τους 17 
μετρικούς τόνους ετησίως.

Με βάση νέα στοιχεία ή τεχνικές εξελίξεις, 
η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα III που αναφέρεται στο άρθρο 
2 σημείο (8).

Με βάση νέα στοιχεία ή τεχνικές εξελίξεις, 
η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα III που αναφέρεται στο άρθρο 
2 σημείο (8).

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 12.

Ο ορισμός των μέσων επεξεργασίας με βάση την απόφαση X/14 του Πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ επιτρέπει την υποβολή έκθεσης και τον έλεγχο των συστατικών ή της κατανάλωσης.

Στο άρθρο αυτό πρέπει επίσης να αναφέρεται το ανώτατο όριο που ισχύει στην ΕΕ για τα μέσα 
επεξεργασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 
μερών.

Τροπολογία 57
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση νέα στοιχεία ή τεχνικές εξελίξεις, 
η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα III που αναφέρεται στο άρθρο 
2 σημείο (8).

Με βάση νέα στοιχεία ή τεχνικές εξελίξεις, 
η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα III
που αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο (8).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασταύρωση του κειμένου αυτού φαίνεται να είναι εσφαλμένη. Ο κατάλογος των μέσων 
επεξεργασίας του παραρτήματος III είναι από τεχνικής σκοπιάς ξεπερασμένος όσον αφορά τους 
τόπους και χρήζει επικαιροποίησης, καθόσον περιέχει ορισμένες χρήσεις για τις οποίες έχουν 
ήδη εντοπιστεί εναλλακτικές λύσεις απαλλαγμένες από ΟΚΟ στο πλαίσιο του Πάνελ 
Οικονομικής Αξιολόγησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Τροπολογία 58
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, 
επιτρέπεται η διάθεση ελεγχόμενων 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, 
επιτρέπεται η διάθεση ελεγχόμενων 
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ουσιών στην αγορά προς καταστροφή 
εντός της Κοινότητας σύμφωνα με τις 
σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 1.

ουσιών και προϊόντων και εξοπλισμού 
που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες, στην 
αγορά προς καταστροφή εντός της 
Κοινότητας σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση από το άρθρο 9 πρέπει επίσης να εφαρμοστεί και για την καταστροφή των 
προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες.

Τροπολογία 59
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά για βασικές 
εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 
τον σκοπό αυτό.

3. Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά για βασικές 
εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 
τον σκοπό αυτό, ή για καταστροφή εντός 
της Κοινότητας, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις περί καταστροφής που 
ορίζονται στο άρθρο 22, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό την παρούσα μορφή του το άρθρο μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή τέτοιου είδους 
ουσιών.
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Τροπολογία 60
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι περιέκτες των ουσιών αυτών 
φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η 
ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για 
βασική εργαστηριακή και αναλυτική 
χρήση. Η Επιτροπή μπορεί να 
προσδιορίζει τη μορφή και των 
περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Τα μέτρα που αφορούν 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, 
με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες (άρθρο 7.2) να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ισχύει 
επίσης και για τις εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις. Κατά συνέπεια, είναι λογικό αυτές οι 
απαιτήσεις σήμανσης να εφαρμόζονται επίσης και για τις εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
καθώς και τις χρήσεις ως μέσων επεξεργασίας, βελτιώνοντας έτσι την πρόληψη του παράνομου 
εμπορίου.

Τροπολογία 61
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί 
υδροχλωροφθοράνθρακες σε 
εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
καταχωρίζεται από την Επιτροπή, 

4. Κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί 
υδροχλωροφθοράνθρακες σε 
εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
καταχωρίζεται από την Επιτροπή, 
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δηλώνοντας τις χρησιμοποιούμενες ουσίες, 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, την κατ’ 
εκτίμηση ετήσια κατανάλωση και τους 
προμηθευτές των ουσιών, και 
επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές σε 
περίπτωση μεταβολής τους .

δηλώνοντας τις χρησιμοποιούμενες ουσίες, 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, την κατ’ 
εκτίμηση ετήσια κατανάλωση και τους 
προμηθευτές των ουσιών, και 
επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές σε 
περίπτωση μεταβολής τους . Όλες οι
περιπτώσεις χρήσης καθώς και η 
ποσότητα και ποιότητα των ουσιών 
αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους. Με βάση τις 
πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή 
παρακολουθεί το σύνολο της χρήσης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και δημοσιεύει 
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με αυτήν στο 
Διαδίκτυο.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί το ευρωπαϊκό εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος.

Τροπολογία 62
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί 
ελεγχόμενες ουσίες, πλην των 
υδροχλωροφθορανθράκων, σε βασικές 
εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
καταχωρίζεται από την Επιτροπή, 
δηλώνοντας τις χρησιμοποιούμενες ουσίες, 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, την κατ’ 
εκτίμηση ετήσια κατανάλωση και τους 
προμηθευτές των ουσιών, και 
επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές σε 
περίπτωση μεταβολής τους.

4. Κάθε οργανισμός που χρησιμοποιεί 
ελεγχόμενες ουσίες, πλην των 
υδροχλωροφθορανθράκων, σε βασικές 
εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
καταχωρίζεται από την Επιτροπή, 
δηλώνοντας τις χρησιμοποιούμενες ουσίες, 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, την κατ’ 
εκτίμηση ετήσια κατανάλωση και τους 
προμηθευτές των ουσιών, και 
επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές σε 
περίπτωση μεταβολής τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να καταχωρίζονται επιχειρήσεις αντί προσώπων που χρησιμοποιούν ΟΚΟ 
για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, προκειμένου να αποτραπεί η δυσανάλογη διοικητική
επιβάρυνση.

Τροπολογία 63
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται 
σε ειδοποίηση την οποία εκδίδει η 
Επιτροπή, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
που προμηθεύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 4 πρόσωπα ή χρησιμοποιούν 
για δικό τους λογαριασμό τις ελεγχόμενες 
ουσίες, δηλώνουν στην Επιτροπή την 
προβλεπόμενη ζήτηση για την περίοδο που 
προσδιορίζεται στην ειδοποίηση, 
διευκρινίζοντας το είδος και τις ποσότητες 
των αναγκαίων ελεγχόμενων ουσιών.

5. Μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται 
σε ειδοποίηση την οποία εκδίδει η 
Επιτροπή, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
που προμηθεύουν οι αναφερόμενοι στην 
παράγραφο 4 οργανισμοί ή χρησιμοποιούν 
για δικό τους λογαριασμό τις ελεγχόμενες 
ουσίες, δηλώνουν στην Επιτροπή την 
προβλεπόμενη ζήτηση για την περίοδο που 
προσδιορίζεται στην ειδοποίηση, 
διευκρινίζοντας το είδος και τις ποσότητες 
των αναγκαίων ελεγχόμενων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να καταχωρίζονται επιχειρήσεις αντί προσώπων που χρησιμοποιούν ΟΚΟ 
για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, προκειμένου να αποτραπεί η δυσανάλογη διοικητική 
επιβάρυνση.

Τροπολογία 64
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνολική ποσότητα που επιτρέπουν 
ετησίως οι άδειες δεν υπερβαίνει το 130% 

Η συνολική ποσότητα που επιτρέπουν 
ετησίως οι άδειες δεν υπερβαίνει το 100% 
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του μέσου υπολογιζόμενου επιπέδου 
ελεγχόμενων ουσιών που οι παραγωγοί ή 
εισαγωγείς διέθεσαν στην αγορά ή 
χρησιμοποίησαν για δικό τους λογαριασμό 
σε βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές 
χρήσεις την περίοδο 2005-2008.

του μέσου υπολογιζόμενου επιπέδου 
ελεγχόμενων ουσιών που οι παραγωγοί ή 
εισαγωγείς διέθεσαν στην αγορά ή 
χρησιμοποίησαν για δικό τους λογαριασμό 
σε βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές 
χρήσεις την περίοδο 2005-2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή του ανωτάτου ορίου του 130% .

Τροπολογία 65
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα ελάχιστα 
επίπεδα διάθεσης για τις εταιρείες με 
βάση τις άδειες που χορηγήθηκαν για 
εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις 
κατά την περίοδο 2005-2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες λαμβάνουν άδεια για βασικές χρήσεις για έκτακτη ανάγκη και, στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν την άδεια καθόσον δεν απαιτούνται 
εργαστηριακές αναλύσεις. Η πρόταση αυτή θέτει σε δυσμενή θέση τις εταιρείες που δεν 
χρησιμοποίησαν την άδεια τους κατά την περίοδο 2005-2008.

Προτείνεται να καθοριστεί ελάχιστο επίπεδο χορήγησης για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί 
και εισαγωγείς θα μπορέσουν να συνεχίσουν να παρέχουν/χρησιμοποιούν κατάλληλες 
ποσότητες για την επαρκή τροφοδοσία των νόμιμων χρήσεων.
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Τροπολογία 66
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, 
επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 
η διάθεση στην αγορά και η χρήση 
υδροχλωροφθορανθράκων για τη 
συντήρηση και την επισκευή υφιστάμενου 
ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού, 
υπό τον όρο ότι ο περιέκτης φέρει 
επισήμανση με την ένδειξη ότι η ουσία 
προέρχεται από ποιοτική αποκατάσταση.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, 
επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 
η διάθεση στην αγορά και η χρήση 
υδροχλωροφθορανθράκων για τη 
συντήρηση και την επισκευή υφιστάμενου 
ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού 
και αναστρέψιμων συστημάτων 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, 
υπό τον όρο ότι ο περιέκτης φέρει 
επισήμανση με την ένδειξη ότι η ουσία 
προέρχεται από ποιοτική αποκατάσταση.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
επιτρέπεται η χρήση ανακυκλωμένων 
υδροχλωροφθορανθράκων για τη 
συντήρηση και την επισκευή υφιστάμενου 
ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού, 
υπό τον όρο ότι η επιχείρηση τους έχει 
ανακτήσει από παρόμοιο εξοπλισμό.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
επιτρέπεται η χρήση ανακυκλωμένων 
υδροχλωροφθορανθράκων για τη 
συντήρηση και την επισκευή υφιστάμενου 
ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού 
και αναστρέψιμων συστημάτων 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, 
υπό τον όρο ότι έχουν ανακτηθεί από 
παρόμοιο εξοπλισμό στον ίδιο χώρο όπου 
χρησιμοποιείται η ανακτούμενη ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ο καθιστά την τροπολογία 13.

Για λόγους συνοχής πρέπει να προστεθούν τα αναστρέψιμα συστήματα κλιματισμού και αντλιών 
θερμότητας όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του υφιστάμενου κανονισμού ΕΚ αριθ.
2037/2000.

Για να υπάρχει δυνατότητα αποτροπής του παράνομου εμπορίου είναι αναγκαίο να υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησης της ροής των ουσιών. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο οι ουσίες 
να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση.
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Τροπολογία 67
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
επιτρέπεται η χρήση ανακυκλωμένων 
υδροχλωροφθορανθράκων για τη 
συντήρηση και την επισκευή υφιστάμενου 
ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού, 
υπό τον όρο ότι η επιχείρηση τους έχει 
ανακτήσει από παρόμοιο εξοπλισμό.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
επιτρέπεται η χρήση ανακυκλωμένων 
υδροχλωροφθορανθράκων για τη 
συντήρηση και την επισκευή υφιστάμενου 
ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού, 
υπό τον όρο ότι η επιχείρηση τους έχει 
ανακτήσει από κάθε είδους παρόμοιο 
εξοπλισμό εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε 
είδους τέτοιο εξοπλισμό της ίδιας 
επιχείρησης εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το ημερολόγιο της
εγκατάστασης παρέχει νομικά στοιχεία 
όσον αφορά την προέλευση καθώς και 
την επαναχρησιμοποίηση τέτοιου είδους 
ανακυκλωμένων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να αποσαφηνιστεί ότι κάθε είδους επιχείρηση που ανακυκλώνει HCFC σε 
μια από τις εγκαταστάσεις της στην ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις ενώ λόγω 
ανακυκλωμένες ουσίες σε οιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις ψύξης που έχει στην ΕΕ.

Τροπολογία 68
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μεθυλοβρωμίδιο μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους που έχουν 
εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και υπό 
τον όρο ότι το μεθυλοβρωμίδιο που 

Το μεθυλοβρωμίδιο μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους που έχουν 
εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και υπό 
τον όρο ότι το μεθυλοβρωμίδιο που 
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ελευθερώνεται από το φορτίο ανακτάται σε 
ποσοστό τουλάχιστον [80 %].

ελευθερώνεται από το φορτίο ανακτάται σε 
ποσοστό τουλάχιστον [80 %]. Όλες οι
περιπτώσεις χρήσης του 
μεθυλοβρωμίδιου αναφέρονται στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. Με 
βάση τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή 
παρακολουθεί το σύνολο της χρήσης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και δημοσιεύει 
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με αυτήν στο 
Διαδίκτυο.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί το ευρωπαϊκό εμπόριο μεθυλοβρωμίδιου που καταστρέφει
τη στιβάδα του όζοντος

.

Τροπολογία 69
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 
παράγραφος 1, επιτρέπεται η διάθεση 
halons στην αγορά και η χρήση τους στις 
κρίσιμης σημασίας χρήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα VI.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 
παράγραφος 1, επιτρέπεται η διάθεση 
ανακτημένων, ανακυκλωμένων και 
αναγεννημένων halons στην αγορά και η 
χρήση τους στις κρίσιμης σημασίας 
χρήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
VI, υπό τον όρο ότι τα halons αυτά 
προέρχονται μόνο από καταχωρισμένες 
εθνικές τράπεζες halon.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάθεση στην αγορά πρέπει να αποσκοπεί στα ανακτημένα, ανακυκλωμένα και αναγεννημένα
halons, καθόσον τα halons έχουν πάψει πλέον να παράγονται. Η εισαγωγή halons πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο από καταχωρισμένες εθνικές τράπεζες halon, σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι καθίσταται εύκολος τόσο ο 
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προσδιορισμός όσο και η αντίδραση σε ενδεχόμενες περιφερειακές ανισορροπίες όσον αφορά 
τη διαθεσιμότητα halons και η αποφυγή μελλοντικής παραγωγής νέων halons. Αυτό 
ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Τροπολογία 70
Simon Busuttil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει
τις χρήσεις κρίσιμης σημασίας που 
περιέχονται στο παράρτημα VI και, να 
υιοθετεί τροποποιήσεις και, χρονικά 
πλαίσια μέσω του καθορισμού 
καταληκτικών ημερομηνιών για τη 
σταδιακή κατάργηση, λαμβανομένης 
υπόψη της διαθεσιμότητας τεχνικώς και 
οικονομικώς εφικτών εναλλακτικών 
λύσεων ή τεχνολογιών αποδεκτών από 
άποψη περιβάλλοντος και υγείας.

2. Κάθε έτος, η Επιτροπή επανεξετάζει τις 
χρήσεις κρίσιμης σημασίας που 
περιέχονται στο παράρτημα VI και, να 
υιοθετεί τροποποιήσεις και, χρονικά 
πλαίσια μέσω του καθορισμού 
καταληκτικών ημερομηνιών για τη 
σταδιακή κατάργηση, λαμβανομένης 
υπόψη, ιδίως στην περίπτωση των 
βιομηχανιών με αυστηρές απαιτήσεις 
όσον αφορά την ασφάλεια και τις
μηχανικές επιδόσεις, της διαθεσιμότητας 
τεχνικώς και οικονομικώς εφικτών 
εναλλακτικών λύσεων ή τεχνολογιών 
αποδεκτών από άποψη περιβάλλοντος και 
υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βιομηχανίες, όπως η αεροναυπηγική βιομηχανία, που οφείλουν να 
ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και μηχανικών επιδόσεων. Κάθε αναθεώρηση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα διάθεσης υποκατάστατων που πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζουν οι απαιτήσεις αυτές.



AM\755512EL.doc 37/70 PE416.362v01-00

EL

Τροπολογία 71
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14a
1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5,
ελεγχόμενες ουσίες μπορούν να 
παράγονται για αδειοδοτημένη εξαγωγή 
στα συμβαλλόμενα μέρη που διέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για βασικές 
χρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια υφιστάμενη πρόκληση είναι η οριστική σταδιακή απόσυρση των CFC για χρήση σε 
βαθμονομημένα δοσίμετρα εισπνοής (MDI) για την αντιμετώπιση του άσθματος στις χώρες του 
άρθρου 5 (αναπτυσσόμενες χώρες). Είναι αρκετά πιθανό να χρειαστεί υψηλής ποιότητας 
φαρμακευτικό υλικό CFC για περιορισμένη περίοδο μετά το 2010, λόγω των δυσχερειών 
εφαρμογής των αντικαταστάσεων. Πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για την παραγωγή και την 
εξαγωγή CFC που προορίζονται για βασικές χρήσεις για την παρασκευή MDI στις χώρες του 
άρθρου 5.

Τροπολογία 72
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύονται οι εισαγωγές 
ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες δεν 
περιέχονται σε προϊόντα, πλην των 
δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ή την αποθήκευση των ουσιών 
αυτών, και οι εισαγωγές προϊόντων και 
εξοπλισμού, εκτός από προσωπικά 
αντικείμενα, που περιέχουν ελεγχόμενες 

1. Απαγορεύονται οι εισαγωγές 
ελεγχόμενων ουσιών και οι εισαγωγές 
προϊόντων και εξοπλισμού, που περιέχουν 
ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από 
αυτές με εξαίρεση τα προσωπικά 
αντικείμενα.
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ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, απλοποιείται η διατύπωση ώστε να καταστεί σαφές ότι το άρθρο 
αυτό αφορά τόσο τα προϊόντα όσο και τις επί μέρους ουσίες.  Πρέπει επίσης να αρθεί και η
διπλή άρνηση («δεν περιέχονται» … «πλην»).

Τροπολογία 73
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ελεγχόμενων ουσιών που προορίζονται 
για καταστροφή,

(γ) ελεγχόμενων ουσιών που προορίζονται 
για καταστροφή, ή για εκ νέου ανάλυση 
και καταστροφή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενίοτε οι εκτός προδιαγραφών ελεγχόμενος ουσίες απαιτούν επανεισαγωγή για εκ νέου ανάλυση 
και εν συνεχεία καταστροφή.

Τροπολογία 74
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ελεγχόμενες ουσίες, που σχετίζονται 
με διαδικασία τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή, μόνο στην περίπτωση που
οι ελεγχόμενες ουσίες πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν στην τελωνειακή
επικράτεια της Κοινότητας στο πλαίσιο
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του συστήματος αναστολής που
προβλέπεται στο άρθρο 114, παράγραφος
με 2, στοιχείο (α) του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, και υπό τον όρο ότι τα 
παράγωγα προϊόντα θα επανεξαχθούν σε 
κράτος στο οποίο η παραγωγή, η 
κατανάλωση ή η εισαγωγή της εκάστοτε 
ελεγχόμενης ουσίας δεν απαγορεύεται. Η 
άδεια χορηγείται μόνο κατόπιν εγκρίσεως 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους 
στο οποίο θα πργματοποιηθεί η 
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της διαδικασίας τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για τους HCFC δεν αποφέρει 
περιβαλλοντικά οφέλη και αποτρέπει θεμιτές εμπορικές πρακτικές. Επί του παρόντος, ορισμένες 
εταιρείες (μη παραγωγοί) εισάγουν HCFC για να τους επανασυσκευάσουν σε μικρότερες 
συσκευασίες και κυλίνδρους και εν συνεχεία να τους επανεξαγάγουν σε συμβαλλόμενα μέρη του 
άρθρου 5. Η πρακτική αυτή επιτρέπει την παροχή μικρών ποσοτήτων διαφόρων ψυκτικών με 
αποτελεσματικό από απόψεως κόστους τρόπο και στηρίζει δραστηριότητες εντός της ΕΕ. Η 
διαδικασία αυτή λειτούργησε αποτελεσματικά για τη δραστηριότητα αυτή κατά την περίοδο 
2037/2000.

Τροπολογία 75
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 
εισαγωγές ουσιών, με εξαίρεση την 
προσωρινή εναπόθεση που αναφέρεται 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 450/2008, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφόρτωσης, καθώς και τη
διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας,
απαιτείται άδεια εισαγωγής. Η άδεια 
αυτή  εκδίδεται από την Επιτροπή, αφού 
εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τα 
άρθρα 16 και 20.

3. Για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 
εισαγωγές ουσιών, εισαγωγές για
προσωρινή εναπόθεση που αναφέρεται 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 450/2008, 
μεταφόρτωση, διαμετακόμιση μέσω της
Κοινότητας, ή παρεμφερείς δράσεις
υπόκεινται στην επίδειξη άδειας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφερόμενες εξαιρέσεις για προσωρινή εναπόθεση, μεταφόρτωση ή διαμετακόμιση 
παρέχουν δυνατότητα για παράνομο εμπόριο. Τα προϊόντα αυτά δεν θα καταγράφονται και δεν 
θα είναι δυνατόν να εντοπιστούν μετά την είσοδό τους στην ΕΕ οπότε θα είναι πολύ δύσκολο να 
διαπιστωθεί κατά πόσον διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Για να αποτραπεί η κατάχρηση και να 
υπάρξουν επαρκείς δυνατότητες παρακολούθησης, όλες αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να 
υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης. Ο αριθμός των συναλλαγών αναμένεται 
περιορισμένος οπότε δεν πρόκειται να επιφέρει επί πλέον φόρτο εργασίας.

Τροπολογία 76
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 
εισαγωγές ουσιών, με εξαίρεση την 
προσωρινή εναπόθεση που αναφέρεται 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 450/2008, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, 
καθώς και τη διαμετακόμιση μέσω της 
Κοινότητας,  απαιτείται άδεια εισαγωγής.
Η άδεια αυτή  εκδίδεται από την Επιτροπή, 
αφού εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τα 
άρθρα 16 και 20  .

3. Για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 
εισαγωγές ουσιών, με εξαίρεση την 
προσωρινή εναπόθεση για διάστημα 
μικρότερο των 30 ημερών, που 
αναφέρεται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 450/2008, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφόρτωσης, καθώς και τη 
διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας,
απαιτείται άδεια εισαγωγής. Η άδεια αυτή
εκδίδεται από την Επιτροπή, αφού 
εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τα 
άρθρα 16 και 20  .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσωρινή εναπόθεση πρέπει να είναι πραγματικά περιορισμένη χρονικά. Κατά συνέπεια,
προτείνεται χρονικό όριο 30 ημερών.
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Τροπολογία 77
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην 
Κοινότητα, ελεγχόμενων ουσιών που 
εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκειται σε 
ποσοτικά όρια . Η Επιτροπή καθορίζει τα 
όρια αυτά και κατανέμει  ποσοστώσεις 
μεταξύ των επιχειρήσεων για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2010  και για κάθε επόμενο δωδεκάμηνο 
με τη διαδικασία του άρθρου 25 
παράγραφος 2.

1. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην 
Κοινότητα, ελεγχόμενων ουσιών που 
εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκειται σε
ποσοτικά όρια. Η απαίτηση αυτή
εφαρμόζεται επίσης και σε προϊόντα και 
εξοπλισμό που περιλαμβάνουν ή 
βασίζονται σε ουσίες που καταστρέφουν 
τη στιβάδα του όζοντος. Η Επιτροπή 
καθορίζει τα όρια αυτά και κατανέμει
ποσοστώσεις μεταξύ των επιχειρήσεων για 
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2010  και για κάθε επόμενο 
δωδεκάμηνο με τη διαδικασία του άρθρου 
25 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ικανότητα περιορισμού της ποσότητας των εισαγωγών προϋποθέτει την κάλυψη των 
προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν ή βασίζονται σε ουσίες που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος, διαφορετικά τα προϊόντα αυτά θα μπορούν να εισαχθούν χωρίς 
περιορισμούς, υπονομεύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της χρήσης προϊόντων που 
βασίζονται σε ΟΚΟ.

Τροπολογία 78
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μεθυλοβρωμίδιο που προορίζεται για 
μια από τις ακόλουθες χρήσεις:

διαγράφεται

(i) τις αναφερόμενες στο άρθρο 12 
παράγραφος 5 χρήσεις σε περιπτώσεις 
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έκτακτης ανάγκης,
(ii) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και με 
την επιφύλαξη των ποσοτικών ορίων στα
οποία υπόκειται η διάθεση στην αγορά 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2,
για εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης 
και προετοιμασίας της αποστολής 
φορτίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως αποτέλεσμα της διαγραφής του άρθρου 12, θα πρέπει επίσης να διαγραφεί και αυτό το 
τμήμα. Ως αποτέλεσμα της απόφασης της Επιτροπής 2008/753/ΕΚ της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 
σχετικά με τη μη καταχώριση του βρωμιούχου μεθυλίου στο παράρτημα I της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ, η προθεσμία της άδειας για την χρήση βρωμιούχου μεθυλίου θα εκπνεύσει στις 18 
Μαρτίου 2009. Είναι ως εκ τούτου εύλογο να θεωρηθεί ότι η χρήση βρωμιούχου μεθυλίου θα 
απαγορευθεί επίσης και στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Επίσης στο πλαίσιο του ΠΑΦ, 
υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές επιλογές, σύμφωνα με την έρευνα του πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ του 2004

Τροπολογία 79
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το μεθυλοβρωμίδιο που προορίζεται 
για μια από τις ακόλουθες χρήσεις:

(β) το μεθυλοβρωμίδιο που προορίζεται 
για μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 
12 χρήσεις σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης,

(i) τις αναφερόμενες στο άρθρο 12 
παράγραφος 5 χρήσεις σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης,

(ii) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και με 
την επιφύλαξη των ποσοτικών ορίων στα 
οποία υπόκειται η διάθεση στην αγορά 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2,
για εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης 
και προετοιμασίας της αποστολής 
φορτίου·
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Αιτιολόγηση

Το μεθυλοβρωμίδιο αποδίδει ταχύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές 
επιλογές και είναι λογικό η εφαρμογή αυτή να επιτραπεί για χρήσεις επείγουσας ανάγκης μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2014, με βάση τους κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο 12, παράγραφος 
5 της πρότασης της Επιτροπής. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής είναι αυστηρότεροι από τις 
απαιτήσεις του τροποποιημένου πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ (άρθρο 2H: (μεθυλοβρωμίδιο)

Τροπολογία 80
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύονται οι εξαγωγές από την 
Κοινότητα ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες 
δεν περιέχονται σε προϊόντα, πλην των 
δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ή την αποθήκευση των ουσιών 
αυτών,  ή προϊόντων και εξοπλισμού, 
εκτός από προσωπικά αντικείμενα, που 
περιέχουν τις ανωτέρω ουσίες ή 
εξαρτώνται από αυτές.

1. Απαγορεύονται οι εξαγωγές από την 
Κοινότητα ελεγχόμενων ουσιών ή 
προϊόντων και εξοπλισμού, εκτός από 
προσωπικά αντικείμενα, που περιέχουν τις 
ανωτέρω ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, 
με εξαίρεση τα προσωπικά αντικείμενα.

Or. en

Τροπολογία 81
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ελεγχόμενων ουσιών για την κάλυψη 
βασικών χρήσεων των μερών βάσει του 
άρθρου 10 παράγραφος 2·

(α) ελεγχόμενων ουσιών για την κάλυψη 
βασικών χρήσεων των μερών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για την παραγωγή και εξαγωγή CFC για βασικές χρήσεις σχετικά 
με την παραγωγή MDI στις χώρες του άρθρου 5. Η μετάβαση σε εναλλακτικές επιλογές μόλις 
τώρα ολοκληρώνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πιθανόν να υπάρχει ακόμη ανάγκη 
υψηλής φαρμακευτικής ποιότητας CFC για περιορισμένη περίοδο μετά το 2010 λόγω των 
δυσκολιών εφαρμογής των αντικαταστάσεων. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής απαγορεύει 
την παραγωγή και εξαγωγή χωρίς κατάλληλες εξαιρέσεις.

Τροπολογία 82
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ελεγχόμενων ουσιών για την κάλυψη 
βασικών χρήσεων των μερών βάσει του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 ·

(α) ελεγχόμενων ουσιών για την κάλυψη 
βασικών χρήσεων των μερών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για την παραγωγή και εξαγωγή CFC για ουσιαστικές χρήσεις
σχετικά με την παραγωγή MDI στις χώρες του άρθρου 5. Η μετάβαση σε εναλλακτικές επιλογές 
μόλις τώρα ολοκληρώνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πιθανόν να υπάρχει ακόμη 
ανάγκη υψηλής φαρμακευτικής ποιότητας CFC για περιορισμένη περίοδο μετά το 2010 λόγω 
των δυσκολιών εφαρμογής των αντικαταστάσεων. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής 
απαγορεύει την παραγωγή και εξαγωγή χωρίς κατάλληλες εξαιρέσεις.

Τροπολογία 83
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – σημείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) η περιγραφή και ο κωδικός ΣΟ
σύμφωνα με το παράρτημα IV,

(ii) η περιγραφή και ο κωδικός 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ)
σύμφωνα με το παράρτημα IV,
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Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αναφερθεί πλήρως η χρησιμοποιούμενη συντομογραφία.

Τροπολογία 84
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στην περίπτωση των εισαγωγών ή 
εξαγωγών προϊόντων και εξοπλισμού που 
περιέχουν halons ή 
υδροχλωροφθοράνθρακες ή εξαρτώνται 
από αυτά,

(δ) στην περίπτωση των εισαγωγών ή 
εξαγωγών προϊόντων και εξοπλισμού που 
περιέχουν  ελεγχόμενες ουσίες ή 
εξαρτώνται από αυτές,

(i) τον τύπο και το είδος του εξοπλισμού, (i) τον τύπο και το είδος του εξοπλισμού,

(ii) προκειμένου για μετρήσιμα 
αντικείμενα, τον αριθμό τεμαχίων και την 
ποσότητα ελεγχόμενης ουσίας ανά 
τεμάχιο, σε χιλιόγραμμα,

(ii) προκειμένου για μετρήσιμα 
αντικείμενα, τον αριθμό τεμαχίων και την 
ποσότητα ελεγχόμενης ουσίας ανά 
τεμάχιο, σε χιλιόγραμμα,

(iii) προκειμένου για μη μετρήσιμα 
αντικείμενα, τη συνολική καθαρή μάζα σε 
μετρικά χιλιόγραμμα,

(iii) προκειμένου για μη μετρήσιμα 
αντικείμενα, τη συνολική καθαρή μάζα σε 
μετρικά χιλιόγραμμα,

(iv) τη συνολική ποσότητα των 
περιεχόμενων  halons ή 
υδροχλωροφθορανθράκων σε μετρικά 
χιλιόγραμμα,

(iv) τον τύπο και τη συνολική ποσότητα
κάθε ελεγχόμενης ουσίας,

(v) η χώρα ή οι χώρες τελικού προορισμού 
των προϊόντων και του εξοπλισμού,

(v) η χώρα ή οι χώρες τελικού προορισμού 
των προϊόντων και του εξοπλισμού,

(vi) το κατά πόσον η περιεχόμενη 
ελεγχόμενη ουσία είναι αμεταχείριστη, 
ποιοτικά αποκατεστημένη ή απόβλητο,

(vi) το κατά πόσον η περιεχόμενη 
ελεγχόμενη ουσία είναι αμεταχείριστη, 
ποιοτικά αποκατεστημένη ή απόβλητο,

(vii) στην περίπτωση των προϊόντων και 
του εξοπλισμού που περιέχουν halons ή 
εξαρτώνται από αυτά  δήλωση ότι 
πρόκειται να εξαχθούν  για μια 
συγκεκριμένη χρήση κρίσιμης σημασίας, 
απαριθμούμενη στο παράρτημα VI ,

(vii) στην περίπτωση των προϊόντων και 
του εξοπλισμού που περιέχουν halons ή 
εξαρτώνται από αυτά  δήλωση ότι 
πρόκειται να εξαχθούν  για μια 
συγκεκριμένη χρήση κρίσιμης σημασίας, 
απαριθμούμενη στο παράρτημα VI ,
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(viii) στην περίπτωση των προϊόντων και 
του εξοπλισμού που περιέχουν 
υδροχλωροφθοράνθρακες ή εξαρτώνται 
από αυτούς, παραπομπή στην άδεια της 
Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3·

(viii) στην περίπτωση των προϊόντων και 
του εξοπλισμού που περιέχουν 
υδροχλωροφθοράνθρακες ή εξαρτώνται 
από αυτούς, παραπομπή στην άδεια της 
Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες εξαγωγές προϊόντων ή εξοπλισμού μπορεί να συνδέονται με άλλες μορφές ODS, και 
όχι μόνο halon και HCFC, οπότε το κείμενο πρέπει να απηχεί την περίπτωση αυτή.

Τροπολογία 85
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – σημείο δ – στοιχείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) το κατά πόσον η περιεχόμενη 
ελεγχόμενη ουσία είναι αμεταχείριστη, 
ποιοτικά αποκατεστημένη ή απόβλητο,

(vi) το κατά πόσον η περιεχόμενη 
ελεγχόμενη ουσία είναι αμεταχείριστη, 
ποιοτικά αποκατεστημένη, ανακυκλωμένη
ή απόβλητο,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους πληρότητας, ο εξοπλισμός που περιέχει βασίζεται σε halon ή 
υδροχλωροφθοράνθρακες μπορεί να λειτουργήσει σε αμεταχείριστα, αποκαταστημένα η 
ανακυκλωμένα συστατικά, ενώ αν χρησιμοποιεί απόβλητα προορίζεται για καταστροφή 
σύμφωνα με το άρθρο 22.
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Τροπολογία 86
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πρόσθετα 
μέτρα για την παρακολούθηση ή τον 
έλεγχο των ελεγχόμενων ή των νέων 
ουσιών, καθώς και των προϊόντων και του 
εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες 
ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, τα οποία 
τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, 
στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, 
βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω 
αυτού ή επανεξάγονται από αυτό, 
βασιζόμενη σε αξιολόγηση των πιθανών 
κινδύνων παράνομου εμπορίου που 
ενέχουν οι σχετικές μεταφορές και 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν 
λόγω μέτρων.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πρόσθετα 
μέτρα σε αυτά που απαιτούνται με βάση 
τη σύσταση 2001/331/ΕΚ ή 
περιγράφονται στο άρθρο 18 του 
παρόντος κανονισμού, για την 
παρακολούθηση ή τον έλεγχο των 
ελεγχόμενων ή των νέων ουσιών, καθώς 
και των προϊόντων και του εξοπλισμού που 
περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή 
εξαρτώνται από αυτές, τα οποία τίθενται 
σε προσωρινή εναπόθεση, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, 
στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, 
βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω 
αυτού ή επανεξάγονται από αυτό, 
βασιζόμενη σε αξιολόγηση των πιθανών 
κινδύνων παράνομου εμπορίου που 
ενέχουν οι σχετικές μεταφορές και 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν 
λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας πρέπει καταρχάς τα βασικά μέτρα να είναι σαφή και εν συνεχεία να 
αναφέρονται τα συμπληρωματικά μέτρα.

Τροπολογία 87
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πρόσθετα Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πρόσθετα 
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μέτρα για την παρακολούθηση ή τον 
έλεγχο των ελεγχόμενων ή των νέων 
ουσιών, καθώς και των προϊόντων και του 
εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες 
ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, τα οποία 
τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφόρτωσης, στο τελωνειακό έδαφος 
της Κοινότητας, βρίσκονται υπό 
διαμετακόμιση μέσω αυτού ή 
επανεξάγονται από αυτό, βασιζόμενη σε 
αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων 
παράνομου εμπορίου που ενέχουν οι 
σχετικές μεταφορές και λαμβάνοντας 
υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.

μέτρα για την παρακολούθηση ή τον 
έλεγχο των ελεγχόμενων ή των νέων 
ουσιών, καθώς και των προϊόντων και του 
εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες 
ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών τα οποία 
τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση, 
μεταφόρτωση, στο τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας, βρίσκονται υπό 
διαμετακόμιση μέσω αυτού ή
επανεξάγονται από αυτό, και άλλων 
δραστηριοτήτων, βασιζόμενη σε 
αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων 
παράνομου εμπορίου που ενέχουν οι 
σχετικές μεταφορές και λαμβάνοντας 
υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη και τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν 
λόγω μέτρων και την ύπαρξη εφικτών 
εναλλακτικών επιλογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο αναφοράς πρέπει να καθοριστεί ευρύτερα ούτως ώστε να υπάρχουν δυνατότητες 
αντιμετώπισης των προβλημάτων πέραν των συγκεκριμένων καταστάσεων που αναφέρει το 
σχέδιο της Επιτροπής. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να εξεταστούν τα περιβαλλοντικά οφέλη (για 
το όζον, το κλίμα κλπ) καθώς και το κατά πόσον υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία 88
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαθέτει  κατάλογο προϊόντων 
και εξοπλισμού  που ενδεχομένως
περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή 
εξαρτώνται από αυτές  και κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) προς 
διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών 
των κρατών μελών.

Η Επιτροπή διαθέτει προς καθοδήγηση 
των τελωνειακών αρχών των κρατών 
μελών:

(α) κατάλογο προϊόντων και εξοπλισμού
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που ενδεχομένως  περιέχουν ελεγχόμενες 
ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές

(β) κατάλογο των ουσιών, των προϊόντων, 
του εξοπλισμού και των χρήσεων που 
επιτρέπονται με βάση τον παρόντα 
κανονισμό και τις συναφείς προϋποθέσεις 
για απαιτήσεις, και
(γ) κατάλογο των ουσιών, των προϊόντων 
και του εξοπλισμού που δεν επιτρέπονται 
με βάση τον παρόντα κανονισμό.
Σε κάθε κατάλογο αναφέρεται και η 
αντίστοιχη συνδυασμένη ονοματολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας κατάλογος με αντικείμενα που «ενδέχεται» να περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος μερική μόνο αξία έχει, αλλά οι τελωνειακές αρχές πρέπει να έχουν 
σαφέστερη εικόνα προκειμένου να ενεργούν αποτελεσματικά, και γι' αυτό χρειάζονται 
καταλόγου ουσιών και αντικειμένων που επιτρέπονται/διαθέτουν άδεια (καθώς και τις σχετικές 
απαιτήσεις για τις εν λόγω άδειες), και κατάλογο των ουσιών/αντικειμένων που δεν 
επιτρέπονται.

Τροπολογία 89
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαθέτει  κατάλογο προϊόντων 
και εξοπλισμού  που ενδεχομένως
περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή 
εξαρτώνται από αυτές  και κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) προς 
διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών των 
κρατών μελών.

Η Επιτροπή διαθέτει μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2010 κατάλογο προϊόντων και 
εξοπλισμού  που ενδεχομένως  περιέχουν 
ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από 
αυτές  και κωδικών συνδυασμένης 
ονοματολογίας (ΣΟ) προς διευκόλυνση 
των τελωνειακών αρχών των κρατών 
μελών.

Or. en



PE416.362v01-00 50/70 AM\755512EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010. Για να είναι σε θέση να τον 
εφαρμόσουν, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έχουν ανάγκη τον κατάλογο αυτό.

Τροπολογία 90
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται 
σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και 
αντλιών θερμότητας, σε εξοπλισμό που 
περιέχει διαλύτες ή  σε συστήματα 
πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες 
ανακτώνται κατά τη συντήρηση και την 
επισκευή του εξοπλισμού ή πριν από τη 
διάλυση ή την τελική διάθεσή του, με 
σκοπό είτε την καταστροφή τους, με 
εγκεκριμένες από τα μέρη τεχνολογίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VII  είτε 
την ανακύκλωση ή ποιοτική 
αποκατάστασή τους.

1. Οι ελεγχόμενες ουσίες 
(συμπεριλαμβανομένων και των 
μεγεθυντικών συστατικών υπό μορφή 
αφρού) που περιέχονται σε εξοπλισμό 
ψύξης, κλιματισμού και αντλιών 
θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει 
διαλύτες ή  σε συστήματα πυροπροστασίας 
και πυροσβεστήρες ανακτώνται κατά τη 
συντήρηση και την επισκευή του 
εξοπλισμού ή πριν από τη διάλυση ή την 
τελική διάθεσή του, με σκοπό είτε την 
καταστροφή τους, με εγκεκριμένες από τα 
μέρη τεχνολογίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα VII.  Οι ελεγχόμενες ουσίες 
που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 
βασικές ή κρίσιμες χρήσεις σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να 
ανακυκλώνονται ή να αναγεννώνται· όλες 
οι άλλες ελεγχόμενες ουσίες 
καταστρέφονται.
Η Επιτροπή καταρτίζει παράρτημα στον 
παρόντα κανονισμό με προδιαγραφές 
επιδόσεων που καθορίζουν το επίπεδο 
ανάκτησης των ουσιών που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος σε 
κάθε κατηγορία προϊόντος και 
εξοπλισμού καθώς και προδιαγραφών 
παρακολούθησης, που αντικατοπτρίζουν 
τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αφρός στα ψυγεία συχνά περιέχει περισσότερες ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του 
όζοντος απ’ ό,τι η ψυκτική ουσία. Με βάση τον κανονισμό 2037/2000 οι φορείς όφειλαν να 
προχωρήσουν σε ανάκτηση των ΟΚΟ (μεγεθυνθυντικό συστατικό) από τον αφρό, αλλά 
ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη την απαίτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί 
ρητώς ως προϋπόθεση. Η ανακύκλωση και αναγέννηση των χρησιμοποιημένων ΟΚΟ πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που οι ΟΚΟ θα προορίζονται για επιτρεπόμενες χρήσεις (π.χ.  
βασικές και κρίσιμες χρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί με βάση τον κανονισμό). Σκοπός του 
παρόντος κανονισμού είναι να εξαλειφθούν οι μη βασικές χρήσεις των ΟΚΟ. Μολονότι ο 
κανονισμός 2037/2000 απαιτεί την ανάκτηση των ODS, το επίπεδο ανάκτησης στην πράξη είναι 
απαράδεκτα χαμηλό σε ορισμένες λειτουργούσες εγκαταστάσεις (π.χ. σε ορισμένες 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ψυγείων) και υπάρχουν τεράστιες αδικαιολόγητες από τεχνικής 
σκοπιάς διαφορές στις επιδόσεις εγκαταστάσεων μέσα στην ΕΕ. Οι προδιαγραφές επιδόσεων 
πρέπει να καθορίζουν το ποσοστό ΟΚΟ που πρέπει να ανακτάται στις διάφορες μορφές 
προϊόντων και εξοπλισμού, καθώς και ελάχιστες προδιαγραφές τεχνικής παρακολούθησης.

Τροπολογία 91
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται 
σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και 
αντλιών θερμότητας, σε εξοπλισμό που 
περιέχει διαλύτες ή  σε συστήματα 
πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες 
ανακτώνται κατά τη συντήρηση και την 
επισκευή του εξοπλισμού ή πριν από τη 
διάλυση ή την τελική διάθεσή του, με 
σκοπό είτε την καταστροφή τους, με 
εγκεκριμένες από τα μέρη τεχνολογίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VII  είτε 
την ανακύκλωση ή ποιοτική
αποκατάστασή τους.

1. Οι ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται 
σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και 
αντλιών θερμότητας, σε εξοπλισμό που 
περιέχει διαλύτες ή  σε συστήματα 
πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, από 
κάθε είδους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών 
χρηστών, ανακτώνται κατά τη συντήρηση 
και την επισκευή του εξοπλισμού ή πριν 
από τη διάλυση ή την τελική διάθεσή του, 
με σκοπό είτε την καταστροφή τους, με 
εγκεκριμένες από τα μέρη τεχνολογίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VII  είτε 
την ανακύκλωση ή ποιοτική 
αποκατάστασή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας προστίθεται ότι η διάταξη εφαρμόζεται και στον οικιακό εξοπλισμό.
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Τροπολογία 92
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι υδροχλωροφθοράνθρακες που 
περιέχονται σε περιέκτες που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή την 
αποθήκευση των ουσιών αυτών, και που 
έχουν διατεθεί στην αγορά και δεν 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, 
ανακτώνται. Οι υδροχλωροφθοράνθρακες 
μπορούν να εξαχθούν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 17 και 18, ή να 
καταστραφούν με την εφαρμογή των 
τεχνολογιών που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 αναφέρονται ότι στα προϊόντα περιλαμβάνονται και οι 
περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή αποθήκευση των ουσιών αυτών. Η πρόταση 
στο άρθρο 22, παράγραφος 3 δεν επιτρέπει την επιστροφή από την αγορά προς εξαγωγή των 
HCFC που περιέχονται σε δοχεία. Η εξαγωγή μη χρησιμοποιημένων ή αναγεννημένων HCFC
επιτρέπεται με βάση το άρθρο 17, παράγραφος 2(ζ) και είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η 
επιστροφή των δοχείων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Τροπολογία 93
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι υδροχλωροφθοράνθρακες που 
περιέχονται σε περιέκτες που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή την 
αποθήκευση των ουσιών αυτών, και που 
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έχουν διατεθεί στην αγορά και δεν 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, 
ανακτώνται. Οι υδροχλωροφθοράνθρακες 
μπορούν να εξαχθούν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 17 και 18, ή να 
καταστραφούν με την εφαρμογή των 
τεχνολογιών που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 αναφέρονται ότι στα προϊόντα περιλαμβάνονται και οι 
περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή αποθήκευση των ουσιών αυτών. Η πρόταση 
στο άρθρο 22, παράγραφος 3 δεν επιτρέπει την επιστροφή από την αγορά προς εξαγωγή των 
HCFC που περιέχονται σε δοχεία. Η εξαγωγή μη χρησιμοποιημένων ή αναγεννημένων HCFC
επιτρέπεται με βάση το άρθρο 17, παράγραφος 2(ζ) και είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η 
επιστροφή των δοχείων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Τροπολογία 94
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού με κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία η ανάκτηση ή η καταστροφή, χωρίς 
να προηγηθεί ανάκτηση, θεωρείται τεχνικά 
και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, 
κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες 
τεχνολογίες.

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011 η 
Επιτροπή θεσπίζει παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού με κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία η ανάκτηση ή η καταστροφή, χωρίς 
να προηγηθεί ανάκτηση, θεωρείται τεχνικά 
και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, 
κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες 
τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα αποθηκευμένα συστατικά θα ανακτηθούν. Για να 
διασφαλιστεί αυτό προστίθενται ημερομηνίες όσον αφορά τα μέτρα εφαρμογής.
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Τροπολογία 95
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού με κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία η ανάκτηση ή η καταστροφή, χωρίς 
να προηγηθεί ανάκτηση, θεωρείται τεχνικά 
και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, 
κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες 
τεχνολογίες.

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011 η
Επιτροπή θεσπίζει παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού με κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία η ανάκτηση ή η καταστροφή, χωρίς 
να προηγηθεί ανάκτηση, θεωρείται τεχνικά 
και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, 
κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες 
τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010. Για να υπάρχει δυνατότητα 
εφαρμογής του, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τον κατάλογο αυτό. Για να διασφαλιστεί το ίδιο
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας κατά την ανάκτηση ή καταστροφή χωρίς εκ των προτέρων 
ανάκτηση, η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο της επικράτειας 
της ΕΕ.

Τροπολογία 96
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού με κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία η ανάκτηση ή η καταστροφή, χωρίς 
να προηγηθεί ανάκτηση, θεωρείται τεχνικά 
και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, 
κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες 

Η Επιτροπή θεσπίζει παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού με κατάλογο των 
προϊόντων και του εξοπλισμού για τα 
οποία η ανάκτηση ή η καταστροφή, χωρίς 
να προηγηθεί ανάκτηση, θεωρείται τεχνικά 
και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, 
κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες 
τεχνολογίες. Κάθε πρόταση για την 
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τεχνολογίες. κατάρτιση ενός τέτοιου παραρτήματος 
συνοδεύεται και υποστηρίζεται από 
πλήρη οικονομική αξιολόγηση του 
κόστους και των ωφελειών σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 97
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει παράλληλα σχέδιο 
δράσης, από 1ης Ιανουαρίου 2011, το 
οποίο θα προβλέπει την χορήγηση 
κινήτρων για την απόσυρση των εν λόγω 
ουσιών και την υποκατάστασή τους με 
ασφαλέστερες εναλλακτικές. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα πιο επιτακτική ανάγκη να ανακτηθούν και να εξαλειφθούν το 
ταχύτερο δυνατόν οι εν λόγω ουσίες, θα ήταν χρήσιμο η Επιτροπή να σχεδιάσει πλάνο δράσης 
με στόχο την παροχή κινήτρων στους ¨χρήστες¨ και τους ¨παραγωγούς¨ για την ταχύτερη δυνατή 
απόσυρση και υποκατάσταση των ουσιών.

Τροπολογία 98
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκπόνηση της πρότασής της για 
το παράρτημα, η Επιτροπή διαβουλεύεται 
με τα κράτη μέλη και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τα 
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προϊόντα και τον εξοπλισμό που πρέπει 
να προσδιοριστούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επανάκτηση των αποθηκευμένων συστατικών.

Τροπολογία 99
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκπόνηση της πρότασής της για
το παράρτημα, η Επιτροπή διαβουλεύεται
με τα κράτη μέλη και όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τα
προϊόντα και τον εξοπλισμό που πρέπει
να προσδιοριστούν, την τεχνική και 
οικονομική σκοπιμότητα της ανάκτησης 
ή καταστροφής χωρίς εκ των προτέρων 
ανάκτηση και των τεχνολογιών που 
πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε προϊόν 
και εξοπλισμό που θα προσδιοριστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της διαφοράς όσον αφορά την ικανότητα των κρατών μελών και των τεχνικών και 
οικονομικών προκλήσεων σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των τραπεζών ουσιών 
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, για την κατάρτιση του νέου παραρτήματος η 
Επιτροπή πρέπει να προστρέξει επισήμως στην εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, της βιομηχανίας και των 
ΜΚΟ.
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Τροπολογία 100
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέτρα που έχουν 
λάβει τα κράτη μέλη και, βάσει αυτής της 
αξιολόγησης και των λοιπών τεχνικών και 
άλλων συναφών πληροφοριών, μπορεί να
θεσπίζει, κατά περίπτωση, μέτρα σχετικά 
με αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα 
προσόντα.

Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέτρα που έχουν 
λάβει τα κράτη μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή
αποδίδεται στις μονώσεις κτηρίων με 
αφρό καθώς επίσης και τη νομοθεσία για 
τα απόβλητα. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2011, η Επιτροπή θεσπίζει  μέτρα σχετικά 
με αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα 
προσόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επανάκτηση των αποθηκευμένων συστατικών. Για να 
διασφαλιστεί αυτό, προστίθενται ημερομηνίες όσον αφορά τα μέτρα εφαρμογής. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στις μονώσεις κτιρίων, που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν 
στη μελλοντική οδηγία περί αποβλήτων οικοδομικών εργασιών και κατεδαφίσεων.

Τροπολογία 101
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαρροές και εκπομπές  ελεγχόμενων 
ουσιών

Συγκράτηση

1. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν  κάθε 
πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για 
την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση 
των διαρροών ελεγχόμενων ουσιών.
Ειδικότερα, ο σταθερός εξοπλισμός με 
φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών 
χιλιογράμμων ελέγχεται ως προς διαρροές 
ετησίως.

1. Οι χειριστές των ακόλουθων σταθερών 
εφαρμογών: εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
κυκλωμάτων τους, εξοπλισμός που 
περιέχει διαλύτες ή συστήματα 
πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, που 
περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, 



PE416.362v01-00 58/70 AM\755512EL.doc

EL

χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνικώς εφικτά 
μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος:

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του 
σχετικού προσωπικού.   Βάσει 
αξιολόγησης των εν λόγω μέτρων που 
έχουν λάβει τα κράτη μέλη  και των 
λοιπών τεχνικών και άλλων συναφών 
πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίζει  , κατά περίπτωση, μέτρα με 
σκοπό την εναρμόνιση  των ελάχιστων 
απαιτήσεων για τα προσόντα.

(a) προλαμβάνουν τη διαρροή τέτοιου 
είδους αερίων· και

Τα μέτρα που αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 3.

(β) επισκευάζουν  το ταχύτερο δυνατό 
κάθε εντοπιζόμενη διαρροή.

2. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν  κάθε 
πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για 
την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των 
διαρροών μεθυλοβρωμιδίου από 
εγκαταστάσεις υποκαπνισμού και από 
άλλες  εργασίες στις οποίες 
χρησιμοποιείται μεθυλοβρωμίδιο.  Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του 
σχετικού προσωπικού.

2. Οι χειριστές των εφαρμογών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
διασφαλίζουν ότι έχουν υποβληθεί σε 
έλεγχο για διαρροή από διαπιστευμένο 
προσωπικό που πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 5 του 
κανονισμού EΚ αριθ. 842/2006, ή 
παρεμφερή προσόντα, σύμφωνα με το 
κάτωθι χρονοδιάγραμμα:

3. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν  κάθε 
πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για 
την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση 
των διαρροών και των εκπομπών
ελεγχόμενων ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη και ως 
μέσα επεξεργασίας .

(a) οι εφαρμογές που περιέχουν 
τουλάχιστον 3 χλγρ. ελεγχόμενων ουσιών
ελέγχονται για διαρροή τουλάχιστον κάθε 
12 μήνες· αυτό δεν εφαρμόζεται στον 
εξοπλισμό με ερμητικά σφραγισμένα 
συστήματα, που έχουν επισημανθεί ως 
τέτοια και περιέχουν ποσότητα μικρότερη 
των 6 χλγρ. ελεγχόμενων ουσιών·

4. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν  κάθε 
πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για 
την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των 
διαρροών και των εκπομπών
ελεγχόμενων ουσιών που παράγονται 
ακουσίως κατά την παρασκευή άλλων 
χημικών προϊόντων.

(β) οι  εφαρμογές που περιέχουν 
τουλάχιστον 30 χλγρ. ελεγχόμενων ουσιών 
ελέγχονται για διαρροή τουλάχιστον κάθε 
έξι μήνες·

5. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τις (γ) οι  εφαρμογές που περιέχουν 
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τεχνολογίες ή πρακτικές που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την 
αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των 
διαρροών και των εκπομπών 
ελεγχόμενων ουσιών.

τουλάχιστον 30ο χλγρ. ελεγχόμενων 
ουσιών ελέγχονται για διαρροή 
τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες·

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
δια της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 25, παράγραφος 3.

Οι εφαρμογές ελέγχονται για διαρροή
εντός ενός μηνός μετά την 
αποκατάσταση της διαρροής ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της
επισκευής.

 Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, η διατύπωση «ελέγχονται 
για τη ανίχνευση διαρροών» σημαίνει ότι 
ο εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχονται για 
διαρροές με χρησιμοποίηση άμεσων ή 
έμμεσων μεθόδων μέτρησης, 
επικεντρώνοντας την προσοχή στα 
τμήματα του εξοπλισμού ή του 
συστήματος που είναι πιο επιρρεπή σε 
διαρροή. Οι μέθοδοι άμεσης ή έμμεσης 
μέτρησης του ελέγχου διαρροής 
καθορίζονται στις πρότυπες απαιτήσεις 
ελέγχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 7.
3. Όταν υπάρχει 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.
4. Στην περίπτωση των συστημάτων 
πυροπροστασίας όπου υπάρχει καθεστώς
επιθεωρήσεων που πληροί το πρότυπο
ISO 14520, οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει
επίσης να πληρούν τις υποχρεώσεις του 
παρόντος κανονισμού, στον βαθμό που οι 
εν λόγω επιθεωρήσεις είναι τουλάχιστον 
εξίσου συχνές.
5. Οι χειριστές εφαρμογών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες 
περιέχουν τουλάχιστον 3 χλγρ. 
ελεγχόμενων ουσιών, τηρούν αρχεία στα 
οποία καταγράφουν την ποσότητα και το 
είδος των εγκατεστημένων ελεγχόμενων 
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ουσιών, τυχόν ποσότητες που έχουν 
προστεθεί και τις ποσότητες που 
ανακτήθηκαν κατά τη συντήρηση, την 
επισκευή και την τελική διάθεση του 
εξοπλισμού. Τηρούν επίσης αρχεία και για 
άλλες σχετικές πληροφορίες στις οποίες 
περιλαμβάνεται και ο εντοπισμός της 
εταιρείας ή του τεχνικού που διενήργησε 
τη συντήρηση ή την επισκευή, καθώς και 
τις ημερομηνίες και τα αποτελέσματα 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν με βάση
τις παραγράφους 2, 3 και 4 και σχετικές 
πληροφορίες που προσδιορίζουν 
επακριβώς το χωριστό σταθερό 
εξοπλισμό ή τις εφαρμογές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχεία 
(β) και (γ). Τα αρχεία αυτά διατίθενται, 
εφόσον ζητηθούν, στην αρμόδια αρχή και 
την Επιτροπή.
6. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011, η 
Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 3, για καθεμία από τις 
εφαρμογές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τις 
πρότυπες απαιτήσεις ελέγχου για 
διαρροές. 
7. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει 
από τα κράτη μέλη και σε συνεργασία με 
τους σχετικούς τομείς, η Επιτροπή 
μπορεί να ορίσει ελάχιστες προϋποθέσεις 
και όρους αμοιβαίας αναγνώρισης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 25, παράγραφος 3, 
όσον αφορά προγράμματα κατάρτισης 
και πιστοποίησης του σχετικού 
προσωπικού που εμπλέκεται στην
εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή του 
εξοπλισμού και των συστημάτων που 
καλύπτονται από το άρθρο 23, 
παράγραφος 1, καθώς και του 
προσωπικού που εμπλέκεται στις 
δραστηριότητες που προβλέπονται στα 
άρθρα 22 και 23.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 842/2006 για τα αέρια θερμοκηπίου έχει ακριβέστερες 
διατάξεις όσον αφορά τις διαρροές και τις εκπομπές ελεγχόμενων ουσιών. Για λόγους συνοχής, 
για τη βελτίωση της ποιότητας του κειμένου και για λόγους περισσότερων διασφαλίσεων έναντι 
των εκπομπών, είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί το ίδιο κείμενο στον κανονισμό αυτό.

Τροπολογία 102
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν  κάθε 
πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για 
την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των 
διαρροών μεθυλοβρωμιδίου από 
εγκαταστάσεις υποκαπνισμού και από 
άλλες  εργασίες στις οποίες 
χρησιμοποιείται μεθυλοβρωμίδιο.  Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του 
σχετικού προσωπικού.

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν  κάθε 
πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για 
την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των 
διαρροών μεθυλοβρωμιδίου από 
εγκαταστάσεις υποκαπνισμού και από 
άλλες  εργασίες στις οποίες 
χρησιμοποιείται μεθυλοβρωμίδιο. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του 
σχετικού προσωπικού. Με βάση την 
αξιολόγηση των εν λόγω μέτρων που 
έχουν λάβει τα κράτη μέλη  και των 
λοιπών τεχνικών και άλλων συναφών 
πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίζει, κατά περίπτωση, μέτρα με 
σκοπό την εναρμόνιση  των ελάχιστων 
απαιτήσεων για τα προσόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϋπόθεση για τη διασφάλιση του ιδίου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας στο σύνολο της 
επικράτειας της ΕΕ.
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Τροπολογία 103
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τις 
τεχνολογίες ή πρακτικές που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την 
αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των 
διαρροών και των εκπομπών ï 
ελεγχόμενων ουσιών.

5. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, η 
Επιτροπή καθορίζει τις τεχνολογίες ή 
πρακτικές ή τις προδιαγραφές επιδόσεων
που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
επιχειρήσεις για την αποτροπή και την 
ελαχιστοποίηση των διαρροών και των 
εκπομπών ï ελεγχόμενων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο κανονισμός 2037/2000 απαιτεί την ελαχιστοποίηση των διαρροών και των 
εκπομπών ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, στην πράξη αυτό δεν έχει 
εφαρμοστεί επαρκώς από τους φορείς εκμετάλλευσης. Είναι απαραίτητο να υπάρξει τεχνική 
καθοδήγηση στους διαχειριστές συστημάτων ψύξης καθώς και άλλους φορείς που εμπλέκονται 
με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Ο κανονισμός της ΕΚ για τα έργα 
θερμοκηπίου περιέχει χρήσιμο κείμενο, (που αναφέρεται στην πρόληψη των διαρροών και των 
εκπομπών) που πρέπει να προστεθεί στον νέο κανονισμό για τις ΟΚΟ με τις αντίστοιχες 
προσαρμογές. Τα μέτρα που προβλέπει ο κανονισμός για τα αέρια θερμοκηπίου βασίζεται στο 
ολλανδικό σύστημα STEK που απεδείχθη χρήσιμο για τη μείωση των διαρροών και των 
εκπομπών από ψυκτικά υγρά.

Τροπολογία 104
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τις 
τεχνολογίες ή πρακτικές που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την 
αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των 
διαρροών και των εκπομπών ελεγχόμενων 
ουσιών.

5. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να καθορίσει τις 
τεχνολογίες ή πρακτικές που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την 
αποτροπή και την ελαχιστοποίηση και 
παρακολούθηση των διαρροών και των 
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εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010. Για να είναι σε θέση να 
το εφαρμόσουν, οι εταιρείες πρέπει να έχουν τον κατάλογο των τεχνολογιών και των πρακτικών 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και την παρακολούθηση 
των διαρροών και εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών. Η διαθεσιμότητα του καταλόγου αυτού σε 
επίπεδο ΕΕ θα διασφαλίσει ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας στο σύνολο της 
επικράτειας της ΕΕ.

Τροπολογία 105
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει σχετικών επιστημονικών 
στοιχείων, η Επιτροπή μπορεί να 
συμπεριλάβει στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β 
ουσίες που δεν είναι μεν ελεγχόμενες, 
αλλά έχει διαπιστωθεί ότι έχουν δυναμικό 
καταστροφής του όζοντος. Τα μέτρα αυτά, 
που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 3.

3. Βάσει σχετικών επιστημονικών 
στοιχείων, η Επιτροπή μπορεί να 
συμπεριλάβει στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β
ουσίες που δεν είναι μεν ελεγχόμενες, 
αλλά έχει διαπιστωθεί ότι έχουν δυναμικό 
καταστροφής του όζοντος της τάξεως του 
0,001 ή και περισσότερο, και 
ατμοσφαιρικό κύκλο ζωής μεγαλύτερο 
των 120 ημερών. Τα μέτρα αυτά, που 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.
Οι ουσίες που αναφέρονται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη στο πλαίσιο των 
αποφάσεων XIII/5, X/8 και IX/24 του 
Πρωτοκόλλου, προστίθενται επίσης στο 
Παράρτημα II, Μέρος B.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αποφάσεις XIII/5, X/8 & IX/24 του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, τα 
συμβαλλόμενα μέρη ανέφεραν ορισμένες νέες και ύποπτες ουσίες καταστροφής της στιβάδας 
του όζοντος. Η απόφαση IX/24 αναφέρει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να θέσει υπόψη 
της γραμματείας την ύπαρξη νέων ουσιών που πιστεύει ότι έχουν τη δυνατότητα να 
καταστρέψουν τη στιβάδα του όζοντος και έχουν δυνατότητες σημαντικής παραγωγής, οι οποίες 
όμως δεν περιέχονται στον κατάλογο των ελεγχόμενων ουσιών που προβλέπεται στο άρθρο 2 
του Πρωτοκόλλου. Οι ουσίες αυτές πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα II, μέρος B, ούτως 
ώστε να παρακολουθείται κατάλληλα η παραγωγή και η χρήση τους.

Τροπολογία 106
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει σχετικών επιστημονικών 
στοιχείων, η Επιτροπή μπορεί να 
συμπεριλάβει στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β 
ουσίες που δεν είναι μεν ελεγχόμενες, 
αλλά έχει διαπιστωθεί ότι έχουν δυναμικό 
καταστροφής του όζοντος. Τα μέτρα αυτά, 
που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 3.

3. Βάσει σχετικών επιστημονικών 
στοιχείων, η Επιτροπή μπορεί να 
συμπεριλάβει στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β 
ουσίες που δεν είναι μεν ελεγχόμενες, 
αλλά έχει διαπιστωθεί ότι έχουν δυναμικό 
καταστροφής του όζοντος της τάξεως του 
0,01 ή και περισσότερο, και 
ατμοσφαιρικό κύκλο ζωής μεγαλύτερο 
των 60 ημερών. Τα μέτρα αυτά, που έχουν 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές βραχύβιες αλογονωμένες ουσίες οι οποίες έχουν ένα θεωρητικό δυναμικό 
καταστροφής του όζοντος. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ χρησιμοποιεί ένα de facto ελάχιστο 
όριο 0,01. Έχει αποδειχθεί ότι οι βραχύβιες ουσίες με ατμοσφαιρικό κύκλο ζωής μικρότερο των 
120 ημερών δεν κατορθώνουν να φτάσουν τη στρατόσφαιρα σε ουσιαστικές ποσότητες για να 
έχουν σημαντικό μακρόπνοο αντίκτυπο στη στιβάδα του όζοντος. Κατά συνέπεια κρίνεται 
σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες τιμές τόσο για τις ουσίες που μπορούν να καταστρέψουν τη 
στιβάδα του όζοντος όσο και για τον ατμοσφαιρικό χρόνο ζωής.
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Τροπολογία 107
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ έτος και πριν από την 31η 
Μαρτίου, κάθε επιχείρηση  ανακοινώνει 
στην Επιτροπή, αποστέλλοντας αντίγραφο 
στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους, τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στις παραγράφους 2 έως 5  για κάθε 
ελεγχόμενη ουσία και κάθε νέα ουσία του 
παραρτήματος ΙΙ  για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 
προηγουμένου έτους.

1. Κατ’ έτος και πριν από την 31η 
Μαρτίου, κάθε επιχείρηση  ανακοινώνει 
στην Επιτροπή, αποστέλλοντας αντίγραφο 
στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους, τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στις παραγράφους 2 έως 5, όπως 
καθορίζονται κατωτέρω, για κάθε 
ελεγχόμενη ουσία και κάθε νέα ουσία του 
παραρτήματος ΙΙ  για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 
προηγουμένου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του παραρτήματος II μέρος B, επιβάλλει υποχρεώσεις για την αναφορά ουσιών 
ενώ δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί ότι πρέπει να ταξινομηθούν ως νέες ουσίες με βάση το 
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Πράγματι, η Διεθνής Ομάδα Εργασίας 28 της ΕΕ πρότεινε σχέδια 
αποφάσεων επί των ουσιών αυτών, τα οποία απερρίφθησαν με βάση το σκεπτικό ότι υπήρχε 
ήδη εντολή του Επιστημονικού Πάνελ Αξιολόγησης και της ΟΤΟΑ να διενεργήσουν τέτοιου 
είδους αναθεωρήσεις. Η ΕΕ πρέπει να προσχωρήσει στις διαδικασίες του Πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ όσον αφορά την εξέταση νέων ουσιών.

Τροπολογία 108
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) δεδομένα αυτοπαρακολούθησης 
όσον αφορά εκπομπές και διαρροές που 
σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία 
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παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 109
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) δεδομένα αυτοπαρακολούθησης 
όσον αφορά εκπομπές και διαρροές που 
σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία 
καταστροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 110
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος B – Πίνακας – σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

C3H7Br    1-βρωμοπροπάνιο (κ-
προπυλοβρωμίδιο) 0,02 – 0,10

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζει τις κοινοτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και, ως εκ τούτου, πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το πρωτόκολλο 
αυτό. Στο βαθμό που η Κοινότητα δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την αξιολόγηση των 
ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο 
πρέπει να βασιστεί σε μεθοδολογίες που ορίζει το πρωτόκολλο. Το 1-βρωμοπροπάνιο δεν έχει 
εντοπιστεί από το επιστημονικό πάνελ αξιολόγησης ότι προκαλεί σημαντική καταστροφή στη 
στιβάδα του όζοντος αλλά θα συνεχίσει να τελεί υπό εξέταση με βάση το πρωτόκολλο. Πριν 
αναληφθεί κοινοτική δράση επί του προϊόντος αυτού, το 1-βρωμοπροπάνιο θα εξακολουθεί να 
παραμένει διαγραμμένο από το τμήμα αυτό.

Τροπολογία 111
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος B – Πίνακας – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

CF3I   Τριφθορο-ιωδομεθάνιο 
(τριφθορομεθυλιωδίδιο) 0,01 – 0,02

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι τιμές δυναμικού καταστροφής του όζοντος είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στις 
σημερινές γνώσεις. Κατά διαστήματα θα επανεξετάζονται και θα αναθεωρούνται βάσει των 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τα μέρη. Μία τέτοια αναθεώρηση διατίθεται για το CF3I. Σε 
επιστολή του προς την Επιτροπή, ο καθηγητής Δρ. Wuebbles, που είναι μέλος του
Επιστημονικού Πάνελ Αξιολόγησης, εκτιμά ότι το δυναμικό καταστροφής του όζοντος, με βάση 
τελευταίες τεχνολογίες τρισδιάστατης απεικόνισης, ανέρχεται σε 0,0068. Το φάσμα που 
αναφέρει η πρόταση της Επιτροπής είναι πλέον ξεπερασμένο.

Τροπολογία 112
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος B – Πίνακας – νέες σειρές

Τροπολογία
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C4Cl6 Εξαχλωροβουταδιένιο 0.07
1,1,1-τριχλωρο-2,2,2-τριφθοροαιθάνιο (ή 
R.113a)

0.65

C10H6BrOC
H3

6-βρωμο-2-μεθοξυναφθαλένιο (ή βρομο-
μεθοξυ-ναφθαλένιο ή BMN)

υπό προσδιορισμό

CH2ClBr or 
C3H6BrCl

1-βρωμο-3-χλωροπροπάνιο υπό προσδιορισμό

CH2Br2 Διβρωμομεθάνιο υπό προσδιορισμό

C2H4Br2 Διβρωμοαιθάνιο υπό προσδιορισμό
C2H4BrCl Βρωμοχλωροαιθάνιο υπό προσδιορισμό

C2H5Br Βρωμομεθάνιο υπό προσδιορισμό

C3H6Br2 1,3-Διβρωμοπροπάνιο υπό προσδιορισμό
C3H7Br 2-Βρωμοπροπάνιο υπό προσδιορισμό

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-Tετραχλωροεξαφθοροβουτάνιο υπό προσδιορισμό

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αποφάσεις XIII/5, X/8 & IX/24 του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, τα 
συμβαλλόμενα μέρη ανέφεραν ορισμένες νέες και ύποπτες ουσίες καταστροφής της στιβάδας 
του όζοντος. Η απόφαση IX/24 αναφέρει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να θέσει υπόψη 
της γραμματείας την ύπαρξη νέων ουσιών που πιστεύει ότι έχουν τη δυνατότητα να 
καταστρέψουν τη στιβάδα του όζοντος και έχουν δυνατότητες σημαντικής παραγωγής, οι οποίες 
όμως δεν περιέχονται στον κατάλογο των ελεγχόμενων ουσιών που προβλέπεται στο άρθρο 2 
του πρωτοκόλλου. Οι ουσίες αυτές πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα II, μέρος B, ούτως 
ώστε να παρακολουθείται κατάλληλα η παραγωγή και η χρήση τους.

Τροπολογία 113
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) χρήση τετραχλωράνθρακα στην 
παραγωγή ραδιοσημασμένης 

διαγράφεται
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κυανοκοβαλαμίνης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο (στ) του παραρτήματος ΙΙΙ δεν συμβαδίζει με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που 
επέτρεπε τη χρήση του εν λόγω συστατικού για την περίοδο 2005-2006 και η αναφορά σε αυτό 
πρέπει να απαλειφθεί. Η παρέκκλιση επετράπη μόλις για δύο έτη ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος 
στην εταιρεία που παράγει κυανοκοβαλαμίνη να θεσπίσει νέες διαδικασίες διάθεσης 
αποβλήτων.

Τροπολογία 114
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα A, Ομάδα I
Παράρτημα B
Παράρτημα Γ, Ομάδα I

Παράρτημα I, Ομάδα I
Παράρτημα I,  Ομάδα II, Ομάδα IV, 
Ομάδα V
Παράρτημα I, Ομάδα VIII

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας πρέπει να ακολουθείται η αρίθμηση που εισάγεται στο παρόντα 
κανονισμό αντί της αρίθμησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Τροπολογία 115
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Halon
(Παράρτημα A, Ομάδα II)

Halon
(Παράρτημα I, Ομάδα III)
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας πρέπει να ακολουθείται η αρίθμηση που εισάγεται στο παρόντα 
κανονισμό αντί της αρίθμησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.
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