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Τροπολογία 56
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 114,

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η διπλή νομική βάση του ισχύοντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 
(προστασία του περιβάλλοντος και ελεύθερη εσωτερική αγορά), προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της εσωτερικής αγοράς μέσω εναρμονισμένων 
διατάξεων της ΕΕ.

Τροπολογία 57
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να επιτύχει το στόχο αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στο χάρτη 
πορείας για την ανάπτυξη οικονομίας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, τον 
οικονομικώς αποτελεσματικό τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να επιτευχθούν οι αναγκαίες 
συνολικές μειώσεις των εκπομπών στην 
Ένωση έως το 2050. Αυτός ο χάρτης 
πορείας καθορίζει τις τομεακές 
συνεισφορές που απαιτούνται σε έξι 
τομείς. Οι εκπομπές εκτός CO 
(συμπεριλαμβανομένων των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου, αλλά εξαιρουμένων 
των εκπομπών εκτός CO2 από τη γεωργία) 
πρέπει να μειωθούν κατά 72-73% μέχρι το 

(2) Για να επιτύχει το στόχο αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στο χάρτη 
πορείας για την ανάπτυξη οικονομίας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, τον 
οικονομικώς αποτελεσματικό τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να επιτευχθούν οι αναγκαίες 
συνολικές μειώσεις των εκπομπών στην 
Ένωση έως το 2050. Αυτός ο χάρτης 
πορείας καθορίζει τις τομεακές 
συνεισφορές που απαιτούνται σε έξι 
τομείς. Οι εκπομπές εκτός CO 
(συμπεριλαμβανομένων των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου, αλλά εξαιρουμένων 
των εκπομπών εκτός CO2 από τη γεωργία) 
πρέπει να μειωθούν κατά 72-73% μέχρι το 
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2030 και κατά 70-78% έως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Με 
βάση αναφοράς το έτος 2005, απαιτείται 
μείωση των εκπομπών εκτός CO2, 
εξαιρουμένων των προερχόμενων από τη 
γεωργία, κατά 60-61% έως το 2030. Οι
εκπομπές φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου υπολογίστηκαν σε 90
εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 για 
το 2005. Για να επιτευχθεί μείωση της 
τάξης του 60%, οι εκπομπές θα έπρεπε να 
μειωθούν περίπου κατά 35 εκατομμύρια 
τόνους ισοδυνάμου CO2 μέχρι το 2030.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν εφαρμοστεί 
πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία οι 
εκπομπές υπολογίζεται να ανέλθουν σε 
104 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
το 2030, θα απαιτηθεί περαιτέρω μείωση 
κατά περίπου 70 εκατομμύρια τόνους
ισοδυνάμου CO2.

2030 και κατά 70-78% έως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το 1990 
οι εκπομπές υδροφθορανθράκων στην 
Ένωση ανέρχονταν σε 27,8 εκατομμύρια 
τόνους ισοδύναμου CO2 ενώ το 2010 
αυξήθηκαν σε 84,4 εκατομμύρια τόνους 
ισοδύναμου CO2· οι εκπομπές 
υπερφθοράνθρακα ανέρχονταν σε 20,4
εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 ενώ 
έως το 2010 μειώθηκαν σε 3,3 
εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2· και 
οι εκπομπές εξαφθοριούχου θείου 
ανέρχονταν σε 10,9 εκατομμύρια τόνους 
ισοδύναμου CO2 ενώ το 2010 μειώθηκαν 
σε 6,5 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου 
CO2. Ενώ οι εκπομπές 
υπερφθορανθράκων και εξαφθοριούχου 
θείου πρέπει να συνεχίσουν να 
μειώνονται, όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες πρέπει να αναληφθεί 
άμεσα σημαντική δράση ώστε να 
αντιστραφούν οι τρέχουσες τάσεις και, 
στη συνέχεια να επιτευχθεί μείωση κατά 
72% έως 73% στις εκπομπές σε σχέση με 
τα επίπεδα του 1990 έως το 2030, δηλαδή 
7,7 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2.

Or. en

Τροπολογία 58
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Θεωρεί ότι, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
αποφευχθεί η μετεγκατάσταση εταιρειών 
σε τρίτες χώρες, οι μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της ΕΕ για τη μείωση των 
εκπομπών φθοριούχου αερίου θα πρέπει 
να υλοποιηθούν κατόπιν σύναψης 
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διεθνούς συμφωνίας για τη μείωση του 
HFC βάσει της UNFCCC ή του 
πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Or. en

Τροπολογία 59
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η αύξηση της χρήσης των 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου έχει 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για 
την αντικατάσταση άλλων ουσιών που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 
Επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 2% των συνολικών εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου στην ΕΕ. 
Χρησιμοποιούνται κυρίως στις περιοχές 
της ΕΕ με θερμότερες κλιματικές 
συνθήκες. Εάν οι στόχοι δεν τεθούν με 
ισορροπημένο τρόπο, οι εταιρείες σε 
ορισμένα κράτη μέλη θα επιβαρυνθούν 
περισσότερο σε σχέση με εταιρείες σε 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 60
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και 
την επάρκεια του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 842/2006, προκύπτει το συμπέρασμα 

(3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και 
την επάρκεια του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 842/2006, προκύπτει το συμπέρασμα 
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ότι τα ήδη υφιστάμενα περιοριστικά 
μέτρα παρέχουν δυνατότητες μείωσης
των εκπομπών φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου εάν εφαρμοστούν πλήρως. 
Τα μέτρα αυτά πρέπει, επομένως, να 
διατηρηθούν και να αποσαφηνισθούν με 
βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την 
εφαρμογή τους. Ορισμένα μέτρα πρέπει 
επίσης να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν 
και άλλες συσκευές στις οποίες 
χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, όπως 
τα έποχα ψυγεία, φορτηγά και 
ρυμουλκούμενα. Η υποχρέωση να 
καθιερωθούν και να τηρούνται μητρώα 
για τον τεχνικό εξοπλισμό που περιέχει 
ανάλογα αέρια θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
μεταγωγής.

ότι οι υφιστάμενες διατάξεις του 
κανονισμού, εάν εφαρμοστούν πλήρως, σε 
συνδυασμό με την οδηγία 2006/40/ΕΚ για 
τις εκπομπές των συστημάτων 
κλιματισμού των μηχανοκίνητων 
οχημάτων («οδηγία ΚΜΟ») θα επέτρεπαν 
σταθεροποίηση, έως το 2050, των 
εκπομπών φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου της ΕΕ-27 στο σημερινό 
τους επίπεδο. Τα μέτρα αυτά πρέπει, 
επομένως, να διατηρηθούν και να 
αποσαφηνισθούν με βάση την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή τους. 
Ωστόσο, με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών κατά 80 έως 95% έως το 2050, 
θα πρέπει να αναληφθούν νέες δράσεις, 
οικονομικά αποδοτικές. Όσον αφορά τη 
συγκράτηση και την ανάκτηση, η 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής στα 
συστήματα ψύξης των οχημάτων οδικών 
μεταφορών, όπως τα φορτηγά και τα 
ρυμουλκούμενα, ήταν μεταξύ των 
μελετώμενων λύσεων για την περαιτέρω 
μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιδιώκεται ακρίβεια και σαφήνεια όσον αφορά τα συμπεράσματα της 
έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Τροπολογία 61
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και 
την επάρκεια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 
τα ήδη υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα 
παρέχουν δυνατότητες μείωσης των 

(3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και 
την επάρκεια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 
τα ήδη υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα 
παρέχουν δυνατότητες μείωσης των 
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εκπομπών φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου εάν εφαρμοστούν πλήρως.
Τα μέτρα αυτά πρέπει, επομένως, να 
διατηρηθούν και να αποσαφηνισθούν με 
βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την 
εφαρμογή τους. Ορισμένα μέτρα πρέπει 
επίσης να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν 
και άλλες συσκευές στις οποίες 
χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, όπως τα 
έποχα ψυγεία, φορτηγά και 
ρυμουλκούμενα. Η υποχρέωση να 
καθιερωθούν και να τηρούνται μητρώα για 
τον τεχνικό εξοπλισμό που περιέχει 
ανάλογα αέρια θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
μεταγωγής.

εκπομπών φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου εάν εφαρμοστούν πλήρως. 
Τα μέτρα αυτά πρέπει, επομένως, να 
διατηρηθούν και να αποσαφηνισθούν με 
βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την 
εφαρμογή τους καθώς και να 
συμπληρωθούν από απαιτήσεις όσον 
αφορά τα προγράμματα ανάκτησης 
καθώς και από την εκτεταμένη χρήση 
ανακτημένων και ανακυκλωμένων 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε 
συνδυασμό με τα απαγορευτικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί. Ορισμένα μέτρα 
πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να 
καλύπτουν και άλλες συσκευές στις οποίες 
χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, όπως τα 
έποχα ψυγεία, φορτηγά και 
ρυμουλκούμενα. Η υποχρέωση να 
καθιερωθούν και να τηρούνται μητρώα για 
τον τεχνικό εξοπλισμό που περιέχει 
ανάλογα αέρια θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
μεταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 62
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και 
την επάρκεια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 
τα ήδη υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα 
παρέχουν δυνατότητες μείωσης των 
εκπομπών φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου εάν εφαρμοστούν πλήρως. 
Τα μέτρα αυτά πρέπει, επομένως, να 
διατηρηθούν και να αποσαφηνισθούν με 
βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την 

(3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και 
την επάρκεια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 
τα ήδη υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα 
παρέχουν δυνατότητες μείωσης των 
εκπομπών φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου εάν εφαρμοστούν πλήρως. 
Τα μέτρα αυτά πρέπει, επομένως, να 
διατηρηθούν και να αποσαφηνισθούν με 
βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την 
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εφαρμογή τους. Ορισμένα μέτρα πρέπει 
επίσης να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν 
και άλλες συσκευές στις οποίες
χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, όπως τα 
έποχα ψυγεία, φορτηγά και 
ρυμουλκούμενα. Η υποχρέωση να 
καθιερωθούν και να τηρούνται μητρώα για 
τον τεχνικό εξοπλισμό που περιέχει 
ανάλογα αέρια θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
μεταγωγής.

εφαρμογή τους καθώς και να ενισχυθούν 
με πρόσθετα μέτρα. Ορισμένα μέτρα 
πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να 
καλύπτουν και άλλες συσκευές στις οποίες 
χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, όπως τα 
έποχα ψυγεία, φορτηγά και 
ρυμουλκούμενα. Η υποχρέωση να 
καθιερωθούν και να τηρούνται μητρώα για 
τον τεχνικό εξοπλισμό που περιέχει 
ανάλογα αέρια θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
μεταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 63
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έκθεση της Επιτροπής κατέληξε 
επίσης στο συμπέρασμα ότι μπορούν να 
γίνουν περισσότερα ώστε να μειωθούν 
στην Ένωση οι εκπομπές φθοριούχων 
αερίων που επιβαρύνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, ιδίως με την αποφυγή της 
χρήσης αυτών των αερίων όπου 
υφίστανται ασφαλείς και ενεργειακά 
αποδοτικές εναλλακτικές τεχνολογίες με 
μηδενικές ή μικρότερες κλιματικές 
επιπτώσεις. Η μείωση μέχρι το 2030 έως
και για κατά δύο τρίτα των εκπομπών του 
2010 είναι οικονομικά αποδοτική, διότι 
διατίθενται σε πολλούς τομείς 
δοκιμασμένες και αποδεδειγμένης αξίας 
εναλλακτικές λύσεις.

(4) Η έκθεση της Επιτροπής κατέληξε 
επίσης στο συμπέρασμα ότι μπορούν να 
γίνουν περισσότερα ώστε να μειωθούν 
στην Ένωση οι εκπομπές φθοριούχων 
αερίων που επιβαρύνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, ιδίως με την αποφυγή της 
χρήσης αυτών των αερίων όπου 
υφίστανται ασφαλείς και ενεργειακά 
αποδοτικές εναλλακτικές τεχνολογίες με 
μηδενικές ή μικρότερες κλιματικές 
επιπτώσεις. Δεδομένου ότι σε πολλούς 
τομείς διατίθενται δοκιμασμένες και 
αποδεδειγμένης αξίας εναλλακτικές 
λύσεις, η μείωση έως και για κατά δύο 
τρίτα των εκπομπών του 2010 μπορεί να 
εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο και 
με λογικό κόστος μέχρι το 2030.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνεται χάριν σαφήνειας.

Τροπολογία 64
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με μια συνολική 
προσέγγιση στις ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων πλην του CO2 (B7-0474/2011) 
χαιρετίζεται η δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να υποστηρίξει τη δράση για 
τους HFC στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
του Μόντρεαλ ως έξοχο παράδειγμα μη 
στηριζόμενης στην αγορά προσέγγισης  
για τη μείωση των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 65
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Το ψήφισμα B7-0474/2011 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει να 
διερευνηθούν τρόποι για την προώθηση 
άμεσης κατάργησης σε διεθνές επίπεδο 
μέσω του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Or. en
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Τροπολογία 66
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παρακολούθηση των στόχων στον τομέα 
της μείωσης των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα όλα τα δεδομένα. Ως εκ 
τούτου, η υποχρέωση να καθιερωθούν 
και να τηρούνται μητρώα για τον τεχνικό 
εξοπλισμό που περιέχει ανάλογα αέρια θα 
πρέπει επίσης να καλύπτει τον ηλεκτρικό 
εξοπλισμό μεταγωγής, καθώς και άλλα 
είδη εξοπλισμού που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκοπιμότερο να υπάρχει χωριστή αιτιολογική σκέψη για την ανάγκη τήρησης μητρώων.

Τροπολογία 67
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δεδομένου ότι υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές επιλογές, η υφιστάμενη 
απαγόρευση της χρήσης του 
εξαφθοριούχου θείου στην υπό πίεση 
χύτευση μαγνησίου και στην ανακύκλωση 
κραμάτων υπό πίεση χύτευσης μαγνησίου 
θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καλύψει 
και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
λιγότερο από 850 kg ανά έτος. Ομοίως, 
εφόσον οριστεί κατάλληλη μεταβατική 
περίοδος, θα πρέπει να απαγορευθεί η 

(7) Δεδομένου ότι υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές επιλογές, η υφιστάμενη 
απαγόρευση της χρήσης του 
εξαφθοριούχου θείου στην υπό πίεση 
χύτευση μαγνησίου και στην ανακύκλωση 
κραμάτων υπό πίεση χύτευσης μαγνησίου 
θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καλύψει 
και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
λιγότερο από 850 kg ανά έτος. Ομοίως, 
εφόσον οριστεί κατάλληλη μεταβατική 
περίοδος, θα πρέπει να απαγορευθεί η 
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χρήση ψυκτικών μέσων με πολύ υψηλό
δυναμικό πλανητικής θέρμανσης («GWP») 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με γόμωση 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

χρήση ψυκτικών μέσων με δυναμικό 
πλανητικής θέρμανσης («GWP») 
μεγαλύτερο του 2500 για την εξυπηρέτηση 
ή τη συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού με 
γόμωση ισοδύναμη τουλάχιστον με 50
τόνους CO2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση εξυπηρέτησης ή συντήρησης του τεχνικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 50 τόνους CO2 θα μπορούσε να δημιουργήσει υπέρμετρο κόστος για 
τον τομέα των μεταφορών, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα 
αναγκάζονταν, ανάλογα με το εναλλακτικό αέριο, να αντικαταστήσουν ή να τροποποιήσουν τον 
υφιστάμενο εξοπλισμό. Η αλλαγή ψυκτικού αερίου θα επηρέαζε επίσης αρνητικά την ενεργειακή 
απόδοση.

Τροπολογία 68
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, μόνο εφόσον η 
λειτουργία του συνεπάγεται χρήση ειδικών 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ενώ 
διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις για την υποκατάσταση των εν λόγω 
ουσιών. Με βάση τις μελλοντικές τεχνικές 
εξελίξεις και τη διαθεσιμότητα οικονομικά 
αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων ή τεχνικού εξοπλισμού εφόσον 
δεν διατίθενται προσωρινά για τεχνικούς ή 
οικονομικούς λόγους εναλλακτικές ουσίες 
με χαμηλότερο του καθορισθέντος οριακού 
δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 



PE508.030v01-00 12/76 AM\931431EL.doc

EL

καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 69
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού,
αφρωδών πλαστικών, αερολυμάτων και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
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εναλλακτικών λύσεων. αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

Or. de

Τροπολογία 70
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού.
Θα πρέπει ακόμη να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, 
ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ή 
τεχνικού εξοπλισμού εφόσον δεν 
διατίθενται πλέον για τεχνικούς ή 
οικονομικούς λόγους εναλλακτικές ουσίες 
με χαμηλότερο του καθορισθέντος οριακού 
δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή νέα επιστημονικά ή τεχνικά 
δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των 
εναλλακτικών λύσεων αποκλείουν τη 
χρήση τους για λόγους που συνδέονται με 
την αρχή της προφύλαξης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να μη δημιουργηθεί μια κατάσταση στην 
οποία θα μεσολαβούν αλλαγές με υπερβολική συχνότητα. Ο εξοπλισμός ή τα προϊόντα δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού παρά μόνον εάν διατίθενται 
στην αγορά εναλλακτικές λύσεις. Ο αποκλεισμός εξοπλισμού ή προϊόντων θα πρέπει να αφορά 
μόνο τις περιπτώσεις προβληματικού εφοδιασμού ή προβλημάτων ασφαλείας που 
καταδεικνύονται με βάση νέα επιστημονικά δεδομένα.

Τροπολογία 71
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα 
κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα 
τρέχοντα επίπεδα, ή επειδή τα ισχύοντα 
πρότυπα ασφαλείας αποκλείουν τη χρήση 
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των αντιστοίχων εναλλακτικών λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 72
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού, 
αφρωδών πλαστικών, αερολυμάτων και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών ώστε 
να σταλούν σαφή μηνύματα στην αγορά 
για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής με στόχο την επίτευξη 
οικονομικών κλίμακας ενθαρρύνοντας 
παράλληλα την καινοτομία. Με βάση τις 
μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και τη 
διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
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εναλλακτικών λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 73
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού, 
αφρωδών πλαστικών, αερολυμάτων, 
διαλυτών και πυροπροστασίας, εφόσον η 
λειτουργία του συνεπάγεται χρήση ειδικών 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ενώ 
διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις για την υποκατάσταση των εν λόγω 
ουσιών ώστε να σταλούν σαφή μηνύματα 
στην αγορά για επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής με στόχο την 
επίτευξη οικονομικών κλίμακας 
ενθαρρύνοντας παράλληλα την 
καινοτομία. Με βάση τη διαθεσιμότητα 
τεχνολογιών αντικατάστασης σήμερα, τις 
μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και τη 
διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
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αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η συμμόρφωση με τη θέσπιση απαγορευτικών μέτρων 
στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία 74
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ανάλογες απαγορεύσεις πρέπει να 
καθιερωθούν μόνο εφόσον συνεπάγονται 
συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, ιδιαίτερα τόσο από τις 
διαρροές φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου όσον και τις εκπομπές CO2 
λόγω της ενεργειακής τους κατανάλωσης. 
Είδη τεχνικού εξοπλισμού που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει, 
κατά συνέπεια, να επιτρέπονται εφόσον οι 
συνολικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου είναι χαμηλότερες από 
εκείνες που θα προέκυπταν εάν 
χρησιμοποιείτο ανάλογος τεχνικός 
εξοπλισμός δίχως φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου, ο οποίος να διαθέτει τη 
μέγιστη επιτρεπτή ενεργειακή κατανάλωση 
που ορίζεται στα αντίστοιχα εκτελεστικά 
μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει της 
οδηγίας 2009/125/EΕ (οικολογικός 
σχεδιασμός).

(9) Ανάλογες απαγορεύσεις πρέπει να 
καθιερωθούν μόνο εφόσον συνεπάγονται 
συνολικά σημαντικά χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων που επιδεινώνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα 
τόσο από τις διαρροές φθοριούχων αερίων 
του θερμοκηπίου όσον και τις εκπομπές 
CO2 λόγω της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης. Είδη τεχνικού εξοπλισμού 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου πρέπει, κατά συνέπεια, να 
επιτρέπονται εφόσον οι συνολικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι 
χαμηλότερες από εκείνες που θα 
προέκυπταν εάν χρησιμοποιείτο ανάλογος 
τεχνικός εξοπλισμός δίχως φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου, ο οποίος να 
διαθέτει τη μέγιστη επιτρεπτή ενεργειακή 
κατανάλωση που ορίζεται στα αντίστοιχα 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί 
βάσει της οδηγίας 2009/125/EΕ 
(οικολογικός σχεδιασμός).

Or. en
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Τροπολογία 75
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ανάλογες απαγορεύσεις πρέπει να 
καθιερωθούν μόνο εφόσον συνεπάγονται 
συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, ιδιαίτερα τόσο από τις 
διαρροές φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου όσον και τις εκπομπές CO2
λόγω της ενεργειακής τους κατανάλωσης. 
Είδη τεχνικού εξοπλισμού που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει, 
κατά συνέπεια, να επιτρέπονται εφόσον οι 
συνολικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου είναι χαμηλότερες από 
εκείνες που θα προέκυπταν εάν 
χρησιμοποιείτο ανάλογος τεχνικός 
εξοπλισμός δίχως φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου, ο οποίος να διαθέτει τη 
μέγιστη επιτρεπτή ενεργειακή κατανάλωση 
που ορίζεται στα αντίστοιχα εκτελεστικά 
μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει της 
οδηγίας 2009/125/EΕ (οικολογικός 
σχεδιασμός)41.

(9) Ανάλογες απαγορεύσεις πρέπει να 
καθιερωθούν μόνο εφόσον συνεπάγονται 
συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, ιδιαίτερα τόσο από τις 
διαρροές φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου όσον και τις εκπομπές CO2
λόγω της ενεργειακής τους κατανάλωσης. 
Είδη τεχνικού εξοπλισμού που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει, 
κατά συνέπεια, να επιτρέπονται και να 
προωθούνται εφόσον οι συνολικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι 
χαμηλότερες από εκείνες που θα 
προέκυπταν εάν χρησιμοποιείτο ανάλογος 
τεχνικός εξοπλισμός δίχως φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου, ο οποίος να 
διαθέτει τη μέγιστη επιτρεπτή ενεργειακή 
κατανάλωση που ορίζεται στα αντίστοιχα
εκτελεστικά μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί 
βάσει της οδηγίας 2009/125/EΕ 
(οικολογικός σχεδιασμός)41.

Or. it

Τροπολογία 76
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ανάλογες απαγορεύσεις πρέπει να 
καθιερωθούν μόνο εφόσον συνεπάγονται 
συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, ιδιαίτερα τόσο από τις 

(9) Ανάλογες απαγορεύσεις πρέπει να 
καθιερωθούν μόνο εφόσον συνεπάγονται 
συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, ιδιαίτερα τόσο από τις 
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διαρροές φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου όσον και τις εκπομπές CO2 
λόγω της ενεργειακής τους κατανάλωσης. 
Είδη τεχνικού εξοπλισμού που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει, 
κατά συνέπεια, να επιτρέπονται εφόσον οι 
συνολικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου είναι χαμηλότερες από 
εκείνες που θα προέκυπταν εάν 
χρησιμοποιείτο ανάλογος τεχνικός 
εξοπλισμός δίχως φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου, ο οποίος να διαθέτει τη 
μέγιστη επιτρεπτή ενεργειακή 
κατανάλωση που ορίζεται στα αντίστοιχα 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία έχουν 
εγκριθεί βάσει της οδηγίας 2009/125/EΕ 
(οικολογικός σχεδιασμός)41.

διαρροές φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου όσον και τις εκπομπές CO2 
λόγω της ενεργειακής τους κατανάλωσης 
και της διαδικασίας παραγωγής τους. 
Είδη τεχνικού εξοπλισμού που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει, 
κατά συνέπεια, να επιτρέπονται εφόσον οι 
συνολικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ' όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπομπών των υποπροϊόντων κατά την 
παραγωγή φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι χαμηλότερες από 
εκείνες που θα προέκυπταν εάν 
χρησιμοποιείτο ανάλογος τεχνικός 
εξοπλισμός δίχως φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 77
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η βαθμιαία περιστολή της διάθεσης 
υδροφθορανθράκων στην αγορά 
θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος και 
αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος 
για τη μακροπρόθεσμη μείωση των 
εκπομπών των εν λόγω ουσιών.

(11) Η βαθμιαία περιστολή της διάθεσης 
υδροφθορανθράκων στην αγορά της ΕΕ
θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος και 
αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος 
για τη μακροπρόθεσμη μείωση των 
εκπομπών των εν λόγω ουσιών.

Or. en

Τροπολογία 78
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η βαθμιαία περιστολή της διάθεσης 
υδροφθορανθράκων στην αγορά 
θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος και 
αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος 
για τη μακροπρόθεσμη μείωση των 
εκπομπών των εν λόγω ουσιών.

(11) Η βαθμιαία περιστολή της διάθεσης 
υδροφθορανθράκων στην αγορά 
θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος και 
αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος 
για τη μακροπρόθεσμη μείωση των 
εκπομπών των εν λόγω ουσιών. Η εν λόγω 
προσέγγιση θα πρέπει να υποστηριχθεί με 
πρόσθετα απαγορευτικά μέτρα για τη 
διάθεση εξοπλισμού με βάση τους 
υδροφθοράνθρακες, περιοριστικά μέτρα 
και απαιτήσεις όσον αφορά την 
ανάκτηση.

Or. en

Τροπολογία 79
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να υλοποιηθεί η σταδιακή μείωση 
της διάθεσης των υδροφθορανθράκων στην 
αγορά, η Επιτροπή υποχρεούται να 
κατανέμει ποσοστώσεις στους 
μεμονωμένους παραγωγούς και εισαγωγείς 
που τους διακινούν εμπορικά, κατά τρόπο 
που να μην παρατηρείται υπέρβαση του 
συνολικού ποσοτικού ορίου για τη διάθεση 
υδροφθορανθράκων στην αγορά της 
Ένωσης.

(12) Για να υλοποιηθεί η σταδιακή μείωση 
της διάθεσης των υδροφθορανθράκων στην 
αγορά της ΕΕ, η Επιτροπή υποχρεούται να 
κατανέμει ποσοστώσεις στους 
μεμονωμένους παραγωγούς και εισαγωγείς 
που τους διακινούν εμπορικά, κατά τρόπο 
που να μην παρατηρείται υπέρβαση του 
συνολικού ποσοτικού ορίου για τη διάθεση 
υδροφθορανθράκων στην αγορά της 
Ένωσης. Η σταδιακή μείωση δεν αφορά 
τους υδροφθοράνθρακες που 
χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς 
για την επίτευξη των οποίων δεν 
διατίθενται εναλλακτικές ουσίες για 
τεχνικούς και οικονομικούς λόγους ή 
λόγους ασφαλείας.

Or. en
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Τροπολογία 80
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η κατανομή ποσοστώσεων στις 
επιμέρους εταιρείες επιβάλλεται να 
βασίζεται στις ποσότητες των 
υδροφθορανθράκων που έχουν παράγει ή 
εισάγει κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ήτοι από το 2008 έως το 2011. 
Εντούτοις, για να μην εξαιρεθούν οι μικροί 
φορείς εκμετάλλευσης, το πέντε τοις εκατό 
των συνολικών ποσοτικών ορίων πρέπει να 
αφορά αποκλειστικά τους εισαγωγείς και 
παραγωγούς που κατά την περίοδο 
αναφοράς δεν έχουν εισάγει ή παράγει 
περισσότερο από 1 τόνο φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου.

(13) Η κατανομή ποσοστώσεων στις 
επιμέρους εταιρείες επιβάλλεται να 
βασίζεται στις ποσότητες των 
υδροφθορανθράκων που έχουν παράγει ή 
εισάγει κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ήτοι από το 2009 έως το 2012. 
Εντούτοις, για να μην εξαιρεθούν οι μικροί 
φορείς εκμετάλλευσης, το πέντε τοις εκατό 
των συνολικών ποσοτικών ορίων πρέπει να 
αφορά αποκλειστικά τους εισαγωγείς και 
παραγωγούς που κατά την περίοδο 
αναφοράς δεν έχουν εισάγει ή παράγει 
περισσότερο από 1 τόνο φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου. Η κατανομή των 
ποσοστώσεων θα πρέπει να υπόκειται σε 
ένα τέλος, το οποίο θα πρέπει να 
συλλέγεται από την Επιτροπή και να 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό που 
περιγράφεται στο άρθρο 14α (νέο).

Or. en

Τροπολογία 81
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί 
συνεχώς τις επιπτώσεις από την περιστολή 
της διάθεσης υδροφθορανθράκων στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων από τη μείωση του 
εφοδιασμού των συσκευών όπου η χρήση 
των υδροφθορανθράκων θα είχε ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές 

(18) Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί 
συνεχώς τις επιπτώσεις από την περιστολή 
της διάθεσης υδροφθορανθράκων στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων από τη μείωση του 
εφοδιασμού των συσκευών όπου η χρήση 
των υδροφθορανθράκων θα είχε ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές 
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κύκλου ζωής από ότι εάν 
χρησιμοποιούνταν εναλλακτική 
τεχνολογία. Η παρακολούθηση πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζει τον έγκαιρο 
εντοπισμό τυχόν προβλημάτων σχετικών 
με την υγεία ή την ασφάλεια λόγω 
αρνητικών επιπτώσεων στη διαθεσιμότητα 
φαρμακευτικών προϊόντων. Επιβάλλεται οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού να 
επανεξετασθούν συνολικά και έγκαιρα 
πριν από το 2030 για να προσαρμοσθούν 
δεόντως με γνώμονα τόσο την 
αποκομισθείσα κατά την εφαρμογή τους 
πείρα όσο και τις νέες εξελίξεις, ώστε, εν 
ανάγκη, να θεσπιστούν περαιτέρω μέτρα 
μείωσης.

κύκλου ζωής από ότι εάν 
χρησιμοποιούνταν εναλλακτική 
τεχνολογία. Η παρακολούθηση πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζει τον έγκαιρο 
εντοπισμό τυχόν προβλημάτων σχετικών 
με την υγεία ή την ασφάλεια λόγω 
αρνητικών επιπτώσεων στη διαθεσιμότητα 
φαρμακευτικών προϊόντων. Επιβάλλεται οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού να 
επανεξετασθούν συνολικά και έγκαιρα 
μετά τα πέντε πρώτα έτη εφαρμογής για 
να προσαρμοσθούν δεόντως με γνώμονα 
τόσο την αποκομισθείσα κατά την 
εφαρμογή τους πείρα όσο και τις νέες 
εξελίξεις, ώστε, εν ανάγκη, να θεσπιστούν 
περαιτέρω μέτρα μείωσης. Η εν λόγω 
επανεξέταση θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται ανά πενταετία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού καθώς και των κατάλληλων 
προσαρμογών, θα πρέπει να διενεργείται, ανά πενταετία, συνολική και έγκαιρη επανεξέταση.

Τροπολογία 82
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί 
συνεχώς τις επιπτώσεις από την περιστολή 
της διάθεσης υδροφθορανθράκων στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων από τη μείωση του 
εφοδιασμού των συσκευών όπου η χρήση 
των υδροφθορανθράκων θα είχε ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές 
κύκλου ζωής από ότι εάν 
χρησιμοποιούνταν εναλλακτική 
τεχνολογία. Η παρακολούθηση πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζει τον έγκαιρο 

(18) Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί 
συνεχώς τις επιπτώσεις από την περιστολή 
της διάθεσης υδροφθορανθράκων στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων από τη μείωση του 
εφοδιασμού των συσκευών όπου η χρήση 
των υδροφθορανθράκων θα είχε ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές 
κύκλου ζωής από ότι εάν 
χρησιμοποιούνταν εναλλακτική 
τεχνολογία. Η παρακολούθηση πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζει τον έγκαιρο 
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εντοπισμό τυχόν προβλημάτων σχετικών 
με την υγεία ή την ασφάλεια λόγω 
αρνητικών επιπτώσεων στη διαθεσιμότητα 
φαρμακευτικών προϊόντων. Επιβάλλεται οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού να 
επανεξετασθούν συνολικά και έγκαιρα 
πριν από το 2030 για να προσαρμοσθούν 
δεόντως με γνώμονα τόσο την 
αποκομισθείσα κατά την εφαρμογή τους 
πείρα όσο και τις νέες εξελίξεις, ώστε, εν 
ανάγκη, να θεσπιστούν περαιτέρω μέτρα 
μείωσης.

εντοπισμό τυχόν προβλημάτων σχετικών 
με την υγεία ή την ασφάλεια λόγω 
αρνητικών επιπτώσεων στη διαθεσιμότητα 
φαρμακευτικών προϊόντων. Επιβάλλεται οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού να 
επανεξετασθούν συνολικά και έγκαιρα 
πριν από το 2030 για να προσαρμοσθούν 
δεόντως με γνώμονα τόσο την 
αποκομισθείσα κατά την εφαρμογή τους 
πείρα όσο και τις νέες εξελίξεις, ώστε, εν 
ανάγκη, να θεσπιστούν περαιτέρω μέτρα 
μείωσης. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει 
για ιατρικές εφαρμογές που είναι ζωτικής 
σημασίας, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη 
εναλλακτική λύση ή οι εν λόγω 
εναλλακτικές λύσεις δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κρίσιμης σημασίας ιατρικές εφαρμογές που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 
πρέπει να διατηρούνται όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφαλής και αποτελεσματική παροχή σημαντικών υπηρεσιών υγείας.

Τροπολογία 83
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική 
πρόοδος και η ανάπτυξη των αγορών που 
επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό, 
και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή το δικαίωμα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
ακόλουθα: καθορισμός απαιτήσεων για 
τους τυποποιημένους ελέγχους διαρροής, 

(20) Για να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική 
πρόοδος και η ανάπτυξη των αγορών που 
επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό, 
και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή το δικαίωμα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
ακόλουθα: καθορισμός απαιτήσεων για 
τους τυποποιημένους ελέγχους διαρροής, 
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επέκταση του καταλόγου των ειδών 
τεχνικού εξοπλισμού που υπόκεινται σε 
υποχρεωτική ανάκτηση φθοριούχων 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων και 
όρων σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση 
των προγραμμάτων κατάρτισης 
προσωπικού που ασχολείται με την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση, την επισκευή 
ή τον παροπλισμό τεχνικού εξοπλισμού, 
τον έλεγχο τυχόν διαρροών και την 
ανάκτηση διαφυγόντων φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου καθώς και 
σχετικά με την πιστοποίηση του ως άνω 
προσωπικού και των εταιρειών που 
αναλαμβάνουν ανάλογα καθήκοντα 
τροποποίηση των απαιτήσεων 
επισήμανσης, απαγόρευση της διάθεσης 
στην αγορά περαιτέρω προϊόντων και 
ειδών τεχνικού εξοπλισμού που περιέχουν 
ή εξαρτώνται από φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και, 
για συγκεκριμένες χρήσεις καθοριστικής 
σημασίας, εξαιρέσεις για λόγους υγείας και 
ασφάλειας από την απαιτούμενη επιβολή 
ποσοστώσεων στον εφοδιασμό με 
υδροφθοράνθρακες,· καθορισμός των 
κανόνων σχετικά με τον επαναϋπολογισμό 
των τιμών αναφοράς για τη διάθεση στην 
αγορά των υδροφθορανθράκων από 
μεμονωμένες επιχειρήσεις και όσον αφορά 
την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του 
μηχανισμού χορήγησης ποσοστώσεων 
αναθεώρηση των κατώτατων ορίων 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποβολή 
εκθέσεων καθορισμός των απαιτήσεων για 
τα συστήματα αναφοράς των εκπομπών 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και τη 
χρήση των δεδομένων για τις εκπομπές 
που συλλέγουν τα κράτη μέλη, 
συμπερίληψη άλλων ουσιών με σημαντικό 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη στους 
καταλόγους των ουσιών που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός και επικαιροποίηση των 
εν λόγω καταλόγων με βάση τα νέα 
επιστημονικά ευρήματα, και ιδίως το 

επέκταση του καταλόγου των ειδών 
τεχνικού εξοπλισμού που υπόκεινται σε 
υποχρεωτική ανάκτηση φθοριούχων 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων και 
όρων σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση 
των προγραμμάτων κατάρτισης 
προσωπικού που ασχολείται με την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση, την επισκευή 
ή τον παροπλισμό τεχνικού εξοπλισμού, 
τον έλεγχο τυχόν διαρροών και την 
ανάκτηση διαφυγόντων φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου καθώς και 
σχετικά με την πιστοποίηση του ως άνω 
προσωπικού και των εταιρειών που 
αναλαμβάνουν ανάλογα καθήκοντα 
τροποποίηση των απαιτήσεων 
επισήμανσης, τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και, 
για συγκεκριμένες χρήσεις καθοριστικής 
σημασίας, εξαιρέσεις για λόγους υγείας και 
ασφάλειας από την απαιτούμενη επιβολή 
ποσοστώσεων στον εφοδιασμό με 
υδροφθοράνθρακες,· καθορισμός των 
κανόνων σχετικά με τον επαναϋπολογισμό 
των τιμών αναφοράς για τη διάθεση στην 
αγορά των υδροφθορανθράκων από 
μεμονωμένες επιχειρήσεις και όσον αφορά 
την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του 
μηχανισμού χορήγησης ποσοστώσεων 
αναθεώρηση των κατώτατων ορίων 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποβολή 
εκθέσεων καθορισμός των απαιτήσεων για 
τα συστήματα αναφοράς των εκπομπών 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και τη 
χρήση των δεδομένων για τις εκπομπές 
που συλλέγουν τα κράτη μέλη, 
συμπερίληψη άλλων ουσιών με σημαντικό 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη στους 
καταλόγους των ουσιών που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός και επικαιροποίηση των 
εν λόγω καταλόγων με βάση τα νέα 
επιστημονικά ευρήματα, και ιδίως το 
δυναμικό πλανητικής θέρμανσης ουσιών 
που απαριθμούνται στα παραρτήματα του 
κανονισμού.
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δυναμικό πλανητικής θέρμανσης ουσιών 
που απαριθμούνται στα παραρτήματα του 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 84
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική 
πρόοδος και η ανάπτυξη των αγορών που 
επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό, 
και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή το δικαίωμα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
ακόλουθα: καθορισμός απαιτήσεων για 
τους τυποποιημένους ελέγχους διαρροής, 
επέκταση του καταλόγου των ειδών 
τεχνικού εξοπλισμού που υπόκεινται σε 
υποχρεωτική ανάκτηση φθοριούχων 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων και 
όρων σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση 
των προγραμμάτων κατάρτισης 
προσωπικού που ασχολείται με την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση, την επισκευή 
ή τον παροπλισμό τεχνικού εξοπλισμού, 
τον έλεγχο τυχόν διαρροών και την 
ανάκτηση διαφυγόντων φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου καθώς και 
σχετικά με την πιστοποίηση του ως άνω 
προσωπικού και των εταιρειών που 
αναλαμβάνουν ανάλογα καθήκοντα 
τροποποίηση των απαιτήσεων 
επισήμανσης, απαγόρευση της διάθεσης 
στην αγορά περαιτέρω προϊόντων και 
ειδών τεχνικού εξοπλισμού που περιέχουν 
ή εξαρτώνται από φθοριούχα αέρια 

(20) Για να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική 
πρόοδος και η ανάπτυξη των αγορών που 
επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό, 
και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή το δικαίωμα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
ακόλουθα: καθορισμός απαιτήσεων για 
τους τυποποιημένους ελέγχους διαρροής, 
τροποποίηση του καταλόγου των ειδών 
τεχνικού εξοπλισμού που υπόκεινται σε 
υποχρεωτική ανάκτηση φθοριούχων 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων και 
όρων σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση 
των προγραμμάτων κατάρτισης 
προσωπικού που ασχολείται με την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση, την επισκευή 
ή τον παροπλισμό τεχνικού εξοπλισμού, 
τον έλεγχο τυχόν διαρροών και την 
ανάκτηση διαφυγόντων φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου καθώς και 
σχετικά με την πιστοποίηση του ως άνω 
προσωπικού και των εταιρειών που 
αναλαμβάνουν ανάλογα καθήκοντα 
τροποποίηση των απαιτήσεων 
επισήμανσης, τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και, 
για συγκεκριμένες χρήσεις καθοριστικής 



PE508.030v01-00 26/76 AM\931431EL.doc

EL

θερμοκηπίου τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και, 
για συγκεκριμένες χρήσεις καθοριστικής 
σημασίας, εξαιρέσεις για λόγους υγείας και 
ασφάλειας από την απαιτούμενη επιβολή 
ποσοστώσεων στον εφοδιασμό με 
υδροφθοράνθρακες,· καθορισμός των 
κανόνων σχετικά με τον επαναϋπολογισμό 
των τιμών αναφοράς για τη διάθεση στην 
αγορά των υδροφθορανθράκων από 
μεμονωμένες επιχειρήσεις και όσον αφορά 
την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του 
μηχανισμού χορήγησης ποσοστώσεων 
αναθεώρηση των κατώτατων ορίων 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποβολή 
εκθέσεων καθορισμός των απαιτήσεων για 
τα συστήματα αναφοράς των εκπομπών 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και τη 
χρήση των δεδομένων για τις εκπομπές 
που συλλέγουν τα κράτη μέλη, 
συμπερίληψη άλλων ουσιών με 
σημαντικό δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη στους καταλόγους των ουσιών 
που καλύπτει ο παρών κανονισμός και 
επικαιροποίηση των εν λόγω καταλόγων
με βάση τα νέα επιστημονικά ευρήματα, 
και ιδίως το δυναμικό πλανητικής 
θέρμανσης ουσιών που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα του κανονισμού.

σημασίας, εξαιρέσεις για λόγους υγείας και 
ασφάλειας από την απαιτούμενη επιβολή 
ποσοστώσεων στον εφοδιασμό με 
υδροφθοράνθρακες,· καθορισμός των 
κανόνων σχετικά με τον επαναϋπολογισμό 
των τιμών αναφοράς για τη διάθεση στην 
αγορά των υδροφθορανθράκων από 
μεμονωμένες επιχειρήσεις και όσον αφορά 
την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του 
μηχανισμού χορήγησης ποσοστώσεων 
αναθεώρηση των κατώτατων ορίων 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποβολή 
εκθέσεων καθορισμός των απαιτήσεων για 
τα συστήματα αναφοράς των εκπομπών 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και τη 
χρήση των δεδομένων για τις εκπομπές 
που συλλέγουν τα κράτη μέλη, 
επικαιροποίηση του καταλόγου των 
ουσιών που καλύπτει ο παρών κανονισμός
με βάση τα νέα επιστημονικά ευρήματα, 
και ιδίως το δυναμικό πλανητικής 
θέρμανσης ουσιών που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα του κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 85
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1α
Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τη 
χρήση φθοριούχων αερίων του 
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θερμοκηπίου στην ΕΕ, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 2.
2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τη 
χρήση φθοριούχων αερίων για σκοπούς 
υγειονομικής περίθαλψης, παραγωγής και 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
εφαρμογές στον εναέριο χώρο και 
παραγωγή βιομηχανικών αερίων.

Or. en

Τροπολογία 86
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1α
Πεδίο εφαρμογής

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω της 
μείωσης των εκπομπών φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου και η 
ενθάρρυνση της καινοτομίας σε βιώσιμες 
τεχνολογίες. Αντίστοιχα, ο παρών 
κανονισμός ορίζει κανόνες για τον 
περιορισμό, τη χρήση, την ανάκτηση και 
την καταστροφή των φθοριούχων αερίων 
του θερμοκηπίου και απαγορεύει τη 
χρήση των εν λόγω αερίων για ειδικούς 
σκοπούς ενώ παράλληλα ορίζει ποσοτικά 
όρια για τη διάθεση των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά. Πέραν 
της ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παρών 
κανονισμός μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας στο μέλλον.

Or. en
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Τροπολογία 87
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) ως «υδροφθοράνθρακες (HFC)» 
νοούνται οι ουσίες που απαριθμούνται 
στο τμήμα 1 του παραρτήματος Ι ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες,

Or. en

Τροπολογία 88
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ως «φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι 
υπερφθοράνθρακες (PFC) και το 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) καθώς και άλλα 
αέρια θερμοκηπίου που περιέχουν φθόριο, 
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, 
αυτούσια ή σε μείγματα,

(1) Ως «φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι 
υπερφθοράνθρακες (PFC) και το 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) καθώς και άλλα 
αέρια θερμοκηπίου που περιέχουν φθόριο, 
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, 
αυτούσια ή σε μείγματα, ή τα μείγματα 
που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες,

Or. en

Τροπολογία 89
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ως «φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι 
υπερφθοράνθρακες (PFC) και το 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) καθώς και άλλα 
αέρια θερμοκηπίου που περιέχουν φθόριο, 
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, 
αυτούσια ή σε μείγματα,

(1) Ως «φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι 
υπερφθοράνθρακες (PFC) και το 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) καθώς και άλλα 
αέρια θερμοκηπίου που περιέχουν φθόριο, 
όπως απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ, αυτούσια ή σε μείγματα, ωστόσο 
περιλαμβάνονται μόνο τα φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι, εκτός εάν ορίζεται 
άλλως,

Or. en

Τροπολογία 90
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) ως «υπερφθοράνθρακες (PFC)» 
νοούνται οι ουσίες που απαριθμούνται 
στο τμήμα 2 του παραρτήματος Ι ή τα 
μείγματα που περιέχουν οποιαδήποτε από 
τις εν λόγω ουσίες,

Or. en

Τροπολογία 91
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) ως «εξαφθοριούχο θείο (SF6)» 
νοείται η εν λόγω ουσία, που αναφέρεται 
στο τμήμα 3 του παραρτήματος Ι, ή τα 
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μείγματα που περιέχουν την εν λόγω 
ουσία,

Or. en

Τροπολογία 92
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
ιδιοκτήτης του τεχνικού εξοπλισμού και 
των συστημάτων που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός και είναι ουσιαστικά υπεύθυνο 
για την τεχνική λειτουργία τους,

(4) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
ιδιοκτήτης του τεχνικού εξοπλισμού και 
των συστημάτων που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός, τα οποία περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με 
δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη που ισοδυναμεί τουλάχιστον με 5 
τόνους CO2, και είναι ουσιαστικά 
υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προβλέπεται για τον φορέα εκμετάλλευσης δεν είναι επαρκώς σαφής όσον 
αφορά ιδιώτες που είναι ιδιοκτήτες εξοπλισμού μικρής κλίμακας. Ως εκ τούτου, ο ορισμός 
πρέπει να αποσαφηνιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5.

Τροπολογία 93
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
ιδιοκτήτης του τεχνικού εξοπλισμού και 
των συστημάτων που καλύπτει ο παρών 

(4) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
ουσιαστικά υπεύθυνο για την τεχνική 
λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και 
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κανονισμός και είναι ουσιαστικά 
υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία τους,

των συστημάτων που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δύο προϋποθέσεις του παρόντος ορισμού δημιουργούν έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον 
αφορά την εφαρμογή του κανονισμού στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 94
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) ως «αντλία θερμότητας» νοείται 
συσκευή ή εγκατάσταση που αφαιρεί 
θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας από 
τον αέρα, το νερό ή το έδαφος και 
παρέχει θερμότητα,

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006, άρθρο 2 παράγραφος 9.

Τροπολογία 95
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «ερμητικά σφραγισμένο σύστημα» 
νοείται σύστημα του οποίου όλα τα μέρη 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου έχουν σφραγισθεί ερμητικά 
κατά την κατασκευή τους με 
συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή με 
άλλο τρόπο που να τα καθιστά στεγανά και 

(7) Ως «ερμητικά σφραγισμένο σύστημα» 
νοείται σύστημα του οποίου όλα τα μέρη 
που περιέχουν ψυκτικό μέσο 
στεγανοποιούνται με συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση ή με άλλο τρόπο που να τα 
καθιστά στεγανά, που μπορεί να 
περιλαμβάνει σφραγισμένα ή 
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του οποίου το ψυκτικό κύκλωμα δεν 
χρειάζεται να ανοιχθεί για να τεθεί σε 
λειτουργία το σύστημα,

προστατευμένα σημεία πρόσβασης τα 
οποία καθιστούν δυνατή την κατάλληλη 
επιδιόρθωση ή τελική διάθεση και έχουν 
διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής 
λιγότερο από 3 γραμμάρια ετησίως υπό 
πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της 
μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης,

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006, άρθρο 2 παράγραφος 11.

Τροπολογία 96
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «ερμητικά σφραγισμένο σύστημα» 
νοείται σύστημα του οποίου όλα τα μέρη 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου έχουν σφραγισθεί ερμητικά 
κατά την κατασκευή τους με 
συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή με 
άλλο τρόπο που να τα καθιστά στεγανά και
του οποίου το ψυκτικό κύκλωμα δεν 
χρειάζεται να ανοιχθεί για να τεθεί σε 
λειτουργία το σύστημα,

(7) ως «ερμητικά σφραγισμένο σύστημα» 
νοείται σύστημα του οποίου όλα τα μέρη 
που περιέχουν ψυκτικό μέσο έχουν 
σφραγισθεί ερμητικά με συγκόλληση, 
σκληρή συγκόλληση ή με άλλο τρόπο που 
να τα καθιστά στεγανά και το οποίο 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
ασφαλισμένες βαλβίδες και σημεία 
πρόσβασης για σκοπούς συντήρησης, που 
καθιστούν δυνατή την κατάλληλη 
επιδιόρθωση ή τελική διάθεση και έχουν 
διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής 
μικρότερη από 3 γραμμάρια ετησίως υπό 
πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της 
μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης,

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι αντίθετος με ορισμένα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 16084:2011, EN 
378-1:2012) και θα έπρεπε να διατηρηθεί αμετάβλητος στον ισχύοντα κανονισμό. Οι βαλβίδες 
επισκευής διευκολύνουν σε πολλές συσκευές τον ταχύ και αξιόπιστο έλεγχο στεγανότητας και 
αποτρέπουν τον κίνδυνο υπερβολικού ανοίγματος του συστήματος ψύξης, μειώνοντας έτσι το 
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ενδεχόμενο αύξησης της διαρροής. Ακόμα, διευκολύνουν την ασφαλή αναρρόφηση του 
ψυκτικού μέσου κατά τη διάρκεια επισκευής ή κατά την τελική διάθεση αυτού.

Τροπολογία 97
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «ερμητικά σφραγισμένο σύστημα» 
νοείται σύστημα του οποίου όλα τα μέρη 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου έχουν σφραγισθεί ερμητικά 
κατά την κατασκευή τους με συγκόλληση, 
σκληρή συγκόλληση ή με άλλο τρόπο που 
να τα καθιστά στεγανά και του οποίου το 
ψυκτικό κύκλωμα δεν χρειάζεται να 
ανοιχθεί για να τεθεί σε λειτουργία το 
σύστημα,

(7) ως «ερμητικά σφραγισμένο σύστημα» 
νοείται σύστημα του οποίου όλα τα μέρη 
που περιέχουν ψυκτικό μέσο 
στεγανοποιούνται με αυτογενή ή 
ετερογενή συγκόλληση ή με παρόμοια 
μόνιμη σύνδεση που μπορεί να 
περιλαμβάνει σφραγισμένα ή 
προστατευμένα σημεία πρόσβασης τα 
οποία καθιστούν δυνατή την κατάλληλη 
επιδιόρθωση ή τελική διάθεση και έχουν 
διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής 
λιγότερο από 3 γραμμάρια ετησίως υπό 
πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της 
μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Τροπολογία 98
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «εν στάσει» σημαίνει ακίνητος κατά 
τη λειτουργία,

(13) «εν στάσει» σημαίνει που δεν 
βρίσκεται, συνήθως, εν κινήσει κατά τη 
λειτουργία,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός τροποποιήθηκε για λόγους συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) 842/2006.·

Τροπολογία 99
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) «εν στάσει» σημαίνει που δεν 
βρίσκεται, συνήθως, εν κινήσει κατά τη 
λειτουργία,

Or. en

Τροπολογία 100
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) ως «ημιφορτηγό ψυγείο» νοείται 
όχημα κάτω των 3,5 τόνων που έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κυρίως για 
τη μεταφορά εμπορευμάτων και είναι 
εξοπλισμένο με ψυκτική μονάδα,

Or. fr

Τροπολογία 101
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) ως «εμπορευματοκιβώτιο» νοείται 
διατροπική μονάδα μεταφοράς που έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κυρίως για 
τη μεταφορά εμπορευμάτων και είναι 
εξοπλισμένη με ψυκτική μονάδα,

Or. fr

Τροπολογία 102
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) ως «επαγγελματικές ψυκτικές 
συσκευές» νοούνται οι ψυκτικές συσκευές 
που χρησιμοποιούνται σε μονάδες 
λιανικής πώλησης,

Or. en

Τροπολογία 103
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) ως «αντλία θερμότητας» νοείται η 
συσκευή ή εγκατάσταση που αφαιρεί 
θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας από 
τον αέρα, το νερό ή το έδαφος και 
παρέχει θερμότητα,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός προβλέπεται ήδη στην οδηγία 2009/125/ΕΚ για τα φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Τροπολογία 104
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) ως «αντλία θερμότητας» νοείται ο 
εξοπλισμός ή εγκατάσταση που αφαιρεί 
θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας από 
τον αέρα, το νερό ή το έδαφος και 
παρέχει μόνο θερμότητα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός, ο οποίος προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006, αποσαφηνίζει 
τον διαχωρισμό μεταξύ αναστρέψιμων κλιματιστικών που περιέχουν αντλίες θερμότητας 
(διαιρούμενα συστήματα, πολυδιαιρούμενα συστήματα/συστήματα VRF, συστήματα στεγών, 
φυγοκεντρικοί ψύκτες και ψύκτες μετατόπισης) και αντλιών θερμότητας που παρέχουν μόνο 
θερμότητα (αναφέρονται ως αντλίες θερμότητας). Εξασφαλίζεται συμμόρφωση με την 
ονοματολογία στην προπαρασκευαστική μελέτη (παράρτημα V, σ. 259 και παράρτημα VI, σ. 
309) καθώς και με την εκτίμηση επιπτώσεων (σ. 118).

Τροπολογία 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) ως «ταχυψύκτες» νοούνται οι 
συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για την 
ταχεία μείωση της θερμοκρασίας των 
τροφίμων σε θερμοκρασία ίση ή 
χαμηλότερη των + 10°C,
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Or. en

Τροπολογία 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) ως «καταψύκτες» νοούνται οι 
συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για την 
ταχεία μείωση της θερμοκρασίας των 
τροφίμων σε θερμοκρασία ίση ή 
χαμηλότερη των + 18°C,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για τα είδη αερίων που χρησιμοποιούνται θα έχει 
ως αποτέλεσμα την πλήρη απόσυρση των ταχυψυκτών και των καταψυκτών από την ευρωπαϊκή 
αγορά μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα σημεία 10 και 11 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τροπολογία 107
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) ως «διαρροή» νοείται η μη 
φυσιολογική έκλυση φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, η οποία είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη από τυχόν ποσότητα 
διαρροής που προβλέπεται στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού του εξοπλισμού,

Or. en

Τροπολογία 108
Jo Leinen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) ως «σύστημα ανίχνευσης 
διαρροής» νοείται βαθμονομημένη 
μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική 
συσκευή, η οποία ανιχνεύει τη διαρροή 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και 
ειδοποιεί τον χειριστή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανωτέρω ορισμός προέρχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 842/2006.

Τροπολογία 109
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) ως «επιχείρηση» νοείται κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:
α) παράγει, ανακτά, ανακυκλώνει, 
αποκαθιστά ποιοτικά, καταστρέφει, 
παραδίδει ή παραλαμβάνει φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου· 
β) εισάγει τα εν λόγω φθοριούχα αέρια 
του θερμοκηπίου·
γ) εξάγει τα εν λόγω φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου·
δ) διαθέτει τα εν λόγω φθοριούχα αέρια 
του θερμοκηπίου στην αγορά· ή
ε) χειρίζεται, εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει 
εξοπλισμό ή συστήματα που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανωτέρω ορισμός προέρχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009.

Τροπολογία 110
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16δ) ως «πρώτη ύλη» νοείται 
οποιοδήποτε φθοριούχο αέριο 
θερμοκηπίου που απαριθμείται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ ή οποιαδήποτε 
φθοριούχα ουσία που απαριθμείται στα 
παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙV του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1005/2009 και η οποία 
υφίσταται χημική μετατροπή με 
διεργασία κατά την οποία η αρχική της 
σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανωτέρω ορισμός προέρχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009.

Τροπολογία 111
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16ε) ως «μέσα επεξεργασίας» νοούνται 
οι φθοριούχες ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως χημικά μέσα 
επεξεργασίας,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ανωτέρω ορισμός προέρχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009.

Τροπολογία 112
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Λαμβάνεται κάθε τεχνικά και 
οικονομικά εφικτό μέτρο με σκοπό την 
πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των 
διαρροών φθοριούχων αερίων.

Or. fr

Τροπολογία 113
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εντοπισθεί διαρροή αναλόγων 
αερίων, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός 
επισκευάζεται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

3. Όταν εντοπισθεί διαρροή αναλόγων 
αερίων, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός 
επισκευάζεται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, το αργότερο μία εβδομάδα 
αφού εντοπισθεί.

Or. en

Τροπολογία 114
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εντοπισθεί διαρροή αναλόγων
αερίων, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός 
επισκευάζεται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

3. Όταν εντοπισθεί διαρροή αερίων SF6, οι 
φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός επισκευάζεται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον η 
υπηρεσία ασφάλειας και οι τεχνικές 
προϋποθέσεις το επιτρέπουν και οι 
επιπτώσεις της εν λόγω επισκευής στο 
περιβάλλον είναι αποδεκτές (χαμηλότερες 
απ' ό,τι σε περίπτωση μη επισκευής κατά 
την εκτιμώμενη εναπομένουσα διάρκεια 
ζωής του εξοπλισμού).

Or. en

Τροπολογία 115
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση επισκευής του τεχνικού 
εξοπλισμού λόγω διαρροής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός ελέγχεται από πιστοποιημένο 
προσωπικό εντός ενός μηνός μετά την 
επισκευή, ώστε να επαληθεύεται ότι η 
επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8, οι έλεγχοι εντοπισμού διαρροών καθώς 
και τυχόν αναγκαίες επισκευές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από πιστοποιημένο 
προσωπικό. Έτσι διασφαλίζεται ότι η επισκευή πραγματοποιείται από ειδικό. Επομένως, ο νέος 
έλεγχος από πιστοποιημένο προσωπικό έναν μήνα μετά την επισκευή είναι περιττός.

Τροπολογία 116
Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση επισκευής του τεχνικού 
εξοπλισμού λόγω διαρροής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός ελέγχεται από πιστοποιημένο 
προσωπικό εντός ενός μηνός μετά την 
επισκευή, ώστε να επαληθεύεται ότι η 
επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, σε περίπτωση 
επισκευής του τεχνικού εξοπλισμού λόγω 
διαρροής, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται 
από πιστοποιημένο προσωπικό εντός ενός 
μηνός μετά την επισκευή, ώστε να 
επαληθεύεται ότι η επιδιόρθωση ήταν 
αποτελεσματική.

Or. en

Τροπολογία 117
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση επισκευής του τεχνικού 
εξοπλισμού λόγω διαρροής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός ελέγχεται από πιστοποιημένο 
προσωπικό εντός ενός μηνός μετά την 
επισκευή, ώστε να επαληθεύεται ότι η 
επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.

Σε περίπτωση επισκευής του τεχνικού 
εξοπλισμού λόγω διαρροής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός ελέγχεται από πιστοποιημένο 
προσωπικό ή μέσω αυτόματης 
παρακολούθησης εντός ενός μηνός μετά 
την επισκευή, ώστε να επαληθεύεται ότι η 
επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.

Or. en

Τροπολογία 118
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το προσωπικό και οι επιχειρήσεις που 
ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα 
πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8:

4. Οι επιχειρήσεις και οι φορείς 
εκμετάλλευσης, καθώς και το προσωπικό 
τους, που ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα 
πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8:

Or. it

Τροπολογία 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το προσωπικό και οι επιχειρήσεις που 
ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα 
πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8:

4. Το προσωπικό που ασκεί τα καθήκοντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 8
παράγραφος 1 πιστοποιείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8 και λαμβάνει προληπτικά 
μέτρα ώστε να αποτρέπεται η διαρροή 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Or. en

Justification

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Τροπολογία 120
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή α) για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή 
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ή παροπλισμό του τεχνικού εξοπλισμού ως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1),

ή παροπλισμό του τεχνικού εξοπλισμού ως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1), 
και μεταξύ άλλων όταν ο εν λόγω 
εξοπλισμός περιέχει εναλλακτικές ουσίες 
στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,

Or. en

Τροπολογία 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για εγκατάσταση, συντήρηση, 
επισκευή ή παροπλισμό του τεχνικού 
εξοπλισμού ως αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 122
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή 
ή παροπλισμό του τεχνικού εξοπλισμού ως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1),

α) για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή 
ή παροπλισμό του τεχνικού εξοπλισμού ως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1), 
καθώς και εξοπλισμού που περιέχει 
εναλλακτικές ουσίες στα φθοριούχα αέρια 
του θερμοκηπίου,

Or. en

Τροπολογία 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για εργασίες συντήρησης, επισκευής ή 
παροπλισμού κινητού κλιματιστικού 
εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια 
τα οποία επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή 
και παροπλισμό διατάξεων μεταγωγής 
ηλεκτρικών φορτίων με εξαφθοριούχο 
θείο (SF6), 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή 
και παροπλισμό διατάξεων μεταγωγής 
ηλεκτρικών φορτίων με εξαφθοριούχο 
θείο (SF6),

γ) για ανάκτηση εξαφθοριούχου θείου
(SF6) κατά την εγκατάσταση, συντήρηση, 
επισκευή και παροπλισμό διατάξεων 
μεταγωγής ηλεκτρικών φορτίων,

Or. en
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Τροπολογία 126
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή 
και παροπλισμό διατάξεων μεταγωγής 
ηλεκτρικών φορτίων με εξαφθοριούχο θείο 
(SF6),

γ) για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή 
και παροπλισμό διατάξεων μεταγωγής 
ηλεκτρικών φορτίων με εξαφθοριούχο θείο
(SF6) ή που απαιτούν χειρισμό SF6,

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή εξειδίκευση των υπευθύνων συναρμολόγησης που συντηρούν 
ή επισκευάζουν τεχνικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει SF6. Εξάλλου, οι διατάξεις μεταγωγής με 
SF6 δεν βρίσκονται ποτέ σε χώρο στον οποίο παρέχεται πρόσβαση στο κοινό, αλλά τελούν 
πάντα υπό την επίβλεψη ενός φορέα εκμετάλλευσης και συντηρούνται αποκλειστικά από 
κατηρτισμένο προσωπικό. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαία η πιστοποίηση του συνόλου του 
προσωπικού συντήρησης μιας συσκευής, παρά μόνο εκείνων των μελών του που χειρίζονται 
όντως αέριο SF6.

Τροπολογία 127
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για παράδοση ή παραλαβή φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου για τις εργασίες που 
αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 128
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για παράδοση ή παραλαβή φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου για τις εργασίες που 
αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ).

δ) για παράδοση ή παραλαβή φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου για τις εργασίες που 
αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ). 
Εξαιρείται η παράδοση και η παραλαβή 
κλειστών δοχείων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράδοση και η παραλαβή κλειστών δοχείων δεν αποτελούν δραστηριότητες που να ενέχουν 
άμεση επαφή με SF6. Επομένως, δεν είναι αναγκαία η πιστοποίηση του προσωπικού που 
ασχολείται με αυτές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2008.

Τροπολογία 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για παράδοση ή παραλαβή φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου για τις εργασίες που 
αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 130
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) όσον αφορά τις εργασίες που 
απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως γ), τα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 
μπορούν να παραδίδονται και να 
παραλαμβάνονται μόνο από 
πιστοποιημένα άτομα και επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση των εν λόγω 
εργασιών, το προσωπικό και οι 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ώστε 
να αποτρέπεται η διαρροή φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.

Οι επιχειρήσεις που ασκούν τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 πιστοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 
και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ώστε να 
αποτρέπεται η διαρροή φθοριούχων αερίων 
που επιδεινώνουν.

Or. en

Justification

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Τροπολογία 132
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κάθε πρόσωπο που αναθέτει σε τρίτο 
το καθήκον της εγκατάστασης, 
συντήρησης, επισκευής ή του 
παροπλισμού εγκαταστάσεων μεταγωγής 
ηλεκτρικών φορτίων με εξαφθοριούχο θείο 
(SF6) ή του τεχνικού εξοπλισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
διασφαλίζει ότι ο τρίτος διαθέτει τα δέοντα 
πιστοποιητικά για την εκτέλεση των 
απαιτούμενων καθηκόντων, σύμφωνα με 
το άρθρο 8.

(5) Κάθε πρόσωπο που αναθέτει σε τρίτο 
το καθήκον της εγκατάστασης, 
συντήρησης, επισκευής ή του 
παροπλισμού εγκαταστάσεων μεταγωγής 
ηλεκτρικών φορτίων με εξαφθοριούχο θείο 
(SF6) και οι οποίες απαιτούν τον χειρισμό 
SF6 ή του τεχνικού εξοπλισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
διασφαλίζει ότι ο τρίτος διαθέτει τα δέοντα 
πιστοποιητικά για την εκτέλεση των 
απαιτούμενων καθηκόντων, σύμφωνα με 
το άρθρο 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή εξειδίκευση των υπευθύνων συναρμολόγησης που συντηρούν 
ή επισκευάζουν τεχνικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει SF6. Εξάλλου, οι διατάξεις μεταγωγής με 
SF6 δεν βρίσκονται ποτέ σε χώρο στον οποίο παρέχεται πρόσβαση στο κοινό, αλλά τελούν 
πάντα υπό την επίβλεψη ενός φορέα εκμετάλλευσης και συντηρούνται αποκλειστικά από 
κατηρτισμένο προσωπικό. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαία η πιστοποίηση του συνόλου του 
προσωπικού συντήρησης μιας συσκευής, παρά μόνο εκείνων των μελών του που χειρίζονται 
όντως αέριο SF6.

Τροπολογία 133
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού με φθοριούχα αέρια που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
ισοδύναμο με 5 τόνους CO2 και δεν 
περιέχονται σε αφρώδη πλαστικά, 
μεριμνούν ώστε ο εν λόγω εξοπλισμός να 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών και 
κινητών συστημάτων ψύξης και 
κλιματισμού με φθοριούχα αέρια που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, τα οποία έχουν δυναμικό 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
τουλάχιστον ισοδύναμο με 5 τόνους CO2
και δεν περιέχονται σε αφρώδη πλαστικά, 
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ελέγχεται για να εντοπίζονται τυχόν 
διαρροές. Ωστόσο, ο τεχνικός εξοπλισμός 
που διαθέτει ερμητικά σφραγισμένα 
συστήματα με την κατάλληλη σήμανση και 
περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ισοδύναμο με λιγότερο από 10 τόνους 
CO2, δεν υπόκειται σε ελέγχους διαρροών 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

μεριμνούν ώστε ο εν λόγω εξοπλισμός να 
ελέγχεται για να εντοπίζονται τυχόν 
διαρροές. Ωστόσο, ο τεχνικός εξοπλισμός 
που διαθέτει ερμητικά σφραγισμένα 
συστήματα με την κατάλληλη σήμανση και 
περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ισοδύναμο με λιγότερο από 10 τόνους 
CO2, δεν υπόκειται σε ελέγχους διαρροών 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. pl

Τροπολογία 134
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού με φθοριούχα αέρια που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
ισοδύναμο με 5 τόνους CO2και δεν 
περιέχονται σε αφρώδη πλαστικά, 
μεριμνούν ώστε ο εν λόγω εξοπλισμός να 
ελέγχεται για να εντοπίζονται τυχόν 
διαρροές. Ωστόσο, ο τεχνικός εξοπλισμός 
που διαθέτει ερμητικά σφραγισμένα 
συστήματα με την κατάλληλη σήμανση και 
περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ισοδύναμο με λιγότερο από 10 τόνους 
CO2, δεν υπόκειται σε ελέγχους διαρροών 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού με φθοριούχα αέρια που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
ισοδύναμο με τουλάχιστον 5 τόνους 
CO2και δεν περιέχονται σε αφρώδη 
πλαστικά, μεριμνούν ώστε ο εν λόγω 
εξοπλισμός να ελέγχεται για να 
εντοπίζονται τυχόν διαρροές. Ωστόσο, ο 
τεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα με την 
κατάλληλη σήμανση και περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη ισοδύναμο με 
λιγότερο από 10 τόνους CO2, δεν 
υπόκειται σε ελέγχους διαρροών σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 135
Sabine Wils
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού με φθοριούχα αέρια που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
ισοδύναμο με 5 τόνους CO2 και δεν 
περιέχονται σε αφρώδη πλαστικά, 
μεριμνούν ώστε ο εν λόγω εξοπλισμός να 
ελέγχεται για να εντοπίζονται τυχόν 
διαρροές. Ωστόσο, ο τεχνικός εξοπλισμός 
που διαθέτει ερμητικά σφραγισμένα 
συστήματα με την κατάλληλη σήμανση 
και περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη ισοδύναμο με λιγότερο από 10 
τόνους CO2, δεν υπόκειται σε ελέγχους 
διαρροών σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού που περιέχει τουλάχιστον 1,5 
kg φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα οποία δεν 
περιέχονται σε αφρώδη πλαστικά, 
μεριμνούν ώστε ο εν λόγω εξοπλισμός να 
ελέγχεται για να εντοπίζονται τυχόν 
διαρροές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετατροπή των κιλών σε ισοδυναμία προς CO2 δεν συνιστάται και θα πρέπει να αλλάξει. 
Στον κανονισμό για τις ΟΚΟ, στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια και στην εθνική 
νομοθεσία χρησιμοποιούνται τα κιλά. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εθνικές αρχές έχουν 
εξοικειωθεί με αυτή τη μονάδα μέτρησης. Στόχος της διάταξης είναι ο περιορισμός των 
διαρροών. Τα υψηλά ποσοστά διαρροών σχετίζονται με μεγαλύτερο εξοπλισμό και όχι 
απαραιτήτως με ισοδυναμία προς CO2. Εμπειρίες σε κράτη μέλη όπως η Δανία (1,5 kg) και η 
Γαλλία (2 kg) δείχνουν ότι η μείωση της δόσης γόμωσης είναι εφικτή και συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών.

Τροπολογία 136
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εν στάσει ψυκτικό εξοπλισμό· α) εν στάσει και κινητό ψυκτικό 
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εξοπλισμό·

Or. pl

Τροπολογία 137
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εν στάσει κλιματιστικό εξοπλισμό· β) εν στάσει και κινητό κλιματιστικό 
εξοπλισμό·

Or. pl

Τροπολογία 138
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εν στάσει κλιματιστικό εξοπλισμό· β) εν στάσει και κινητό κλιματιστικό 
εξοπλισμό·

Or. de

Τροπολογία 139
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα 
ψυγεία.

ε) ψυκτικός εξοπλισμός σε τρένα ψυγεία,
φορτηγά ψυγεία, ημιφορτηγά ψυγεία,
ρυμουλκούμενα ψυγεία και 
εμπορευματοκιβώτια ψυγεία.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει 
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 140
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο τεχνικός εξοπλισμός που περιέχει 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου με δυναμικό αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη που ισοδυναμεί 
τουλάχιστον με 5 τόνους CO2 αλλά είναι 
χαμηλότερο από 50 τόνους CO2, πρέπει να 
ελέγχεται για διαρροές τουλάχιστον άπαξ 
ανά δωδεκάμηνο·

α) Ο τεχνικός εξοπλισμός που περιέχει 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου με δυναμικό αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη που ισοδυναμεί 
τουλάχιστον με 5 τόνους CO2 αλλά είναι 
χαμηλότερο από 50 τόνους CO2, πρέπει να 
ελέγχεται για διαρροές τουλάχιστον άπαξ 
ανά δωδεκάμηνο ή, σε περίπτωση που 
υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα 
ανίχνευσης διαρροών, ανά 24 μήνες·

Or. en

Τροπολογία 141
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο τεχνικός εξοπλισμός που περιέχει 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου με δυναμικό αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη που 
ισοδυναμεί τουλάχιστον με 5 τόνους CO2 
αλλά είναι χαμηλότερο από 50 τόνους 
CO2, πρέπει να ελέγχεται για διαρροές 
τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο·

α) ο τεχνικός εξοπλισμός που περιέχει 
τουλάχιστον 1,5 kg φθοριούχα αέρια του 
φαινομένου του θερμοκηπίου πρέπει να 
ελέγχεται για διαρροές τουλάχιστον άπαξ 
ανά δωδεκάμηνο·
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Αιτιολόγηση

Η μετατροπή των κιλών σε ισοδυναμία προς CO2 δεν συνιστάται και θα πρέπει να αλλάξει. 
Στον κανονισμό για τις ΟΚΟ, στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια και στην εθνική 
νομοθεσία χρησιμοποιούνται τα κιλά. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εθνικές αρχές έχουν 
εξοικειωθεί με αυτή τη μονάδα μέτρησης. Στόχος της διάταξης είναι ο περιορισμός των 
διαρροών. Τα υψηλά ποσοστά διαρροών σχετίζονται με μεγαλύτερο εξοπλισμό και όχι 
απαραιτήτως με ισοδυναμία προς CO2. Εμπειρίες σε κράτη μέλη όπως η Δανία (1,5 kg) και η 
Γαλλία (2 kg) δείχνουν ότι η μείωση της δόσης γόμωσης είναι εφικτή και συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών.

Τροπολογία 142
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο τεχνικός εξοπλισμός που περιέχει 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου με δυναμικό αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη που ισοδυναμεί 
τουλάχιστον με 50 τόνους CO2 αλλά είναι 
χαμηλότερο από 500 τόνους CO2, πρέπει 
να ελέγχεται για διαρροές τουλάχιστον 
άπαξ ανά εξάμηνο·

β) Ο τεχνικός εξοπλισμός που περιέχει 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου με δυναμικό αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη που ισοδυναμεί 
τουλάχιστον με 50 τόνους CO2 αλλά είναι 
χαμηλότερο από 500 τόνους CO2, πρέπει 
να ελέγχεται για διαρροές τουλάχιστον 
άπαξ ανά εξάμηνο ή, σε περίπτωση που 
υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα 
ανίχνευσης διαρροών, ανά δωδεκάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 143
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο τεχνικός εξοπλισμός που περιέχει 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου με δυναμικό αύξησης της 

β) ο τεχνικός εξοπλισμός που περιέχει 
τουλάχιστον 30 kg φθοριούχα αέρια του 
φαινομένου του θερμοκηπίου πρέπει να 
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θερμοκρασίας του πλανήτη που 
ισοδυναμεί τουλάχιστον με 50 τόνους CO2 
αλλά είναι χαμηλότερο από 500 τόνους 
CO2, πρέπει να ελέγχεται για διαρροές 
τουλάχιστον άπαξ ανά εξάμηνο·

ελέγχεται για διαρροές τουλάχιστον άπαξ 
ανά εξάμηνο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετατροπή των κιλών σε ισοδυναμία προς CO2 δεν συνιστάται και θα πρέπει να αλλάξει. 
Στον κανονισμό για τις ΟΚΟ, στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια και στην εθνική 
νομοθεσία χρησιμοποιούνται τα κιλά. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εθνικές αρχές έχουν 
εξοικειωθεί με αυτή τη μονάδα μέτρησης. Στόχος της διάταξης είναι ο περιορισμός των 
διαρροών. Τα υψηλά ποσοστά διαρροών σχετίζονται με μεγαλύτερο εξοπλισμό και όχι 
απαραιτήτως με ισοδυναμία προς CO2. Εμπειρίες σε κράτη μέλη όπως η Δανία (1,5 kg) και η 
Γαλλία (2 kg) δείχνουν ότι η μείωση της δόσης γόμωσης είναι εφικτή και συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών.

Τροπολογία 144
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα 
αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου με 
δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη που ισοδυναμεί τουλάχιστον με 
500 τόνους CO2 πρέπει να ελέγχεται για 
διαρροές τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο.

γ) Ο εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα 
αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου με 
δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη που ισοδυναμεί τουλάχιστον με 
500 τόνους CO2 πρέπει να ελέγχεται για 
διαρροές τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο ή, 
σε περίπτωση που υπάρχει 
εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης 
διαρροών, ανά εξάμηνο.

Or. en

Τροπολογία 145
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα 
αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου με 
δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη που ισοδυναμεί τουλάχιστον με 
500 τόνους CO2 πρέπει να ελέγχεται για 
διαρροές τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο.

γ) ο εξοπλισμός που περιέχει τουλάχιστον 
300 kg φθοριούχα αέρια του φαινομένου 
του θερμοκηπίου πρέπει να ελέγχεται για 
διαρροές τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετατροπή των κιλών σε ισοδυναμία προς CO2 δεν συνιστάται και θα πρέπει να αλλάξει. 
Στον κανονισμό για τις ΟΚΟ, στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια και στην εθνική 
νομοθεσία χρησιμοποιούνται τα κιλά. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εθνικές αρχές έχουν 
εξοικειωθεί με αυτή τη μονάδα μέτρησης. Στόχος της διάταξης είναι ο περιορισμός των 
διαρροών. Τα υψηλά ποσοστά διαρροών σχετίζονται με μεγαλύτερο εξοπλισμό και όχι 
απαραιτήτως με ισοδυναμία προς CO2. Εμπειρίες σε κράτη μέλη όπως η Δανία (1,5 kg) και η 
Γαλλία (2 kg) δείχνουν ότι η μείωση της δόσης γόμωσης είναι εφικτή και συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών.

Τροπολογία 146
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20 στις οποίες να 
καθορίζονται απαιτήσεις όσον αφορά τους 
ελέγχους των διαρροών οι οποίοι 
διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, για κάθε τύπο 
τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται στην 
εν λόγω παράγραφο, προσδιορίζοντας τα 
μέρη του εξοπλισμού που διατρέχουν το 
μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής, και με τις 
οποίες να τροποποιείται ο κατάλογος των 
ειδών τεχνικού εξοπλισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ώστε να καλύπτει και 

4. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20 στις οποίες να 
καθορίζονται απαιτήσεις όσον αφορά τους 
ελέγχους των διαρροών οι οποίοι 
διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, για κάθε τύπο 
τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται στην 
εν λόγω παράγραφο, προσδιορίζοντας τα 
μέρη του εξοπλισμού που διατρέχουν το 
μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής, και με τις 
οποίες να τροποποιείται ο κατάλογος των 
ειδών τεχνικού εξοπλισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ώστε να καλύπτει και 
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άλλους τύπους εξοπλισμού με γνώμονα τις 
παρατηρούμενες τάσεις στην αγορά και 
την τεχνολογική πρόοδο.

άλλους τύπους εξοπλισμού με γνώμονα τις 
παρατηρούμενες τάσεις στην αγορά και 
την τεχνολογική πρόοδο. Οι ειδικές 
απαιτήσεις για τους ελέγχους διαρροών 
εγκρίνονται έως την [1η Ιανουαρίου 
2015].

Or. en

Τροπολογία 147
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης του τεχνικού 
εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, εφόσον περιέχει φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη που ισοδυναμεί 
με τουλάχιστον 500 τόνους CO2, 
μεριμνούν ώστε ο εν λόγω εξοπλισμός να 
είναι εφοδιασμένος με σύστημα 
ανίχνευσης διαρροών που να προειδοποιεί 
το φορέα εκμετάλλευσης για τυχόν 
διαρροές.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης του τεχνικού 
εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, εφόσον περιέχει 
τουλάχιστον 150 kg φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου, μεριμνούν ώστε ο εν λόγω 
εξοπλισμός να είναι εφοδιασμένος με 
σύστημα ανίχνευσης διαρροών που να 
προειδοποιεί το φορέα εκμετάλλευσης για 
τυχόν διαρροές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετατροπή των κιλών σε ισοδυναμία προς CO2 δεν συνιστάται και θα πρέπει να αλλάξει. 
Στον κανονισμό για τις ΟΚΟ, στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια και στην εθνική 
νομοθεσία χρησιμοποιούνται τα κιλά. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εθνικές αρχές έχουν 
εξοικειωθεί με αυτή τη μονάδα μέτρησης. Στόχος της διάταξης είναι ο περιορισμός των 
διαρροών. Τα υψηλά ποσοστά διαρροών σχετίζονται με μεγαλύτερο εξοπλισμό και όχι 
απαραιτήτως με ισοδυναμία προς CO2. Εμπειρίες σε κράτη μέλη όπως η Δανία (1,5 kg) και η 
Γαλλία (2 kg) δείχνουν ότι η μείωση της δόσης γόμωσης είναι εφικτή και συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών.

Τροπολογία 148
Sabine Wils
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εάν ο 
τεχνικός εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα 
αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου με 
δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη, που ισοδυναμεί τουλάχιστον με 
50 τόνους CO2 αλλά είναι χαμηλότερο από 
500 τόνους CO2 και είναι εφοδιασμένος με 
σύστημα ανίχνευσης διαρροών, ο εν λόγω 
εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται για 
διαρροές τουλάχιστον άπαξ ανά 
δωδεκάμηνο.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εάν ο 
τεχνικός εξοπλισμός περιέχει τουλάχιστον 
30 kg φθοριούχα αέρια του φαινομένου 
του θερμοκηπίου αλλά είναι χαμηλότερο 
από 500 τόνους CO2 και είναι 
εφοδιασμένος με σύστημα ανίχνευσης 
διαρροών, ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει να 
ελέγχεται για διαρροές τουλάχιστον άπαξ 
ανά δωδεκάμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετατροπή των κιλών σε ισοδυναμία προς CO2 δεν συνιστάται και θα πρέπει να αλλάξει. 
Στον κανονισμό για τις ΟΚΟ, στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια και στην εθνική 
νομοθεσία χρησιμοποιούνται τα κιλά. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εθνικές αρχές έχουν 
εξοικειωθεί με αυτή τη μονάδα μέτρησης. Στόχος της διάταξης είναι ο περιορισμός των 
διαρροών. Τα υψηλά ποσοστά διαρροών σχετίζονται με μεγαλύτερο εξοπλισμό και όχι 
απαραιτήτως με ισοδυναμία προς CO2. Εμπειρίες σε κράτη μέλη όπως η Δανία (1,5 kg) και η 
Γαλλία (2 kg) δείχνουν ότι η μείωση της δόσης γόμωσης είναι εφικτή και συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών.

Τροπολογία 149
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Φορείς εκμετάλλευσης εξοπλισμού με 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου εκτός 
αφρών, συγκροτούν και τηρούν αρχεία για 
κάθε στοιχείο του τεχνικού εξοπλισμού με 
τις ακόλουθες πληροφορίες για την 
ταυτοποίηση του εξοπλισμού:

1. Οι απαριθμούμενοι στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 φορείς εκμετάλλευσης 
εξοπλισμού με φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου εκτός αφρών, συγκροτούν 
και τηρούν αρχεία για κάθε στοιχείο του εν 
λόγω τεχνικού εξοπλισμού με τις 
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ακόλουθες πληροφορίες για την 
ταυτοποίηση του εξοπλισμού:

Or. en

Τροπολογία 150
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποσότητα και είδος των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου που έχουν 
εγκατασταθεί,

α) ποσότητα και είδος των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου που έχουν 
εγκατασταθεί, όταν ο εξοπλισμός 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά και, 
εφόσον είναι δυνατόν, κατά προσέγγιση 
ποσότητα και είδος των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου όταν ο εξοπλισμός 
εξυπηρετείται,

Or. EN

Τροπολογία 151
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ποσότητες φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που προστίθενται 
αναφέροντας και τους λόγους για την 
προσθήκη τους,

β) ποσότητες φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που προστίθενται 
προσδιορίζοντας αν είναι αμεταχείριστες, 
έχουν ανακυκλωθεί ή αποκατασταθεί 
ποιοτικά και αναφέροντας και τους λόγους 
για την προσθήκη τους,

Or. en



PE508.030v01-00 60/76 AM\931431EL.doc

EL

Τροπολογία 152
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παρατηρούμενα ποσοστά διαρροής, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το προσωπικό που διενεργεί τους 
ελέγχους για διαρροές στον εξοπλισμό 
που εμπίπτει στο άρθρο 3, παράγραφος 2, 
σημείο α), για κάθε παρέμβαση 
καταρτίζει δελτίο ελέγχου που 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) είδος ελεγχθέντος εξοπλισμού, δόση 
γόμωσης, είδος αερίου θερμοκηπίου που 
χρησιμοποιείται στη γόμωση και 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας·
β) είδος παρέμβασης στον εξοπλισμό και 
ημερομηνία ελέγχου·
γ) είδος διαπιστωθείσας βλάβης, κατά 
περίπτωση·
δ) ποσότητα προστεθέντων φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου και είδος 
χρησιμοποιηθέντος αερίου·
ε) ποσότητα ανακτηθέντων φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου,
στ) κατά πόσον ο εξοπλισμός έχει 
παροπλιστεί·
ζ) τα στοιχεία του φορέα εκμετάλλευσης 
και, για τον εξοπλισμό που εμπίπτει στο 
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άρθρο
3, παράγραφος 1, στοιχείο ε), τα στοιχεία 
του οχήματος ή του 
εμπορευματοκιβωτίου.
Το προσωπικό που διενεργεί τους 
ελέγχους για διαρροές τηρεί ενημερωμένο 
μητρώο στο οποίο καταγράφει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο 
1 και παρέχει στον φορέα εκμετάλλευσης 
αντίγραφο του δελτίου ελέγχου.
Οι φορείς εκμετάλλευσης εξοπλισμού που 
περιέχει αέρια θερμοκηπίου που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, 
σημείο α) φυλάσσουν όλα τα δελτία 
ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του εξοπλισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ενημέρωσης για τους ετήσιους ελέγχους. 
Αναμένεται ότι με την τήρηση αρχείου από το προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους θα 
υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 154
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους 
φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και 
του τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους 
φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και 
τους φορείς εκμετάλλευσης του τεχνικού 
εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 155
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους 
φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και 
του τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους 
φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και 
του τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία β) και 
γ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο διοικητικός φόρτος που συνδέεται με την τήρηση μητρώων δεν δικαιολογείται στην 
περίπτωση των ετήσιων ελέγχων. Είναι σκοπιμότερο να θεσπιστεί ένα σύστημα ενημέρωσης υπ’ 
ευθύνη του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους για διαρροές.

Τροπολογία 156
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους 
φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και 
του τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Οι φορείς εκμετάλλευσης υποβάλλουν  
αρχεία στις αρμόδιες αρχές σε ετήσια 
βάση μαζί με συνοπτικές παρουσιάσεις 
συμμόρφωσης.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους 
φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και 
του τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 157
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους 
φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και 
του τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους 
φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και 
του τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Στην περίπτωση του ερμητικά 
σφραγισμένου εξοπλισμού μεταγωγής 
ηλεκτρικών φορτίων μεσαίας τάσης με 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) ισχύουν μόνο τα 
στοιχεία α) και ζ).

Or. en

Τροπολογία 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν τα αρχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταχωρίζονται σε βάση 
δεδομένων συγκροτημένη από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, οι φορείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οφείλουν 
να τηρούν τα αρχεία τουλάχιστον επί
διετία και μετά τον παροπλισμό του 
τεχνικού εξοπλισμού.

2. Εάν τα αρχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταχωρίζονται σε βάση 
δεδομένων συγκροτημένη από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, οι φορείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οφείλουν 
να τηρούν τα αρχεία τουλάχιστον επί
πενταετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 
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βάση δεδομένων με τα αρχεία με τους τεχνικούς εξοπλισμούς εάν θεωρούν ότι είναι εφικτό, 
ωστόσο ορίζεται μια πιο κατάλληλη χρονική περίοδος για την οποία οι φορείς που είναι 
ιδιοκτήτες τεχνικού εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να 
τηρούν αρχεία σε περίπτωση που τα κράτη μέλη επιλέξουν να μην δημιουργήσουν βάση 
δεδομένων.

Τροπολογία 159
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον τα μητρώα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1α δεν καταχωρίζονται 
σε βάση δεδομένων που έχουν 
συγκροτήσει οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, το προσωπικό που 
διενεργεί τους ελέγχους για διαρροές της 
παραγράφου 1α φυλάσσει τα μητρώα για 
διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά 
τον έλεγχο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία διασφαλίζεται η συνέπεια με την τροπολογία στο άρθρο 5, παράγραφος 1α.

Τροπολογία 160
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει το 
μορφότυπο των μητρώων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και να ορίζει τον τρόπο 
συγκρότησής και τήρησής τους με 
εκτελεστική της πράξη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 

3. Η Επιτροπή καθορίζει το μορφότυπο 
των μητρώων και των συνοπτικών 
παρουσιάσεων συμμόρφωσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να 
ορίζει τον τρόπο συγκρότησής και τήρησής 
τους σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
μέσω εκτελεστικών πράξεων που 
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προβλέπεται στο άρθρο 21. εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21.
Ο μορφότυπος και οι προδιαγραφές 
εγκρίνονται έως την [1η Ιανουαρίου 
2015].

Or. en

Τροπολογία 161
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι παραγωγοί φθοριούχων ουσιών 
λαμβάνουν τις δέουσες προφυλάξεις ώστε 
να περιορίζονται στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό οι εκπομπές φθοριούχων αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, κατά την παραγωγή, τη 
μεταφορά και την αποθήκευση.

Οι παραγωγοί φθοριούχων ουσιών 
λαμβάνουν τις δέουσες προφυλάξεις ώστε 
να περιορίζονται στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό οι εκπομπές φθοριούχων αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, κατά την παραγωγή, τη 
μεταφορά και την αποθήκευση. Αυτό 
περιλαμβάνει την παράπλευρη παραγωγή 
αερίων θερμοκηπίου.

Or. de

Τροπολογία 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω παραγωγοί μεριμνούν ώστε το 
τριφθορoμεθάνιο (HFC-23) που 
ενδεχομένως προκύπτει ως υποπροϊόν σε 
σημαντικές ποσότητες, να καταστρέφεται 
στο πλαίσιο της αντίστοιχης 
παραγωγικής διαδικασίας.

Οι εν λόγω παραγωγοί μεριμνούν ώστε το 
τριφθορoμεθάνιο (HFC-23) που προκύπτει 
ως υποπροϊόν στο πλαίσιο της 
αντίστοιχης παραγωγικής διαδικασίας, να 
καταστρέφεται σύμφωνα με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι εύλογο να απαιτείται η καταστροφή κάθε ποσότητας HFC-23 που προκύπτει ως 
υποπροϊόν.  Κάποιες εκπομπές είναι σχεδόν αναπόφευκτες· ακόμα και με την κατάλληλη 
τεχνολογία καταστροφής, είναι δυνατή η καταστροφή ποσοστού περίπου 99% του HFC-23, 
αλλά όχι όλου. Αυτό θα οδηγούσε στη μεταφορά της παραγωγής φθοροχημικών ουσιών εκτός 
Ευρώπης όπου δεν θα ήταν υποχρεωτικός ο έλεγχος των υποπροϊόντων, προκαλώντας έτσι 
υψηλότερες εκπομπές από εκείνες που θα προέκυπταν αν οι δραστηριότητες παρέμεναν στην 
Ευρώπη. Η καταστροφή θα πρέπει να συμβαδίζει με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Τροπολογία 163
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
υποχρεωτικά προγράμματα ανάκτησης 
για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε 
προϊόντα και εξοπλισμό εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά 
με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού1 έως την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Αυτά τα προγράμματα 
ανάκτησης επιβάλλουν την υποχρέωση 
για χρηματική εγγύηση σχετικά με τα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που 
τοποθετούνται στην αγορά, η οποία θα 
επιστρέφεται με βάση την ποσότητα 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που 
παραδίδονται σε εγκεκριμένη 
εγκατάσταση για ανακύκλωση ή 
καταστροφή, εκτός εάν έχουν ήδη 
θεσπιστεί προγράμματα ανάκτησης με 
συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα.
__________________
1ΕΕ L 197 της 24.07.12, σ. 38

Or. EN



AM\931431EL.doc 67/76 PE508.030v01-00

EL

Τροπολογία 164
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τη διάθεση περιέκτη 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, το 
προσωπικό που χρησιμοποιεί τον 
περιέκτη για μεταφορά ή αποθήκευση
μέριμνα για την ανάκτηση τυχόν αερίων 
υπολειμμάτων ώστε να είναι βέβαιο ότι 
ανακυκλώθηκαν, αποκαταστάθηκαν 
ποιοτικά ή καταστράφηκαν.

3. Πριν από τη διάθεση περιέκτη 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, ο 
φορέας εκμετάλλευσης που είναι 
ουσιαστικά υπεύθυνος για την τεχνική 
του λειτουργία μέριμνα για την ανάκτηση 
τυχόν αερίων υπολειμμάτων ώστε να είναι 
βέβαιο ότι ανακυκλώθηκαν, 
αποκαταστάθηκαν ποιοτικά ή 
καταστράφηκαν.

Or. en

Τροπολογία 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a
Σύστημα ευθύνης του παραγωγού

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχουν 
θεσπιστεί συστήματα ευθύνης για τους 
παραγωγούς όσον αφορά την ανάκτηση 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και 
την ανακύκλωση, την ποιοτική 
αποκατάσταση και την καταστροφή τους. 
Τα εν λόγω συστήματα, σχεδιασμένα για 
να καλύπτουν τα φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου που περιέχονται σε 
προϊόντα και εξοπλισμούς που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2012/19/ΕΚ και περιέχονται σε 
αφρώδη πλαστικά, εγκρίνονται έως την 
[1η Ιανουαρίου 2016].
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2. Τα εν λόγω συστήματα ευθύνης του 
παραγωγού:
α) παρέχουν τη δυνατότητα στους φορείς 
εκμετάλλευσης και στο προσωπικό να 
απορρίπτουν δωρεάν ανακτημένα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
και του εξοπλισμού που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σε 
προσβάσιμο σημείο συλλογής σε κοντινή 
απόσταση από την περιοχή τους·
β) απαιτούν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης και το προσωπικό να 
παροπλίζουν τον τεχνικό εξοπλισμό για 
την απόρριψη ανακτημένων φθοριούχων 
αερίων σε προσβάσιμο σημείο 
πρόσβασης.
3. Υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα 
πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται 
στην παράγραφο 2 ή αποδεικνύουν 
συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα, τα 
κράτη μέλη μπορούν να:
α) απαιτούν από τους παραγωγούς και 
τους εισαγωγείς να θεσπίζουν τέτοιου 
είδους συστήματα·
β) να απαιτούν από άλλους φορείς 
εκμετάλλευσης ή προσωπικό να 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 
συστήματα· ή
γ) να διατηρούν τα υφιστάμενα 
συστήματα.
4. Για τους σκοπούς της περιβαλλοντικής 
προστασίας, η Επιτροπή θεσπίζει 
ελάχιστα πρότυπα ποιότητας όσον αφορά 
την ανάκτηση φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου από προϊόντα καθώς και 
από εξοπλισμό που έχει συλλεχθεί. Τα εν 
λόγω πρότυπα αντικατοπτρίζουν την 
πρόοδο της τεχνολογίας και 
δημοσιεύονται από την Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 166
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάρτιση και πιστοποίηση Πιστοποίηση

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το επίπεδο κατάρτισης ή/και εμπειρίας των 
επαγγελματιών και των εταιρειών είναι επαρκές και στηρίζεται σε πιστοποίηση. Εναπόκειται 
στην αγορά να παρέχει προγράμματα κατάρτισης και όχι στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 167
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα κατάρτισης και
πιστοποίησης για τις ακόλουθες 
κατηγορίες προσωπικού:

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα πιστοποίησης για τις 
ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

Or. en

Τροπολογία 168
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα κατάρτισης και 
πιστοποίησης για τις ακόλουθες 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα κατάρτισης και εξετάσεων
για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:



PE508.030v01-00 70/76 AM\931431EL.doc

EL

κατηγορίες προσωπικού:

Or. pl

Τροπολογία 169
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα κατάρτισης και
πιστοποίησης για τις ακόλουθες 
κατηγορίες προσωπικού:

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 
διατηρούν προγράμματα πιστοποίησης για 
τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

Or. en

Τροπολογία 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα κατάρτισης και
πιστοποίησης για τις ακόλουθες 
κατηγορίες προσωπικού:

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα πιστοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών 
αξιολόγησης, και μεριμνούν ώστε 
διατίθενται προγράμματα κατάρτισης για 
τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο της Επιτροπής η κατάρτιση καθίσταται υποχρεωτική ώστε να όχι μόνο να 
αποκτάται αλλά και να διατηρείται η πιστοποίηση. Η εν λόγω υποχρέωση είναι δυσανάλογη και 
ακατάλληλη. Αυτό που έχει σημασία είναι η γνώση, η οποία μπορεί να αποκτηθεί μέσω 
κατάρτισης αλλά και μέσω εμπειρίας ή πρόσφατης εκπαίδευσης. Η προτεινόμενη τροπολογία 
ευθυγραμμίζει την πρόταση με τον ισχύοντα κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια, σύμφωνα με 
τον οποίο η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική.
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Δεν γίνεται επίσης αναφορά στα άτομα που εργάζονται με κινητό κλιματιστικό εξοπλισμό. Η 
προτεινόμενη διατύπωση που προστέθηκε (άρθρο 8 παράγραφος 1) στοιχείο δ)) καλύπτει το 
κενό αυτό.

Τροπολογία 171
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει τον 
τεχνικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 1,

α) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει τον 
τεχνικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
όπου ο εν λόγω εξοπλισμός περιέχει 
εναλλακτικές λύσεις στη χρήση 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου,

Or. en

Τροπολογία 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει τον 
τεχνικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 1,

α) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει τον 
τεχνικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο της Επιτροπής η κατάρτιση καθίσταται υποχρεωτική ώστε να όχι μόνο να 
αποκτάται αλλά και να διατηρείται η πιστοποίηση. Η εν λόγω υποχρέωση είναι δυσανάλογη και 
ακατάλληλη. Αυτό που έχει σημασία είναι η γνώση, η οποία μπορεί να αποκτηθεί μέσω 
κατάρτισης αλλά και μέσω εμπειρίας ή πρόσφατης εκπαίδευσης. Η προτεινόμενη τροπολογία 
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ευθυγραμμίζει την πρόταση με τον ισχύοντα κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια, σύμφωνα με 
τον οποίο η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική.

.

Τροπολογία 173
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει 
διατάξεις μεταγωγής ηλεκτρικών φορτίων 
που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο (SF6),

β) προσωπικό που χειρίζεται
εξαφθοριούχο θείο (SF6) κατά την 
εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή ή 
παροπλισμό διατάξεων μεταγωγής 
ηλεκτρικών φορτίων,

Or. en

Τροπολογία 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει 
διατάξεις μεταγωγής ηλεκτρικών 
φορτίων που περιέχουν εξαφθοριούχο 
θείο (SF6),

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο της Επιτροπής η κατάρτιση καθίσταται υποχρεωτική ώστε να όχι μόνο να 
αποκτάται αλλά και να διατηρείται η πιστοποίηση. Η εν λόγω υποχρέωση είναι δυσανάλογη και 
ακατάλληλη. Αυτό που έχει σημασία είναι η γνώση, η οποία μπορεί να αποκτηθεί μέσω 
κατάρτισης αλλά και μέσω εμπειρίας ή πρόσφατης εκπαίδευσης. Η προτεινόμενη τροπολογία 
ευθυγραμμίζει την πρόταση με τον ισχύοντα κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια, σύμφωνα με 
τον οποίο η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική.
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Τροπολογία 175
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει 
διατάξεις μεταγωγής ηλεκτρικών φορτίων 
που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο (SF6),

β) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει 
διατάξεις μεταγωγής ηλεκτρικών φορτίων 
που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο (SF6) ή 
που απαιτούν τον χειρισμό SF6,

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή εξειδίκευση των υπευθύνων συναρμολόγησης που συντηρούν 
ή επισκευάζουν τεχνικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει SF6. Εξάλλου, οι διατάξεις μεταγωγής με 
SF6 δεν βρίσκονται ποτέ σε χώρο στον οποίο παρέχεται πρόσβαση στο κοινό, αλλά τελούν 
πάντα υπό την επίβλεψη ενός φορέα εκμετάλλευσης και συντηρούνται αποκλειστικά από 
κατηρτισμένο προσωπικό. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαία η πιστοποίηση του συνόλου του 
προσωπικού συντήρησης μιας συσκευής, παρά μόνο εκείνων των μελών του που χειρίζονται 
όντως αέριο SF6.

Τροπολογία 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει 
διατάξεις μεταγωγής ηλεκτρικών φορτίων 
που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο (SF6),

β) προσωπικό που εγκαθιστά, εξυπηρετεί, 
συντηρεί, επισκευάζει ή παροπλίζει 
διατάξεις μεταγωγής ηλεκτρικών φορτίων 
υψηλής τάσης που περιέχουν 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε μη ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τα άτομα που 
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έρχονται σε επαφή με τεχνικό εξοπλισμό μεταγωγής ηλεκτρικών φορτίων που περιέχει 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) εφόσον ο εν λόγο εξοπλισμός είναι ερμητικά σφραγισμένος. 
Πράγματι, τα φιαλίδια που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο επεξεργάζονται στα εργοστάσια χωρίς 
στη συνέχεια να πρέπει τα άτομα να μεταχειριστούν ή να έλθουν σε επαφή με την εν λόγω 
ουσία.

Τροπολογία 177
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) προσωπικό που ασκεί τα καθήκοντα 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) με εξοπλισμούς που χρησιμοποιούν 
ψυκτικά μέσα ως εναλλακτική λύση στη 
χρήση φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) προσωπικό που εγκαθιστά, 
εξυπηρετεί, συντηρεί, επισκευάζει ή 
παροπλίζει κινητό κλιματιστικό 
εξοπλισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν γίνεται επίσης αναφορά στα άτομα που εργάζονται με κινητό κλιματιστικό εξοπλισμό. Η 
προτεινόμενη διατύπωση που προστέθηκε (άρθρο 8 παράγραφος 1) στοιχείο δ)) καλύπτει το 
κενό αυτό.
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Τροπολογία 179
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα κατάρτισης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 αφορούν 
τα ακόλουθα:

2. Τα προγράμματα πιστοποίησης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 αφορούν 
τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα κατάρτισης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 αφορούν 
τα ακόλουθα:

2. Τα προγράμματα πιστοποίησης και 
κατάρτισης που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 αφορούν τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο πρώτο εδάφιο είναι απαραίτητη για την εναρμόνιση με τις αλλαγές που έγιναν 
στην τροπολογία 4 όσον αφορά την υποχρεωτική κατάρτιση. 

Τροπολογία 181
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα κατάρτισης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 αφορούν 
τα ακόλουθα:

2. Τα προγράμματα κατάρτισης και 
εξετάσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 αφορούν τα ακόλουθα:
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Or. pl

Τροπολογία 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τεχνολογίες που μπορούν να 
αντικαταστήσουν ή να μειώσουν τη 
χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου και ασφαλής χειρισμός των 
ως άνω τεχνολογιών. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του εδαφίου 2 στοιχείο ε) βασίζεται στην άποψη ότι η απαίτηση το προσωπικό να 
λαμβάνει κατάρτιση σχετικά με «εναλλακτικές τεχνολογίες» δεν θα ικανοποιείτο άμεσα ή με 
χαμηλό κόστος. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες είναι πολυάριθμες και συχνά ο χειρισμός τους 
είναι πολύ πιο περίπλοκος σε σχέση με τη χρήση των HFC, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία εκτεταμένων προγραμμάτων κατάρτισης, μολονότι πολλοί μηχανικοί δεν θα 
χρησιμοποιήσουν ποτέ όλες τις εναλλακτικές τεχνολογίες. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού κατά αυτόν τον τρόπο θεωρείται ακατάλληλη και αναποτελεσματική.


