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Τροπολογία 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πιστοποιητικά στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, εκδίδονται υπό τον όρο 
ο αιτών να έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα 
κατάρτισης που να έχει θεσπισθεί 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

3. Πιστοποιητικά στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, εκδίδονται υπό τον όρο 
ο αιτών να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
διαδικασία αξιολόγησης που να έχει 
θεσπισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία είναι απαραίτητη για τη στήριξη των αλλαγών που έγιναν στην 
τροπολογία 4 σχετικά με το άρθρο 8 εδάφιο 1 όσον αφορά την υποχρεωτική κατάρτιση. Η 
απαίτηση αυτή θα πρέπει να ισχύει για προσωπικό που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία 
διαδικασία αξιολόγησης στην οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα θα μπορούν να 
συμμετέχουν χωρίς προηγούμενη κατάρτιση λόγω της υφιστάμενης εμπειρίας τους και των 
γνώσεών τους. 

Τροπολογία 184
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πιστοποιητικά στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων πιστοποίησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, εκδίδονται υπό τον 
όρο ο αιτών να έχει ολοκληρώσει 
πρόγραμμα κατάρτισης που να έχει 
θεσπισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 

διαγράφεται
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1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 185
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πιστοποιητικά στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, εκδίδονται υπό τον όρο 
ο αιτών να έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα 
κατάρτισης που να έχει θεσπισθεί 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

3. Πιστοποιητικά στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, εκδίδονται υπό τον όρο 
ο αιτών να έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε 
εξετάσεις που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 και 
επιβεβαιώνουν τις αποκτηθείσες γνώσεις.

Or. pl

Τροπολογία 186
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα πιστοποίησης για τις 
επιχειρήσεις που ασκούν για τρίτους τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στοιχεία α) έως δ).

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα πιστοποίησης για τις 
επιχειρήσεις που ασκούν για τρίτους τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στοιχεία α) έως ε).

Or. en

Τροπολογία 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα πιστοποίησης για τις 
επιχειρήσεις που ασκούν για τρίτους τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στοιχεία α) έως δ).

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα πιστοποίησης για τις 
επιχειρήσεις που ασκούν για τρίτους τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στοιχεία α) έως ε).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις στους πιο 
βασικούς τομείς και επαναφέρει την πρόταση σε επίπεδο συμβατό με τον ισχύοντα κανονισμό 
για τα φθοριούχα αέρια. 

Τροπολογία 188
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να παρατείνουν τη διάρκεια 
ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί 
υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση ανά 
πενταετία για την επικαιροποίηση των 
γνώσεων του στα θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Τα κράτη 
μέλη παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των 
πιστοποιητικών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
πραγματοποιεί υποχρεωτική περιοδική 
κατάρτιση ανά πενταετία για την 
επικαιροποίηση των γνώσεων του στα 
θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράταση των πιστοποιητικών δεν θα πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών.
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Τροπολογία 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρατείνουν τη 
διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί 
υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση ανά 
πενταετία για την επικαιροποίηση των 
γνώσεων του στα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 έως 3 περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα τουλάχιστον:

α) το όνομα του φορέα πιστοποίησης, το 
πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, 
αριθμό πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, 
την ημερομηνία λήξης·
β) τις δραστηριότητες που επιτρέπεται να 
ασκεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού·
γ) την ημερομηνία χορήγησης και την 
υπογραφή του χορηγήσαντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενοι κανονισμοί για τα φθοριούχα αέρια δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
επιλέγουν εάν θα εφαρμόζουν ημερομηνία λήξης στα πιστοποιητικά ή όχι. Η αλλαγή που 
προτείνει η Επιτροπή σχετικά με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών θα είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στα υφιστάμενα πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί. Όσοι έχουν εκδώσει 
πιστοποιητικό χωρίς ημερομηνία λήξης σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς θα έπρεπε 
να υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, με σημαντικό κόστος για τα άτομα που έχουν ήδη 
ολοκληρώσει αναβαθμισμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, τα οποία πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της Επιτροπής.

Τροπολογία 190
Giancarlo Scottà
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρατείνουν τη
διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί 
υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση ανά 
πενταετία για την επικαιροποίηση των 
γνώσεων του στα θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Η
διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
παρατείνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
πραγματοποιεί υποχρεωτική περιοδική 
κατάρτιση ανά πενταετία για την 
επικαιροποίηση των γνώσεών του στα 
θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.

Or. it

Τροπολογία 191
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να παρατείνουν τη διάρκεια 
ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί 
υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση ανά 
πενταετία για την επικαιροποίηση των 
γνώσεων του στα θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 ισχύουν κατά μέγιστον 
για περίοδο πέντε ετών. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να παρατείνουν τη διάρκεια 
ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί 
υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση ανά 
πενταετία για την επικαιροποίηση των 
γνώσεων του στα θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 192
Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρατείνουν τη 
διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί 
υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση ανά 
πενταετία για την επικαιροποίηση των 
γνώσεων του στα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5. Τα νέα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 υπόκεινται σε 
ανανέωση κάθε πέντε έτη, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες πιστοποίησης. Οι 
υποψήφιοι αποκτούν την πιστοποίηση 
εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τη 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 193
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρατείνουν τη 
διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί 
υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση ανά 
πενταετία για την επικαιροποίηση των 
γνώσεων του στα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5. Τα υφιστάμενα πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 842/2006 εξακολουθούν να 
ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους υπό 
τους οποίους είχαν αρχικά εκδοθεί.

Or. en
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Τροπολογία 194
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν κατά 
μέγιστον για περίοδο πέντε ετών. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρατείνουν τη 
διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί 
υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση ανά 
πενταετία για την επικαιροποίηση των 
γνώσεων του στα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5. Τα ήδη υπάρχοντα πιστοποιητικά, τα 
οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006, 
παραμένουν σε ισχύ.

Or. fi

Τροπολογία 195
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πιστοποιητικά που λαμβάνονται 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 ισχύουν υπό τον όρο ότι, έως 
την 1η Ιανουαρίου 2020, οι κάτοχοί τους 
θα συμμετάσχουν επιτυχώς σε εξετάσεις 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζονται στον νέο κανονισμό.

Or. pl

Τροπολογία 196
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα υφιστάμενα πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 842/2006 εξακολουθούν να 
ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους υπό 
τους οποίους είχαν αρχικά εκδοθεί.

Or. en

Τροπολογία 197
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 
2020, όλο το προσωπικό που κατέχει 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
διαδικασία αξιολόγησης σε σχέση με τις 
τεχνολογίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο ε).

Or. en

Τροπολογία 198
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα οικεία προγράμματα 
κατάρτισης και πιστοποίησης μέχρι την 
1η Ιανουαρίου 2015. Τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν κάθε πιστοποιητικό που 
εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη 

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα οικεία προγράμματα 
πιστοποίησης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2015. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν κάθε 
πιστοποιητικό που εκδίδεται σε άλλο 
κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη δεν 
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μέλη δεν περιορίζουν τις ελευθερίες 
παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω 
έκδοσης πιστοποιητικού σε άλλο κράτος 
μέλος.

περιορίζουν τις ελευθερίες παροχής 
υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω έκδοσης 
πιστοποιητικού σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα οικεία προγράμματα 
κατάρτισης και πιστοποίησης μέχρι την 
1η Ιανουαρίου 2015. Τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν κάθε πιστοποιητικό που 
εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη 
μέλη δεν περιορίζουν τις ελευθερίες 
παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω 
έκδοσης πιστοποιητικού σε άλλο κράτος 
μέλος.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα οικεία προγράμματα 
πιστοποίησης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2017. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν κάθε 
πιστοποιητικό που εκδίδεται σε άλλο 
κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη δεν 
περιορίζουν τις ελευθερίες παροχής 
υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω έκδοσης 
πιστοποιητικού σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αντικατοπτρίζει την τροπολογία 4 και τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 8 εδάφιο 1 
σχετικά με την κατάρτιση. Η τροπολογία αυτή επαναφέρει την πρόταση σε επίπεδο συμβατό με 
αυτά που ισχύουν στον υφιστάμενο κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια και στον οποίο ορίζεται 
εναρμονισμένη κατάρτιση και υποχρεωτική πιστοποίηση. Η αλλαγή της ημερομηνίας έχει ως 
στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν νέες 
απαιτήσεις πιστοποίησης, όπου χρειάζεται, και να λαμβάνουν υπόψη τους τομείς όπου το πεδίο 
των απαιτήσεων πιστοποίησης έχει επεκταθεί και σε άλλους κλάδους.

Τροπολογία 200
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα οικεία προγράμματα 
κατάρτισης και πιστοποίησης μέχρι την 1η

Ιανουαρίου 2015. Τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν κάθε πιστοποιητικό που 
εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη 
μέλη δεν περιορίζουν τις ελευθερίες 
παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω 
έκδοσης πιστοποιητικού σε άλλο κράτος 
μέλος.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα οικεία προγράμματα 
κατάρτισης και πιστοποίησης μέχρι την 1η

Ιανουαρίου 2018. Τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν κάθε πιστοποιητικό που 
εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη 
μέλη δεν περιορίζουν τις ελευθερίες 
παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω 
έκδοσης πιστοποιητικού σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 201
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20, οι οποίες να 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση και την πιστοποίηση που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και να 
διευκρινίζουν τους όρους αμοιβαίας 
αναγνώρισης των πιστοποιητικών.

7. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20, οι οποίες να 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
πιστοποίηση που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 και να διευκρινίζουν τους 
όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των 
πιστοποιητικών.

Or. en

Τροπολογία 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 7. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
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να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20, οι οποίες να 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση και την πιστοποίηση που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και να 
διευκρινίζουν τους όρους αμοιβαίας 
αναγνώρισης των πιστοποιητικών.

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20, οι οποίες να
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
πιστοποίηση που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 και να διευκρινίζουν τους 
όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των 
πιστοποιητικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αντικατοπτρίζει την τροπολογία 4 και τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 8 εδάφιο 1 
σχετικά με την κατάρτιση. Η τροπολογία αυτή επαναφέρει την πρόταση σε επίπεδο συμβατό με 
αυτά που ισχύουν στον υφιστάμενο κανονισμό ο οποίος απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τα πιστοποιητικά που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Τροπολογία 203
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διάθεση στην αγορά των ειδικών 
προϊόντων και ειδών τεχνικού εξοπλισμού 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
απαγορεύεται από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με 
κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις ανάλογα 
με τον τύπο ή το δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που περιέχονται σε αυτά.

1. Η διάθεση στην αγορά των ειδικών 
προϊόντων και ειδών τεχνικού εξοπλισμού 
που περιέχουν ή βασίζονται σε φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου και απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, απαγορεύεται από την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω 
παράρτημα, με κατά περίπτωση 
διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο ή το 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που
περιέχονται σε αυτά.

Or. pl

Τροπολογία 204
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διάθεση στην αγορά των ειδικών 
προϊόντων και ειδών τεχνικού εξοπλισμού 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
απαγορεύεται από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με 
κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις ανάλογα 
με τον τύπο ή το δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που περιέχονται σε αυτά.

1. Η διάθεση στην αγορά και η εξαγωγή 
των ειδικών προϊόντων και ειδών τεχνικού 
εξοπλισμού που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, απαγορεύεται από την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω 
παράρτημα, με κατά περίπτωση 
διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο ή το 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που 
περιέχονται σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα και εξοπλισμός που περιέχουν 
υδροφθοράνθρακες, και τα οποία απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, δεν θα 
«απορρίπτονται» σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διάθεση στην αγορά των ειδικών 
προϊόντων και ειδών τεχνικού εξοπλισμού 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
απαγορεύεται από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με 
κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις ανάλογα 
με τον τύπο ή το δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που περιέχονται σε αυτά.

1. Η διάθεση στην αγορά των ειδικών 
προϊόντων και ειδών τεχνικού εξοπλισμού 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
απαγορεύεται από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με 
κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις ανάλογα 
με τον τύπο ή το δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που περιέχονται σε αυτά.

Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν 
περαιτέρω τη διάθεση στην αγορά ή τη 
θέση σε λειτουργία προϊόντων ή 
εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.
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Or. en

Justification

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment.Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Τροπολογία 206
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τη 
διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία προϊόντων ή εξοπλισμού που 
δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 207
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύει για τα είδη 
τεχνικού εξοπλισμού για τα οποία έχει 
διαπιστωθεί με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού που έχουν 
θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 
2009/125/ΕΚ44 ότι λόγω υψηλότερης 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
λειτουργία τους, οι συνολικές εκπομπές 

διαγράφεται
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CO2 καθόλον τον κύκλο ζωής τους θα 
ήταν χαμηλότερες από τις εκπομπές 
ισοδύναμου τεχνικού εξοπλισμού που 
ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
δεν περιέχει υδροφθοράνθρακες.

Or. en

Τροπολογία 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύει για τα είδη 
τεχνικού εξοπλισμού για τα οποία έχει 
διαπιστωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού που έχουν θεσπιστεί βάσει της 
οδηγίας 2009/125/ΕΚ44 ότι λόγω 
υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης κατά 
την λειτουργία τους, οι συνολικές 
εκπομπές CO2 καθόλον τον κύκλο ζωής 
τους θα ήταν χαμηλότερες από τις 
εκπομπές ισοδύναμου τεχνικού 
εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις 
αντίστοιχες απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού και δεν περιέχει 
υδροφθοράνθρακες.

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύει για ταχυψύκτες 
και καταψύκτες και για τα είδη τεχνικού 
εξοπλισμού για τα οποία έχει διαπιστωθεί 
με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
που έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 
2009/125/ΕΚ44 ότι λόγω υψηλότερης 
ενεργειακής απόδοσης κατά την λειτουργία 
τους, οι συνολικές εκπομπές CO2 καθόλον 
τον κύκλο ζωής τους θα ήταν χαμηλότερες 
από τις εκπομπές ισοδύναμου τεχνικού 
εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις 
αντίστοιχες απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού και δεν περιέχει 
υδροφθοράνθρακες.

Or. en

Justification

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market.  For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
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use of such gases.

Τροπολογία 209
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε να 
περιλαμβάνει σε αυτόν και άλλα προϊόντα 
και είδη τεχνικού εξοπλισμού που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 150, ή των οποίων η 
λειτουργία εξαρτάται από αυτά, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι διατίθενται εναλλακτικές 
λύσεις αντί της χρήσης των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ή της χρήσης ειδικών 
τύπων φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ότι η χρήση τους θα είχε 
ως αποτέλεσμα συνολικά χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να 
εξαιρεί, εφόσον είναι σκόπιμο για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού για τις οποίες δεν διατίθενται 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
θεσπισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε να 
περιλαμβάνει σε αυτόν και άλλα προϊόντα 
και είδη τεχνικού εξοπλισμού που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή 
των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από 
αυτά, εφόσον διαπιστωθεί ότι διατίθενται 
εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ή της 
χρήσης ειδικών τύπων φθοριούχων αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ότι η χρήση τους θα είχε 
ως αποτέλεσμα συνολικά χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να 
εξαιρεί, εφόσον είναι σκόπιμο για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού για τις οποίες δεν διατίθενται 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
θεσπισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

Or. de

Τροπολογία 210
Erik Bánki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε να
περιλαμβάνει σε αυτόν και άλλα προϊόντα 
και είδη τεχνικού εξοπλισμού που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 150, ή των οποίων 
η λειτουργία εξαρτάται από αυτά, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι διατίθενται εναλλακτικές 
λύσεις αντί της χρήσης των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ή της χρήσης 
ειδικών τύπων φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ότι η χρήση τους θα είχε 
ως αποτέλεσμα συνολικά χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να
εξαιρεί, εφόσον είναι σκόπιμο για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού για τις οποίες δεν διατίθενται 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
θεσπισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε να
εξαιρεί, εφόσον είναι σκόπιμο για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού για τις οποίες δεν διατίθενται 
προσωρινά εναλλακτικές ουσίες με 
χαμηλότερο του θεσπισθέντος οριακού 
δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη για 
τεχνικούς και οικονομικούς λόγους ή 
λόγους ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα III έχει άμεσο αντίκτυπο στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Για τον λόγο 
αυτόν, θα πρέπει να προστίθενται περαιτέρω είδη μόνο βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, 
ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει πλήρως τη νομοθετική 
ευθύνη του. Οι εξαιρέσεις ορισμένων ειδών από το παράρτημα ΙΙΙ θα πρέπει να είναι μόνο 
προσωρινές και να στηρίζονται σε τεχνικούς και οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε 
να περιλαμβάνει σε αυτόν και άλλα
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 150, ή των 
οποίων η λειτουργία εξαρτάται από αυτά, 
εφόσον διαπιστωθεί ότι διατίθενται 
εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ή της 
χρήσης ειδικών τύπων φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου και ότι η χρήση τους θα 
είχε ως αποτέλεσμα συνολικά 
χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και να εξαιρεί, εφόσον είναι 
σκόπιμο για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων 
ή τεχνικού εξοπλισμού για τις οποίες δεν 
διατίθενται εναλλακτικές ουσίες με 
χαμηλότερο του θεσπισθέντος οριακού 
δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη για 
τεχνικούς και οικονομικούς λόγους ή 
λόγους ασφαλείας.

3. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
αιτήματος αρμόδιας αρχής ενός κράτους 
μέλους και μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
να επιτρέπει μια περιορισμένη χρονικά 
εξαίρεση ώστε να αποκλείονται ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
όπου οι εναλλακτικές ουσίες δεν είναι 
διαθέσιμες ή δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας. 
Οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21.

Or. en

Justification

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts. 
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Τροπολογία 212
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε να 
περιλαμβάνει σε αυτόν και άλλα προϊόντα 
και είδη τεχνικού εξοπλισμού που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 150, ή των οποίων η 
λειτουργία εξαρτάται από αυτά, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι διατίθενται εναλλακτικές 
λύσεις αντί της χρήσης των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ή της χρήσης ειδικών 
τύπων φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ότι η χρήση τους θα είχε 
ως αποτέλεσμα συνολικά χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να 
εξαιρεί, εφόσον είναι σκόπιμο για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού για τις οποίες δεν διατίθενται 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
θεσπισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε να 
περιλαμβάνει σε αυτόν και άλλα προϊόντα 
και είδη τεχνικού εξοπλισμού που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 150, ή των οποίων η 
λειτουργία εξαρτάται από αυτά, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι διατίθενται εναλλακτικές 
λύσεις αντί της χρήσης των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ή της χρήσης ειδικών 
τύπων φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ότι η χρήση τους θα είχε 
ως αποτέλεσμα συνολικά χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει 
επίσης να εκχωρείται στην Επιτροπή το 
δικαίωμα να εξαιρεί, εφόσον είναι 
σκόπιμο για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων 
ή τεχνικού εξοπλισμού για τις οποίες δεν 
διατίθενται πλέον εναλλακτικές ουσίες με 
χαμηλότερο του θεσπισθέντος οριακού 
δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη 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

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να μη δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου 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 
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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 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε να 
περιλαμβάνει σε αυτόν και άλλα προϊόντα 
και είδη τεχνικού εξοπλισμού που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 150, ή των οποίων η 
λειτουργία εξαρτάται από αυτά, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι διατίθενται εναλλακτικές 
λύσεις αντί της χρήσης των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ή της χρήσης ειδικών 
τύπων φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ότι η χρήση τους θα είχε 
ως αποτέλεσμα συνολικά χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να 
εξαιρεί, εφόσον είναι σκόπιμο για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού για τις οποίες δεν διατίθενται 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
θεσπισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙ, ώστε να 
περιλαμβάνει σε αυτόν και άλλα προϊόντα 
και είδη τεχνικού εξοπλισμού που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 150, ή των οποίων η 
λειτουργία εξαρτάται από αυτά, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι διατίθενται εναλλακτικές 
λύσεις αντί της χρήσης των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ή της χρήσης ειδικών 
τύπων φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ότι η χρήση τους θα είχε 
ως αποτέλεσμα συνολικά χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να 
εξαιρεί, εφόσον είναι σκόπιμο για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού για τις οποίες δεν διατίθενται 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
θεσπισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας 
ή για λόγους ενεργειακής απόδοσης κατά 
τη λειτουργία τους, εάν ο κύκλος ζωής 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών 
των υποπροϊόντων κατά την παραγωγική 
διαδικασία φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου και τυχόν πρώτων υλών και 
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μέσων επεξεργασίας, είναι χαμηλότερος 
από αυτόν του αντίστοιχου εξοπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 214
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα φθοριούχα αέρια πωλούνται μόνο 
σε και αγοράζονται μόνο από επιχειρήσεις 
που κατέχουν τα πιστοποιητικά, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου η αγορά 
φθοριούχου αερίου αποτελεί μέρος 
συναλλαγής που αφορά εγκατάσταση 
εξοπλισμού, συντήρηση ή εξυπηρέτηση 
των εν λόγω αερίων και διενεργείται από 
τον πωλητή.

Or. 

Τροπολογία 215
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η προαναφερόμενη, στην παράγραφο 
1, απαγόρευση δεν ισχύει για τους 
ακόλουθους τομείς χρήσης:
– εφαρμογές στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης (ιδιαίτερα 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και 
φαρμακευτικών εφαρμογών)·
– αεροδιαστημικές εφαρμογές (ιδιαίτερα 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
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πυρόσβεσης και των πυροσβεστήρων σε 
αεροπλάνα)·
– εφαρμογές παραγωγής και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας·
– εφαρμογές κρυογόνου·
– παραγωγή βιομηχανικών αερίων.

Or. en

Τροπολογία 216
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τους σκοπούς διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως 
δ), φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
πωλούνται μόνο σε και αγοράζονται μόνο 
από επιχειρήσεις και προσωπικό που 
κατέχουν τα σχετικά πιστοποιητικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τους σκοπούς διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως 
δ), φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
πωλούνται μόνο σε και αγοράζονται μόνο 
από επιχειρήσεις που κατέχουν το σχετικό 
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πιστοποιητικό, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, 
και προσωπικό που κατέχει τα σχετικά 
πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1.
Η παρούσα παράγραφος δεν εμποδίζει το 
προσωπικό που δεν έχει πιστοποιηθεί, 
καθώς το εν λόγω προσωπικό δεν ασκεί 
καμία δραστηριότητα του άρθρου 8 
παράγραφος 1 στοιχείο α) έως δ) όσον 
αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά ή την 
παράδοση φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό περιορίζει την πώληση και την αγορά φθοριούχων αερίων σε επιχειρήσεις και προσωπικό 
που κατέχουν τα σχετικά πιστοποιητικά αποτρέποντας έτσι τις μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις 
και προσωπικό να ασκούν δραστηριότητες όσον αφορά εξοπλισμό που περιέχει, ή έχει 
σχεδιαστεί ώστε να περιέχει, φθοριούχα αέρια.

Τροπολογία 218
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, έως την [1η 
Ιανουαρίου 2016], έκθεση σχετικά με 
τους κώδικες, τα πρότυπα ή τη 
νομοθεσία που εφαρμόζεται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και 
περιορίζει την εισαγωγή τεχνολογιών 
αντικατάστασης με τη χρήση εύφλεκτων 
ψυκτικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων 
των υδρογονανθράκων, στα προϊόντα και 
στο εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού και 
στα αφρώδη πλαστικά. Η έκθεση 
προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση
αυτών των περιορισμών προκειμένου να
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καταστεί δυνατή η θέση σε ισχύ των
απαγορεύσεων της αγοράς που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή, 
κατά περίπτωση, των αναλυτικών τομέων 
εφαρμογής όπου ενδέχεται να 
απαιτούνται διακριτές εξαιρέσεις για 
νόμιμους λόγους ασφαλείας.
Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σύνθεσης 
έως την [1η Ιανουαρίου 2017], η οποία θα 
είναι διαθέσιμη για το κοινό, σε 
ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την 
ενεργητική και συστηματική διάδοσή της 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1367/2006.

Or. en

Τροπολογία 219
Erik Bánki, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Βάσει της απαιτούμενης στάθμισης 
του στρατηγικού χαρακτήρα ορισμένων 
δραστηριοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων 
του τοπικού κλίματος, οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών δικαιούνται να 
εγκρίνουν προσωρινές παρεκκλίσεις από 
τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ για μέγιστη περίοδο 12 
μηνών. Στην περίπτωση της εκάστοτε 
παρέκκλισης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
τους λόγους που υπαγορεύουν την 
απόφαση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 220
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φθοριούχα αέρια που προορίζονται για 
χρήση ως πρώτες ύλες σε χημική 
διεργασία, για καταστροφή, εξαγωγή ή 
επανασυσκευασία υπόκεινται σε 
υποχρεωτική επισήμανση.

Or. pl

Τροπολογία 221
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) αφρώδη προμίγματα πολυόλης και 
διαλύματα

Or. pl

Τροπολογία 222
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αφρώδη πλαστικά που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, επιτρέπεται 
να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον 
τα αντίστοιχα φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου προσδιορίζονται με ετικέτα 
στην οποία αναφέρεται η αποδεκτή 
βιομηχανική ονομασία τους ή, αν δεν 
υφίσταται, η σχετική χημική ονομασία. Η 
ετικέτα αναφέρει σαφώς ότι το αφρώδες 

4. Αφρώδη πλαστικά που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, επιτρέπεται 
να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον 
φέρουν ετικέτα η οποία αναφέρει σαφώς 
ότι το αφρώδες πλαστικό περιέχει 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ.
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υλικό περιέχει φθοριούχα αέρια του 
φαινομένου του θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 223
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 περιλαμβάνονται 
στις οδηγίες χρήσης των εν λόγω 
προϊόντων και ειδών τεχνολογικού 
εξοπλισμού. Στην περίπτωση των 
προϊόντων και του τεχνικού εξοπλισμού 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με πλανητικό δυναμικό 
θέρμανσης μεγαλύτερο ή ίσο από 150, οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται 
επίσης στις περιγραφές του προϊόντος 
που χρησιμοποιούνται για 
διαφημιστικούς σκοπούς.

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 περιλαμβάνονται 
στις οδηγίες χρήσης των εν λόγω 
προϊόντων και ειδών τεχνολογικού 
εξοπλισμού. Στην περίπτωση των 
προϊόντων και του τεχνικού εξοπλισμού 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με πλανητικό δυναμικό 
θέρμανσης μεγαλύτερο ή ίσο από 150.

Or. en

Τροπολογία 224
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η χρήση SF6 στην υπό 
πίεση χύτευση μαγνησίου και στην 
ανακύκλωση κραμάτων υπό πίεση 
χύτευσης μαγνησίου. Όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ποσότητα εξαφθοριούχου θείου 

1. Απαγορεύεται η χρήση SF6 στην υπό 
πίεση χύτευση μαγνησίου και στην 
ανακύκλωση κραμάτων υπό πίεση 
χύτευσης μαγνησίου. Όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ποσότητα εξαφθοριούχου θείου 
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χαμηλότερη των 850 kg ετησίως, η 
απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται μόνο από 
την 1η Ιανουαρίου 2015.

χαμηλότερη των 850 kg ετησίως, η 
απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται μόνο από 
[…]1.
__________________
1 Να καταχωρισθεί η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξετάζει, έως την 
1η Ιανουαρίου 2018, την ύπαρξη 
αποτελεσματικής και ασφαλούς 
εναλλακτικής λύσης για την 
αντικατάσταση, σε αποδεκτό κόστος, της 
χρήσης εξαφθοριούχου θείου (SF6) στους 
νέους δευτερεύοντες ηλεκτρικούς πίνακες 
μέσης τάσης καθώς και τη δυνατότητα 
απαγόρευσης, στη συνέχεια, της χρήσης 
SF6 στους νέους πίνακες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια εξίσου ασφαλής και αποτελεσματική λύση με 
το SF6, η απαγόρευσή του δεν θα είχε μόνο επικίνδυνες αλλά και δυσμενείς οικονομικές 
επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων προτού προβεί στην απαγόρευση της χρήσης 
του SF6 στους νέους πίνακες.

Τροπολογία 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 40 τόνους CO2. 
Η εν λόγω διάταξη δεν ισχύει για 
εξοπλισμό που προορίζεται για εφαρμογές 
υπό των -50 ° C ή εξοπλισμό που έχει 
μετατραπεί για τη χρήση φθοριούχων 
αερίων με δυναμικό αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη μεγαλύτερο 
του 2500, προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στις δεσμεύσεις δυνάμει των κανονισμών 
για τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον.

Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, το δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη μειγμάτων που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
IV.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, η εν λόγω 
διάταξη δεν εφαρμόζεται στα φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου που έχουν 
αποκατασταθεί ποιοτικά με δυναμικό
θέρμανσης του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο 
του 2500 για τη συντήρηση ή την 
εξυπηρέτηση του υπάρχοντος ψυκτικού 
εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν επισημανθεί σύμφωνα με το άρθρο 
10 παράγραφος 5.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, η εν λόγω 
διάταξη δεν ισχύει για ανακυκλωμένα 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 2500 για τη 
συντήρηση ή την εξυπηρέτηση του 
υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από 
τον εν λόγω εξοπλισμό. Αυτά τα
ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο από την 
επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή 
τους, ως μέρος της συντήρησης ή της 
εξυπηρέτησης, ή από την επιχείρηση για 
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την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως 
μέρος της συντήρησης ή της 
εξυπηρέτησης.

Or. en

Justification

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Τροπολογία 227
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η προαναφερόμενη, στην παράγραφο 
1, απαγόρευση δεν ισχύει για τους 
ακόλουθους τομείς χρήσης:
– εφαρμογές στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης (ιδιαίτερα 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και 
φαρμακευτικών εφαρμογών)·
– αεροδιαστημικές εφαρμογές (ιδιαίτερα 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
πυρόσβεσης και των πυροσβεστήρων σε 
αεροπλάνα)·
– εφαρμογές παραγωγής και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας·
– εφαρμογές κρυογόνου·
– παραγωγή βιομηχανικών αερίων. 

Or. en
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Τροπολογία 228
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
αιτήματος αρμόδιας αρχής ενός κράτους 
μέλους και μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
να επιτρέπει μια περιορισμένη χρονικά 
εξαίρεση ώστε να αποκλείονται ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού από 
τον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙΙ, 
όπου οι εναλλακτικές ουσίες δεν είναι 
διαθέσιμες ή δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στα εν λόγω προϊόντα 
ή εξοπλισμό για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.  
Οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία 11, η οποία εισάγει κρίσιμης σημασίας 
εξαιρέσεις, όσον αφορά τη χρήση για ορισμένη χρονική περίοδο, από τις απαγορεύσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα III. Αυτή είναι μια επακόλουθη τροπολογία που επιτρέπει τη συνεχή 
εξυπηρέτηση και συντήρηση του εξοπλισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη μεγαλύτερο του 2500 για τον εξοπλισμό που εξαιρείται δυνάμει του 
άρθρου 9 εδάφιο 3 για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τροπολογία 229
Erik Bánki, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Βάσει της απαιτούμενης στάθμισης 
του στρατηγικού χαρακτήρα ορισμένων 
δραστηριοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων 
του τοπικού κλίματος, οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών δικαιούνται να 
εγκρίνουν προσωρινή χρήση φθοριούχων 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
ή μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη άνω του ορίου 
του 2500 όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, για μέγιστη περίοδο 12 
μηνών. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
τους λόγους που υπαγορεύουν την 
απόφαση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 231
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2025 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί 
για θερμοκρασία λειτουργίας ίση με -50°C 
ή ανώτερη και με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 40 τόνους CO2.

Or. pl

Τροπολογία 232
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2030 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 50 τόνους CO2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία με τη σταδιακή κατάργηση των χλωροφθορανθράκων πριν από λίγα χρόνια απέδειξε 
ότι μια μετάβαση διαρκεί περισσότερο από 6 έτη. Ο εξοπλισμός ψύξης αποτελείται από σύνθετα 
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συστήματα, η αντικατάσταση του ψυκτικού μέσου των οποίων δεν αποτελεί απλή υπόθεση 
προκειμένου να μην υπάρξουν σημαντικά μειονεκτήματα ως προς την ενεργειακή απόδοση και 
ασφάλεια (αναφλεξιμότητα), τα οποία θα είναι αντίθετα προς τον σκοπό της μείωσης των 
αερίων θερμοκηπίου. Για μικρότερες συσκευές κάτω των 50 τόνων ισοδύναμου CO2 το κόστος 
της μετάβασης είναι δυσανάλογα υψηλό.

Τροπολογία 233
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2015 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

Or. de

Τροπολογία 234
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 50 τόνους CO2.



AM\931885EL.doc 35/87 PE508.081v01-00

EL

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση εξυπηρέτησης ή συντήρησης για τους εξοπλισμούς 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 αυτή ψυκτικού αερίου θα επηρέαζε επίσης αρνητικά την ενεργειακή 
απόδοση. Η τιμή των 50 τόνων ορίζεται κατ’ αναλογία με τις κατηγορίες που καθορίζονται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 2.

Τροπολογία 235
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 50 τόνους CO2.

Στον υφιστάμενο εξοπλισμό που 
λειτουργεί με φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο του 2500 
μπορεί να διενεργείται εξυπηρέτηση ή 
συντήρηση με χρήση φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που έχουν αποκατασταθεί 
ποιοτικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
ανακτηθεί από τον εν λόγω εξοπλισμό.

Or. en

Τροπολογία 236
Erik Bánki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση εν 
στάσει ψυκτικού εξοπλισμού που έχει 
σχεδιαστεί για θερμοκρασία λειτουργίας 
ίση με -50°C ή ανώτερη και με δόση 
γόμωσης ισοδύναμη τουλάχιστον με 50
τόνους CO2.

Or. en

Τροπολογία 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την […]1 η χρήση 
των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, ή 
των μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου, με δυναμικό αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, για την 
εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση ψυκτικού 
εξοπλισμού με δόση γόμωσης ισοδύναμη 
τουλάχιστον με 40 τόνους CO2. Η 
παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τη χρήση 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που 
ανακτώνται ή αποκαθίστανται ποιοτικώς 
καθώς και για τον τεχνικό εξοπλισμό που 
εξυπηρετεί χρήσεις κάτω των -50 βαθμών 
Κελσίου.
__________________
1 Να καταχωρισθεί η ημερομηνία που 
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αντιστοιχεί σε 8 έτη μετά από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 238
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2015 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2150, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί 
για θερμοκρασία λειτουργίας ίση με -50°C 
ή ανώτερη και με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 40 τόνους CO2.

Or. en

Τροπολογία 239
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
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ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2. ισοδύναμη τουλάχιστον με 11
χιλιόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση στους φορείς εκμετάλλευσης μικρού εξοπλισμού, 
η οποία είναι συνάρτηση μεγέθους και όχι ισοδυναμίας προς CO2, το όριο για την απαγόρευση 
της εξυπηρέτησης θα πρέπει να εκφράζεται σε χιλιόγραμμα.

Τροπολογία 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2025 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί 
για να λειτουργεί σε θερμοκρασία ίση ή 
μεγαλύτερη των 50°C, με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 40 τόνους CO2,
και με εξαίρεση τη χρήση ανακτημένων ή 
ανακυκλωμένων φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία είναι υπερβολικά σύντομη και ενδέχεται να έχει ιδιαίτερα αρνητικές 
επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί η 
προβλεπόμενη μεταβατική περίοδος και να εξαιρεθούν από την εν λόγω απαγόρευση οι 
εφαρμογές μικρής κλίμακας, καθώς και να επιτραπεί η χρήση ανακυκλωμένων ψυκτικών 
υλικών.
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Τροπολογία 241
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2025 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 40 τόνους CO2. 
Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2025 για τα 
επεξεργασμένα και ανακυκλωμένα 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης των συσκευών πραγματοποίησαν επενδύσεις για τη μετατροπή του 
εξοπλισμού με σκοπό τη χρήση φθοριούχων αερίων εξαιτίας της απαγόρευσης της χρήσης 
χλωροφθορανθράκων. Επομένως, πρέπει να διασφαλισθεί η επαρκής προστασία των 
κεκτημένων όσον αφορά τις μικρότερες συσκευές.

Τροπολογία 242
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2025 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
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ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 50 τόνους CO2. 
Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για:
– εξοπλισμό που προορίζεται για 
εφαρμογές που λειτουργούν κάτω από 
τους -50 ° C·
– φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που 
έχουν αποκατασταθεί ποιοτικά με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο ή 
μεγαλύτερο του 2500 και 
χρησιμοποιούνται στη συντήρηση ή την 
εξυπηρέτηση υφιστάμενου ψυκτικού 
εξοπλισμού·
– ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο του 2500 που 
χρησιμοποιούνται στη συντήρηση ή την 
εξυπηρέτηση υφιστάμενου ψυκτικού 
εξοπλισμού· ή
– εξοπλισμό για τον οποίο έχει 
διαπιστωθεί με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού που έχουν 
θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 
2009/125/ΕΚ, για τον καθορισμό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού 
όσον αφορά τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα, ότι λόγω υψηλότερης 
ενεργειακής απόδοσης κατά τη 
λειτουργία τους, οι συνολικές εκπομπές 
CO2 καθόλον τον κύκλο ζωής τους θα 
ήταν χαμηλότερες από τις εκπομπές 
ισοδύναμου τεχνικού εξοπλισμού που 
ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
δεν περιέχει υδροφθοράνθρακες.

Or. en

Τροπολογία 243
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2030 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 
για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 50 τόνους CO2.

Η εν λόγω διάταξη δεν ισχύει για τα 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που έχουν 
ανακτηθεί ή αποκατασταθεί ποιοτικά με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 2500 για τη 
συντήρηση ή την εξυπηρέτηση του 
υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από 
τον εν λόγω εξοπλισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες ψυκτικού εξοπλισμού, που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις πρόσφατα, 
προκειμένου να αντικαταστήσoυν το ψυκτικό R22 με εναλλακτικά ψυκτικά, θα εξαναγκάζονταν 
σε μετεξοπλισμό ή αντικατάσταση εξοπλισμού που μπορεί να μην βρίσκεται στο τέλος της ζωής 
του. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προβλέπεται η απαγόρευση νέου εξοπλισμού και μία 
μεταβατική περίοδος για τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Τροπολογία 244
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2500, 

3. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2018 η χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, ή των μειγμάτων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο του 2150
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για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2.

για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση 
ψυκτικού εξοπλισμού με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 40 τόνους CO2. 
Η εν λόγω διάταξη δεν ισχύει για 
εξοπλισμό που προορίζεται για εφαρμογές 
που έχουν σχεδιαστεί να ψύχουν προϊόντα 
σε θερμοκρασίες υπό των -50°C ή 
εξοπλισμό που έχει μετατραπεί για τη 
χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μεγαλύτερο του 2150, 
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
δεσμεύσεις δυνάμει του κανονισμού για 
τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον
(Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2009).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι της βιομηχανίας θεωρούν ότι είναι εφικτή η 
απαγόρευση εξυπηρέτησης για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη ίσο του 2150. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθούν 
προσαρμογές για τη μετατροπή συστημάτων HCFC σύμφωνα με τους κανονισμούς για το όζον. 
Προβλέπεται επίσης η εξαίρεση για τον μικρό εξοπλισμό που πλήττεται δυσανάλογα από την 
απαγόρευση.

Τροπολογία 245
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξυπηρέτηση και συντήρηση ψυκτικού 
εξοπλισμού που χρησιμοποιεί 
αναγεννημένα και ανακυκλωμένα 
φθοριούχα αέρια εξαιρείται έως την 1η

Ιανουαρίου 2030.

Or. pl

Τροπολογία 246
Riikka Manner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιανουαρίου 2027, η εν λόγω 
διάταξη δεν ισχύει για τα ανακυκλωμένα 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
μεγαλύτερο ή ίσο του 2500 για τη 
συντήρηση ή την εξυπηρέτηση του 
υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από 
τον εν λόγω εξοπλισμό.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2027, η εν λόγω 
διάταξη δεν ισχύει για τα φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου που έχουν 
αποκατασταθεί ποιοτικά με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη μεγαλύτερο ή ίσο 
του 2500 για τη συντήρηση ή την 
εξυπηρέτηση του υπάρχοντος ψυκτικού 
εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν επισημανθεί σύμφωνα με το άρθρο 
10 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, το δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη μειγμάτων που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
IV.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 248
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 τα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο με 
2150 ή ανώτερο χρησιμοποιούνται για 
την εξυπηρέτηση ή συντήρηση ψυκτικού 
εξοπλισμού εκτός εκείνου που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο, μόνο εάν έχουν 
ανακτηθεί από άλλο εξοπλισμό εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
για ιατρικές εφαρμογές που είναι ζωτικής 
σημασίας, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη 
εναλλακτική λύση ή οι εν λόγω 
εναλλακτικές λύσεις δεν μπορούν να 
εφαρμόζονται για τεχνικούς και 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κρίσιμης σημασίας ιατρικές εφαρμογές που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου πρέπει 
να διατηρούνται όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφαλής και αποτελεσματική παροχή σημαντικών υγειονομικών υπηρεσιών.
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Τροπολογία 250
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Εκ των προτέρων γόμωση ειδών τεχνικού 

εξοπλισμού
1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] ο εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν 
γομώνεται με υδροφθοράνθρακες πριν να 
διατεθεί στην αγορά ή να παραδοθεί στον 
τελικό χρήστη για πρώτη εγκατάσταση.
Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να 
γομώνεται επιτόπια εκεί που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί, από προσωπικό που έχει 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για 
τα είδη ερμητικά σφραγισμένου τεχνικού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού που περιέχει 
ποσότητα υδροφθορανθράκων η οποία 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% της 
προβλεπόμενης μέγιστης δυναμικότητας 
του εν λόγω τεχνικού εξοπλισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να απαγορευθεί η εκ των προτέρων γόμωση θα έχει αρνητικές 
οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές συνέπειες, κυρίως λόγω της ενδεχόμενης υποχρέωσης 
εξαγωγής και γόμωσης του εξοπλισμού σε κάθε στάδιο του χειρισμού, γεγονός το οποίο θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σφάλματα όπως, π.χ., διαρροές ή υπερβολική γόμωση.

Τροπολογία 251
Anja Weisgerber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Εκ των προτέρων γόμωση ειδών τεχνικού 

εξοπλισμού
1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] ο εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν 
γομώνεται με υδροφθοράνθρακες πριν να 
διατεθεί στην αγορά ή να παραδοθεί στον 
τελικό χρήστη για πρώτη εγκατάσταση.
Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να 
γομώνεται επιτόπια εκεί που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί, από προσωπικό που έχει 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για 
τα είδη ερμητικά σφραγισμένου τεχνικού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού που περιέχει 
ποσότητα υδροφθορανθράκων η οποία 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% της 
προβλεπόμενης μέγιστης δυναμικότητας 
του εν λόγω τεχνικού εξοπλισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται η απαγόρευση της εκ των προτέρων γόμωσης για την αποφυγή των εκπομπών 
φθοριούχων αερίων. Οι κατασκευαστές θα έπρεπε, για σκοπούς δοκιμών, να αδειάσουν εκ νέου 
τον εξοπλισμό που έχει γομωθεί. Στη συνέχεια, ο εξοπλισμός θα έπρεπε να γομωθεί εκ νέου 
στον τόπο χρησιμοποίησής του, κάτι που θα ενείχε επιπρόσθετο κίνδυνο ανεπιθύμητων 
εκπομπών.

Τροπολογία 252
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] ο εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν 
γομώνεται με υδροφθοράνθρακες πριν να 
διατεθεί στην αγορά ή να παραδοθεί στον 
τελικό χρήστη για πρώτη εγκατάσταση.

1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 2 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] ο εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν 
γομώνεται με υδροφθοράνθρακες πριν να 
διατεθεί στην αγορά ή να παραδοθεί στον 
τελικό χρήστη για πρώτη εγκατάσταση.

Or. fr

Τροπολογία 253
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] ο εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν 
γομώνεται με υδροφθοράνθρακες πριν να 
διατεθεί στην αγορά ή να παραδοθεί στον 
τελικό χρήστη για πρώτη εγκατάσταση.

1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] τα προϊόντα και ο 
εξοπλισμός που έχουν γομωθεί με 
υδροφθοράνθρακες, δεν διατίθενται στην 
αγορά, εάν ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας δεν εγγραφεί πρώτα στη βάση 
δεδομένων του άρθρου 15.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της εκ των προτέρων γόμωσης των συσκευών δεν συνάδει με τον σκοπό του 
κανονισμού που είναι ο περιορισμός της χρήσης φθοριούχων αερίων και η ελαχιστοποίηση των 
διαρροών.

Τροπολογία 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] ο εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν 
γομώνεται με υδροφθοράνθρακες πριν να 
διατεθεί στην αγορά ή να παραδοθεί στον 
τελικό χρήστη για πρώτη εγκατάσταση.

1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] ο εξοπλισμός και τα προϊόντα 
που βασίζονται σε υδροφθοράνθρακες για 
τη λειτουργία τους δεν εισάγονται 
γομωμένοι με υδροφθοράνθρακες, εκτός 
εάν ο εισαγωγέας είναι εγγεγραμμένος στο 
μητρώο για τις ποσοστώσεις, σύμφωνα 
με το άρθρο.

Or. it

Τροπολογία 255
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από [ηη/μμ/εεεε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 3 έτη μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] ο εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν 
γομώνεται με υδροφθοράνθρακες πριν να
διατεθεί στην αγορά ή να παραδοθεί στον 
τελικό χρήστη για πρώτη εγκατάσταση.

1. Από [ηη/μμ/εε] [να καταχωρισθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 1 έτος μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού] τα προϊόντα και ο 
εξοπλισμός που διατίθενται στην αγορά 
δεν γομώνονται με υδροφθοράνθρακες 
εκτός αν οι υδροφθοράνθρακες έχουν 
διατεθεί στην αγορά της Ένωσης πριν από 
[ηη/ μμ/εε] [να εισαχθεί ημερομηνία 
έναρξης του συστήματος ποσοστώσεων] 
ή εάν καταχωρίζονται στο πλαίσιο των 
ποσοστώσεων των υδροφθορανθράκων 
που αναφέρονται στο άρθρο 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες ψυκτικού που περιέχονται σε εισαγόμενο εξοπλισμό πρέπει να εξετάζονται χωρίς 
να δημιουργούν περιττή διοικητική επιβάρυνση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίδια 
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μεταχείριση απέναντι στους κατασκευαστές εξοπλισμού εντός και εκτός ΕΕ. Οι κατασκευαστές 
προϊόντων/εξοπλισμού θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι χρησιμοποιούν μόνο υδροφθοράνθρακες 
που καλύπτονται από τις ποσοστώσεις της ΕΕ (ή που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά της ΕΕ 
πριν από την έναρξη ισχύος των ποσοστώσεων) υποβάλλοντας δήλωση συμμόρφωσης. Θα 
πρέπει να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα διαθέσιμα για έλεγχο (π.χ. τα «τιμολόγια» από τον 
προμηθευτή φυσικού αερίου υδροφθορανθράκων). Οι λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν με 
εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να 
γομώνεται επιτόπια εκεί που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί, από προσωπικό που έχει 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 257
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να 
γομώνεται επιτόπια εκεί που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί, από προσωπικό που έχει 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 258
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να 
γομώνεται επιτόπια εκεί που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί, από προσωπικό που έχει 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.

Με εξαίρεση τον εξοπλισμό του άρθρου 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο ε), ο τεχνικός 
εξοπλισμός πρέπει να γομώνεται επιτόπια 
εκεί που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, από 
προσωπικό που έχει πιστοποιηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου όπως προτείνονται από την Επιτροπή είναι άνευ 
αντικειμένου για τα οχήματα ψυγεία και τα εμπορευματοκιβώτια ψυγεία.

Τροπολογία 259
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γόμωση του εξοπλισμού του άρθρου 3, 
παράγραφος 1, εδάφιο ε) 
πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο 
οποίο το όχημα είναι ταξινομημένο και 
έχει τεθεί στη διάθεση του φορέα 
εκμετάλλευσης, από προσωπικό που έχει 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της εκ των 
προτέρων γόμωσης.

Τροπολογία 260
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα 
είδη ερμητικά σφραγισμένου τεχνικού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού που περιέχει 
ποσότητα υδροφθορανθράκων η οποία 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% της 
προβλεπόμενης μέγιστης δυναμικότητας 
του εν λόγω τεχνικού εξοπλισμού.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για 
εξοπλισμό που περιέχει ποσότητα 
υδροφθορανθράκων η οποία αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από το 2% της προβλεπόμενης 
μέγιστης δυναμικότητας του εν λόγω 
τεχνικού εξοπλισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της εκ των προτέρων γόμωσης των συσκευών δεν συνάδει με τον σκοπό του 
κανονισμού που είναι ο περιορισμός της χρήσης φθοριούχων αερίων και η ελαχιστοποίηση των 
διαρροών.

Τροπολογία 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα 
είδη ερμητικά σφραγισμένου τεχνικού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού που περιέχει 
ποσότητα υδροφθορανθράκων η οποία 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% της 
προβλεπόμενης μέγιστης δυναμικότητας 
του εν λόγω τεχνικού εξοπλισμού.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα 
είδη εξοπλισμού που περιέχει ποσότητα 
υδροφθορανθράκων η οποία αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από το 2% της προβλεπόμενης 
μέγιστης δυναμικότητας του εν λόγω 
τεχνικού εξοπλισμού.

Or. it

Τροπολογία 262
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα 
είδη ερμητικά σφραγισμένου τεχνικού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού που περιέχει 
ποσότητα υδροφθορανθράκων η οποία 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% της 
προβλεπόμενης μέγιστης δυναμικότητας 
του εν λόγω τεχνικού εξοπλισμού.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για 
εξοπλισμό που περιέχει ποσότητα 
υδροφθορανθράκων η οποία αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από το 2% της προβλεπόμενης 
μέγιστης δυναμικότητας του εν λόγω 
τεχνικού εξοπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 263
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η ποσότητα 
των υδροφθορανθράκων που οι παραγωγοί 
και οι εισαγωγείς επιτρέπεται να διαθέτουν 
στην αγορά της Ένωσης ετησίως δεν 
υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα για το 
σχετικό έτος όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το παράρτημα V. Κάθε παραγωγός και 
εισαγωγέας μεριμνά ώστε η ποσότητα των 
υδροφθορανθράκων που έχει υπολογισθεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V και 
διατίθεται εκ μέρους του στην αγορά να 
μην υπερβαίνει την ποσόστωση που του 
αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 5 ή που του μεταβιβάζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η ποσότητα 
των υδροφθορανθράκων που οι παραγωγοί 
και οι εισαγωγείς επιτρέπεται να διαθέτουν 
στην αγορά της Ένωσης ετησίως δεν 
υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα για το 
σχετικό έτος όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το παράρτημα V. Κάθε παραγωγός και 
εισαγωγέας υδροφθορανθράκων και κάθε 
παραγωγός και εισαγωγέας προϊόντων 
που περιέχουν υδροφθοράνθρακες,
μεριμνά ώστε η ποσότητα των 
υδροφθορανθράκων που έχει υπολογισθεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V και 
διατίθεται εκ μέρους του άμεσα ή έμμεσα
στην αγορά να μην υπερβαίνει την 
ποσόστωση που του αποδίδεται σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 5 ή που του 
μεταβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 16.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός σταδιακής κατάργησης θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τους 
κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων που έχουν γομωθεί με φθοριούχα αέρια.



AM\931885EL.doc 53/87 PE508.081v01-00

EL

Τροπολογία 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η ποσότητα 
των υδροφθορανθράκων που οι παραγωγοί 
και οι εισαγωγείς επιτρέπεται να διαθέτουν 
στην αγορά της Ένωσης ετησίως δεν 
υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα για το 
σχετικό έτος όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το παράρτημα V. Κάθε παραγωγός και 
εισαγωγέας μεριμνά ώστε η ποσότητα των 
υδροφθορανθράκων που έχει υπολογισθεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V και 
διατίθεται εκ μέρους του στην αγορά να 
μην υπερβαίνει την ποσόστωση που του 
αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 5 ή που του μεταβιβάζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η ποσότητα 
των υδροφθορανθράκων που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ 
την οποία οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
υδροφθορανθράκων και προϊόντων που 
περιέχουν υδροφθοράνθρακες επιτρέπεται 
να διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης 
ετησίως δεν υπερβαίνει τη μέγιστη 
ποσότητα για το σχετικό έτος όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
V. Κάθε παραγωγός και εισαγωγέας 
υδροφθορανθράκων και προϊόντων που 
περιέχουν υδροφθοράνθρακες μεριμνά 
ώστε η ποσότητα των υδροφθορανθράκων 
που έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το 
παράρτημα V και διατίθεται εκ μέρους του 
στην αγορά να μην υπερβαίνει την 
ποσόστωση που του αποδίδεται σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 5 ή που του 
μεταβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 16

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που έχουν έδρα στην 
Ευρώπη, είναι αναγκαίο οι εισαγωγείς τεχνικού εξοπλισμού που περιέχει υδροφθοράνθρακες να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό σταδιακής αποκλιμάκωσης και κατανομής ποσοστώσεων.

Τροπολογία 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η ποσότητα 
των υδροφθορανθράκων που οι παραγωγοί 
και οι εισαγωγείς επιτρέπεται να διαθέτουν 
στην αγορά της Ένωσης ετησίως δεν 
υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα για το 
σχετικό έτος όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το παράρτημα V. Κάθε παραγωγός και 
εισαγωγέας μεριμνά ώστε η ποσότητα των 
υδροφθορανθράκων που έχει υπολογισθεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V και 
διατίθεται εκ μέρους του στην αγορά να 
μην υπερβαίνει την ποσόστωση που του 
αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 5 ή που του μεταβιβάζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, εφόσον 
διατίθενται στην αγορά ασφαλείς και 
τεχνικά και οικονομικά εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις που λαμβάνουν 
υπόψη τις διαφορετικές κλιματικές 
συνθήκες των κρατών μελών της 
Ένωσης, ότι η ποσότητα των 
υδροφθορανθράκων που οι παραγωγοί και 
οι εισαγωγείς επιτρέπεται να διαθέτουν 
στην αγορά της Ένωσης ετησίως δεν 
υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα για το 
σχετικό έτος όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το παράρτημα V. Κάθε παραγωγός και 
εισαγωγέας μεριμνά ώστε η ποσότητα των 
υδροφθορανθράκων που έχει υπολογισθεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V και 
διατίθεται εκ μέρους του στην αγορά να 
μην υπερβαίνει την ποσόστωση που του 
αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 5 ή που του μεταβιβάζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Τα διάφορα στάδια θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να είναι επιτεύξιμα από άποψη υγείας, 
ασφάλειας, ενεργειακής απόδοσης και οικονομικών προοπτικών.

Τροπολογία 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
τους υδροφθοράνθρακες που εισάγονται 
στην Ένωση για να καταστραφούν.

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για:

Δεν εφαρμόζεται επίσης στους 
παραγωγούς ή εισαγωγείς ποσοτήτων 
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υδροφθορανθράκων μικρότερων των 
1.000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ετησίως.

α) τους υδροφθοράνθρακες που εισάγονται 
στην Ένωση για να καταστραφούν·

β) τους υδροφθοράνθρακες που 
παρέχονται για άμεση εξαγωγή εκτός της 
Ένωσης·
γ) τους υδροφθοράνθρακες που 
παρέχονται για χρήση σε εφαρμογές 
πρώτης ύλης·
δ) τους υδροφθοράνθρακες που 
παρέχονται για ανασυσκευασία και 
μετέπειτα εξαγωγή εκτός της Ένωσης·
ε) τους υδροφθοράνθρακες που 
παράγονται ή εισάγονται στην Ένωση για 
χρήση σε ιατρικές εφαρμογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σαφής εξαίρεση για ιατρικές εφαρμογές εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα για χρήσεις κρίσιμης 
σημασίας. Η χρήση υδροφθορανθράκων που εισάγονται για καταστροφή δεν πρέπει να 
υπολογίζεται και οι υδροφθοράνθρακες σε εφαρμογές πρώτης ύλης έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με 
την καταστροφή, καθώς η ουσία μετατρέπεται σε άλλες ουσίες. Οι υδροφθοράνθρακες που 
παρέχονται για μετέπειτα εξαγωγή δεν διατίθενται ποτέ στην αγορά της ΕΕ και συνεπώς δεν 
πρέπει να υπολογίζονται.

Τροπολογία 267
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
τους υδροφθοράνθρακες που εισάγονται 
στην Ένωση για να καταστραφούν.

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για:

α) τους υδροφθοράνθρακες που εισάγονται 
στην Ένωση για να καταστραφούν.

β) τους υδροφθοράνθρακες που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ για τους 
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ακόλουθους τομείς χρήσης:
– εφαρμογές στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης (ιδιαίτερα 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και 
φαρμακευτικών εφαρμογών)·
– αεροδιαστημικές εφαρμογές (ιδιαίτερα 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
πυρόσβεσης και των πυροσβεστήρων σε 
αεροπλάνα)·
– εφαρμογές παραγωγής και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας·
– εφαρμογές κρυογόνου·
– παραγωγή βιομηχανικών αερίων.

Or. en

Τροπολογία 268
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν εφαρμόζεται επίσης στους 
παραγωγούς ή εισαγωγείς ποσοτήτων 
υδροφθορανθράκων μικρότερων των 
1.000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ετησίως.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα εξαίρεση θα μπορούσε να αποτελεί ενδεχόμενο κενό το οποίο θα επέτρεπε τις 
εισαγωγές υδροφθορανθράκων χωρίς ποσόστωση, υπονομεύοντας έτσι την περιβαλλοντική 
ακεραιότητα της σταδιακής αποκλιμάκωσης. Πρέπει να απαγορεύονται οι εισαγωγές χωρίς 
ποσοστώσεις υδροφθορανθράκων.

Τροπολογία 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δεν εφαρμόζεται επίσης στους 
παραγωγούς ή εισαγωγείς ποσοτήτων 
υδροφθορανθράκων μικρότερων των 1.000
τόνων ισοδυνάμου CO2 ετησίως.

Δεν εφαρμόζεται επίσης στους 
παραγωγούς ή εισαγωγείς ποσοτήτων 
υδροφθορανθράκων μικρότερων των 10 
τόνων ισοδυνάμου CO2 ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 270
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή υποβάλλει το αργότερο 
ως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση, η οποία θα εξετάζει 
τον βαθμό προόδου της τεχνολογικής 
εξέλιξης κατά τη διάθεση ασφαλών και 
τεχνολογικά και οικονομικά 
υλοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων 
έναντι των υφιστάμενων 
υδροφθορανθράκων, οι οποίες μπορούν 
να διατεθούν στην αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό των ετήσιων ανώτατων ποσοτήτων υδροφθορανθράκων, η Επιτροπή 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσον διατίθενται ήδη στην αγορά ασφαλείς και τεχνολογικά 
και οικονομικά υλοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις με περιορισμένο δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη.

Τροπολογία 271
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα V, ανάλογα με τις εξελίξεις της 
αγοράς όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες και τις συναφείς 
εκπομπές ρύπων, και

α) για την τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα V, ανάλογα με τις εξελίξεις της 
αγοράς όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες και τις συναφείς 
εκπομπές ρύπων, εάν και εφόσον 
διατίθενται στην αγορά ασφαλείς και 
τεχνολογικά και οικονομικά υλοποιήσιμες 
εναλλακτικές λύσεις, και

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση ενδεχόμενης αλλαγής των ετήσιων ανώτατων ποσοτήτων υδροφθορανθράκων, η 
Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσον διατίθενται ήδη στην αγορά εναλλακτικές 
λύσεις με περιορισμένο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη.

Τροπολογία 272
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα V, ανάλογα με τις εξελίξεις της 
αγοράς όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες και τις συναφείς 
εκπομπές ρύπων, και

α) για τη μείωση των μέγιστων ποσοτήτων 
που προβλέπονται στο παράρτημα V, 
ανάλογα με τις εξελίξεις της αγοράς όσον 
αφορά τους υδροφθοράνθρακες και τις 
συναφείς εκπομπές ρύπων, και

Or. de

Τροπολογία 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα V, ανάλογα με τις εξελίξεις της 
αγοράς όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες και τις συναφείς 
εκπομπές ρύπων, και

α) για την τροποποίηση των μέγιστων 
ποσοτήτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα V, ανάλογα με τις εξελίξεις της 
αγοράς όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες και τις συναφείς 
εκπομπές ρύπων, μόνον εάν διατίθεται 
στην αγορά μια εφαρμόσιμη, ασφαλής και 
τεχνικά και οικονομικά εφικτή 
εναλλακτική λύση που λαμβάνει υπόψη 
τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες 
των κρατών μελών της Ένωσης, και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για ευνόητους λόγους, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ύπαρξη ασφαλών και εφικτών 
εναλλακτικών λύσεων προτού απαγορευθεί η χρήση των προαναφερθέντων 
υδροφθορανθράκων.

Τροπολογία 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκχωρείται στην Επιτροπή το 
δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20

4. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
αιτήματος αρμόδιας αρχής ενός κράτους 
μέλους και μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
να επιτρέπει μια περιορισμένη χρονικά 
εξαίρεση ώστε να αποκλείονται από τις 
απαιτήσεις ποσοστώσεων που ορίζονται 
στο άρθρο 1 ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων ή εξοπλισμού που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
όπου η χρήση υδροφθορανθράκων είναι 
απαραίτητη για λόγους υγείας ή 
ασφαλείας και όπου ο επαρκής 
εφοδιασμός δεν θα μπορούσε να 



PE508.081v01-00 60/87 AM\931885EL.doc

EL

εξασφαλιστεί με διαφορετικό τρόπο.  Οι 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21.

α) για τη μείωση των μέγιστων 
ποσοτήτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα V, ανάλογα με τις εξελίξεις 
της αγοράς όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες και τις συναφείς 
εκπομπές ρύπων· και
β) για τη θέσπιση εξαιρέσεων όσον αφορά 
τη διάθεση στην αγορά για ειδικές 
χρήσεις, από τις απαιτήσεις περί 
ποσοστώσεων που προβλέπει η 
παράγραφος 1, εφόσον η χρήση των εν 
λόγω υδροφθορανθράκων είναι αναγκαία 
για λόγους υγείας, ασφάλειας ή επαρκούς 
εφοδιασμού που ειδάλλως δεν θα ήταν 
εξασφαλισμένος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θα καθιστούσε την επανεξέταση και τροποποίηση των μέγιστων ποσοτήτων 
υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά μέρος του άρθρου επανεξέτασης (άρθρο 19) 
και όχι το θέμα κατ’ εξουσιοδότηση πράξης και ii) θα περιλάμβανε εξαιρέσεις από την 
απαίτηση ποσοστώσεων απευθείας στους κανονισμούς αντί να τις θεσπίζει αργότερα μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης. 

Τροπολογία 275
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι υφιστάμενοι παραγωγοί ή 
εισαγωγείς που διαθέτουν ήδη 
υδροφθοράνθρακες στην αγορά της 
Ένωσης με σκοπό τον εφοδιασμό 
κατασκευαστών που χρησιμοποιούν
υδροφθοράνθρακες ως αέριο διεργασίας 
για την παραγωγή ημιαγωγών 
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αποκλείονται από το στάδιο που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
εφόσον οι υδροφθοράνθρακες διατίθενται 
στην αγορά μόνο για χρήση ημιαγωγών 
στην παραγωγή και υπό τον όρο ότι η εν 
λόγω χρήση ελέγχεται με δικαιολογητικά.

Or. en

Τροπολογία 276
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Τέλος κατανομής

Κάθε παραγωγός και εισαγωγέας 
μεταβιβάζει, πριν από την πρόσβαση σε 
μέρος ή στο σύνολο των ποσοστώσεων 
που του έχουν εκχωρηθεί, τέλος 
κατανομής για τις ποσότητες 
υδροφθορανθράκων που θα διατεθούν 
στην αγορά κατά τη διάρκεια του 
επερχόμενου έτους.
2. Η Επιτροπή υπολογίζει το τέλος 
κατανομής σε ετήσια βάση σε σταθερό 
ποσό υδροφθορανθράκων ανά τόνο 
ισοδύναμου CO2. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
παραγωγοί και οι εισαγωγείς που 
επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε μέρος ή 
στο σύνολο των ποσοστώσεών τους 
υποβάλλουν δήλωση που απευθύνεται 
στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας την 
ποσότητα υδροφθορανθράκων που θα 
είναι προσβάσιμη κατά το επερχόμενο 
έτος.
3. Η Επιτροπή καθορίζει τη χρήση των 
εσόδων από τα τέλη κατανομής. Μετά 
την κράτηση των διοικητικών εξόδων, τα 
έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
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σκοπούς:
α) πρόσθετη χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του LIFE σε ποσοστό τουλάχιστον 60% 
των εσόδων· κατά συνέπεια, θα δίνεται η 
δυνατότητα κάλυψης έργων στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους, κατάρτισης, 
εποπτείας της αγοράς ή θα διευκολύνεται 
η υιοθέτηση εναλλακτικών τεχνολογιών, 
ιδιαίτερα κάτω από υψηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος·
β) διευκόλυνση και εφαρμογή διεθνούς 
συμφωνίας σχετικά με τους 
υδροφθοράνθρακες·
4. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά 
με τη χρήση των εσόδων έως την [1η 
Ιανουαρίου 2017]. Η έκθεση σύνθεσης 
είναι διαθέσιμη για το κοινό, σε 
ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την 
ενεργητική και συστηματική διάδοσή της 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1367/2006.
5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις λεπτομέρειες 
για τη συλλογή και τη διανομή των 
εσόδων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και το μορφότυπο της 
κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία του άρθρου 21.

Or. en

Τροπολογία 277
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 η Επιτροπή 
καθορίζει με εκτελεστικές αποφάσεις, για 
κάθε παραγωγό ή εισαγωγέα που είχαν 

1. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 η Επιτροπή 
καθορίζει με εκτελεστικές αποφάσεις, για 
κάθε παραγωγό ή εισαγωγέα που είχαν 
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αναφέρει δεδομένα δυνάμει του άρθρου 6 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τιμή 
αναφοράς με βάση τον ετήσιο μέσο όρο 
των ποσοτήτων των υδροφθορανθράκων 
που ο παραγωγός ή εισαγωγέας ανέφερε 
ότι έχει παράγει ή εισάγει από το 2008 έως 
το 2011. Κατά τον καθορισμό της τιμής 
αναφοράς, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
ποσότητες που αναφέρθηκαν καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης. Οι τιμές 
αναφοράς υπολογίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

αναφέρει δεδομένα δυνάμει του άρθρου 6 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τιμή 
αναφοράς με βάση τον ετήσιο μέσο όρο 
των ποσοτήτων των υδροφθορανθράκων 
που ο παραγωγός ή εισαγωγέας ανέφερε 
ότι έχει διαθέσει στην αγορά της ΕΕ από 
το 2008 έως το 2011. Κατά τον καθορισμό 
της τιμής αναφοράς, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι ποσότητες που αναφέρθηκαν 
καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης. Οι τιμές 
αναφοράς υπολογίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή και η εισαγωγή δεν καθορίζουν την ποσότητα που διατίθεται στην αγορά, 
δεδομένου ότι αγνοεί τις εξαγωγές.

Τροπολογία 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που δεν 
έχουν ανακοινώσει παραγωγή ή εισαγωγές 
βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 842/2006 για την περίοδο αναφοράς 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, δύνανται 
να δηλώσουν την πρόθεσή τους να 
παράγουν ή να εισάγουν 
υδροφθοράνθρακες κατά το επόμενο έτος.

2. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που δεν 
έχουν ανακοινώσει παραγωγή ή εισαγωγές 
βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 842/2006 για την περίοδο αναφοράς 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, καθώς 
και οι εισαγωγείς τεχνικού εξοπλισμού 
που περιέχει υδροφθοράνθρακες, 
δηλώνουν την πρόθεσή τους να παράγουν 
ή να εισάγουν υδροφθοράνθρακες, ή να 
εισάγουν υδροφθοράνθρακες που 
περιέχονται στα προϊόντα, κατά το 
επόμενο έτος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που έχουν έδρα στην 
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Ευρώπη, είναι αναγκαίο οι εισαγωγείς τεχνικού εξοπλισμού που περιέχει υδροφθοράνθρακες να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό σταδιακής αποκλιμάκωσης και κατανομής ποσοστώσεων.

Τροπολογία 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαγωγείς τεχνικού εξοπλισμού που 
περιέχει υδροφθοράνθρακες δηλώνουν 
την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση 
για τις πιστώσεις που σχετίζονται με τις 
ποσοστώσεις, με βάση τις ποσότητες που 
εξήχθησαν κατά το προηγούμενο έτος.

Or. it

Τροπολογία 280
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις 
σχετικά με τη διάθεση των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά, σε κάθε 
παραγωγό και εισαγωγέα για κάθε έτος, 
αρχής γενομένης από το 2015 
εφαρμόζοντας το μηχανισμό κατανομής 
που προβλέπεται στο παράρτημα VI.

5. Η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις 
σχετικά με τη διάθεση των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά, σε κάθε 
παραγωγό και εισαγωγέα για κάθε έτος, 
αρχής γενομένης από το 2015 
εφαρμόζοντας το μηχανισμό κατανομής 
που προβλέπεται στο παράρτημα VI. Από 
την 1η Ιανουαρίου 2018, οι παραγωγοί 
και οι εισαγωγείς πληρώνουν τέλος 
κατανομής σε ετήσια βάση, ύψους 10 
ευρώ ανά τόνο CO2 ισοδύναμων 
υδροφθορανθράκων για οποιοδήποτε 
τμήμα της ποσόστωσης έχει εκχωρηθεί. 
Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν 
χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
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για την αντιμετώπιση των περιφερειακών 
διαφορών που απευθύνονται ειδικά σε 
χώρες με υψηλές θερμοκρασίες, σε σχέση 
με την έκταση χρήσης φθοριούχων 
αερίων ανά κάτοικο, το κόστος 
τεχνολογιών αντικατάστασης λόγω 
κλιματικών συνθηκών, τη δημιουργία 
κινήτρων για ορθή ανάκτηση φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου και την εποπτεία 
της αγοράς για την αντιμετώπιση του 
παράνομου εμπορίου.

Or. en

Τροπολογία 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις 
σχετικά με τη διάθεση των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά, σε κάθε 
παραγωγό και εισαγωγέα για κάθε έτος, 
αρχής γενομένης από το 2015 
εφαρμόζοντας το μηχανισμό κατανομής 
που προβλέπεται στο παράρτημα VI.

5. Η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις 
σχετικά με τη διάθεση των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά, σε κάθε 
παραγωγό και εισαγωγέα, καθώς και σε 
κάθε εισαγωγέα προϊόντων που περιέχουν 
υδροφθοράνθρακες, για κάθε έτος, αρχής 
γενομένης από το 2015 εφαρμόζοντας το 
μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται 
στο παράρτημα VI.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που έχουν έδρα στην 
Ευρώπη, είναι αναγκαίο οι εισαγωγείς τεχνικού εξοπλισμού που περιέχει υδροφθοράνθρακες να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό σταδιακής αποκλιμάκωσης και κατανομής ποσοστώσεων.

Τροπολογία 282
Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Έως τις 31 Αυγούστου 2014 η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σχετικά με 
τη θέσπιση λεπτομερούς μηχανισμού για 
τη συλλογή και κατανομή των εσόδων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 283
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
τους υδροφθοράνθρακες που διατίθενται 
στην αγορά της ΕΕ για τους ακόλουθους 
τομείς χρήσης:
– εφαρμογές στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης (ιδιαίτερα 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και 
φαρμακευτικών εφαρμογών)·
– αεροδιαστημικές εφαρμογές (ιδιαίτερα 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
πυρόσβεσης και των πυροσβεστήρων σε 
αεροπλάνα)·
– εφαρμογές παραγωγής και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας·
– εφαρμογές κρυογόνου·
– παραγωγή βιομηχανικών αερίων.

Or. en
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Τροπολογία 284
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στο ηλεκτρονικό μητρώο καταχωρίζονται 
κατόπιν αιτήσεως:

Στο ηλεκτρονικό μητρώο καταχωρίζονται:

Or. de

Τροπολογία 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο ηλεκτρονικό μητρώο καταχωρίζονται 
κατόπιν αιτήσεως:

Το ηλεκτρονικό μητρώο περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες ενδείξεις:

Or. en

Τροπολογία 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εισαγωγείς προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού που περιέχουν 
υδροφθοράνθρακες, οι οποίοι δηλώνουν 
ότι τηρούν τον μηχανισμό κατανομής 
ποσοστώσεων και υποβάλλουν δήλωση 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. it



PE508.081v01-00 68/87 AM\931885EL.doc

EL

Τροπολογία 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) εξαγωγείς προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού που περιέχουν 
υδροφθοράνθρακες, οι οποίοι δηλώνουν 
ότι τηρούν τον μηχανισμό κατανομής 
ποσοστώσεων και υποβάλλουν δήλωση 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. it

Τροπολογία 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ηλεκτρονικό μητρώο είναι διαθέσιμο 
για το κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1367/2006.

Or. en

Τροπολογία 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε εξαγωγέας προϊόντων που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο 
που αναφέρεται στο άρθρο 15 
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παράγραφος 1, μπορεί να λάβει επί 
πιστώσει την ποσότητα που εξήγαγε από 
την Ένωση κατά το προηγούμενο έτος 
από την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί 
σε άλλη επιχείρηση στο εσωτερικό της 
Ένωσης, εφόσον αυτή έχει καταχωρισθεί.

Or. it

Τροπολογία 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ελέγχει τη συναλλαγή που 
πραγματοποιείται βάσει της παραγράφου 
1α και δημοσιεύει ετήσια έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του 
συστήματος μεταβιβάσεων.

Or. it

Τροπολογία 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας 
και εξαγωγέας που έχει παράγει, εισάγει ή 
εξάγει περισσότερο από ένα μετρικό τόνο 
ή 1.000 τόνους ισοδυνάμου CO2 
φθοριούχων αερίων που επιδεινώνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και ουσίες 

1. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση που έχει 
παράγει, εισάγει ή εξάγει περισσότερο από 
1.000 τόνους ισοδυνάμου CO2 
φθοριούχων αερίων που επιδεινώνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου 
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που απαριθμούνται στο παράρτημα II
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους, υποβάλει έκθεση 
στην Επιτροπή με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII όσον 
αφορά εκάστη των ως άνω ουσιών για το 
εν λόγω ημερολογιακό έτος.

ημερολογιακού έτους, υποβάλει έκθεση 
στην Επιτροπή με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII όσον 
αφορά εκάστη των ως άνω ουσιών για το 
εν λόγω ημερολογιακό έτος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του μηχανισμού σταδιακής αποκλιμάκωσης αλλά 
και ο πιθανός αντίκτυπός του στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η ανακοίνωση πρέπει να κάνει
διάκριση ανάμεσα στα προϊόντα και στον τεχνικό εξοπλισμό που παράγεται στην ΕΕ, είτε 
πρόκειται για εισαγωγές είτε για εξαγωγές.

Τροπολογία 292
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας 
και εξαγωγέας που έχει παράγει, εισάγει ή 
εξάγει περισσότερο από ένα μετρικό τόνο 
ή 1.000 τόνους ισοδυνάμου CO2
φθοριούχων αερίων που επιδεινώνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και ουσίες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα II κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους, υποβάλει έκθεση 
στην Επιτροπή με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII όσον 
αφορά εκάστη των ως άνω ουσιών για το 
εν λόγω ημερολογιακό έτος.

1. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας 
και εξαγωγέας που έχει παράγει, εισάγει ή 
εξάγει φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ουσίες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα II κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους, υποβάλει έκθεση 
στην Επιτροπή με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII όσον 
αφορά εκάστη των ως άνω ουσιών για το 
εν λόγω ημερολογιακό έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της υποβολής αναφορών θα πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να 
συμπεριλαμβάνει όλους τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς.
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Τροπολογία 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας 
και εξαγωγέας που έχει παράγει, εισάγει ή 
εξάγει περισσότερο από ένα μετρικό τόνο 
ή 1.000 τόνους ισοδυνάμου CO2 
φθοριούχων αερίων που επιδεινώνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και ουσίες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα II κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους, υποβάλει έκθεση 
στην Επιτροπή με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII όσον 
αφορά εκάστη των ως άνω ουσιών για το 
εν λόγω ημερολογιακό έτος.

1. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας 
και εξαγωγέας που έχει παράγει, εισάγει ή 
εξάγει περισσότερο από 10 τόνους 
ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ουσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους, υποβάλει έκθεση 
στην Επιτροπή με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII όσον 
αφορά εκάστη των ως άνω ουσιών για το 
εν λόγω ημερολογιακό έτος.

Or. en

Τροπολογία 294
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, έκαστη επιχείρηση που κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους έχει προβεί στην 
καταστροφή ποσότητας μεγαλύτερης από 
ένα μετρικό τόνο ή 1.000 τόνους 
ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και των αερίων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II, 
υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή με τα 

2. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, έκαστη επιχείρηση που κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους έχει προβεί στην 
καταστροφή ποσότητας φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και των αερίων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II, 
υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή με τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII όσον αφορά έκαστη των ως άνω 
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στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII όσον αφορά έκαστη των ως άνω 
ουσιών για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

ουσιών για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της υποβολής αναφορών θα πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να 
συμπεριλαμβάνει όλους τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς.

Τροπολογία 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, έκαστη επιχείρηση που έχει 
διακινήσει στην αγορά ποσότητα 
μεγαλύτερη από 10.000 τόνους 
ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και αερίων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και 
περιέχονται σε προϊόντα και είδη τεχνικού 
εξοπλισμού διατεθέντα στην αγορά κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή με τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII όσον αφορά έκαστη των ως άνω 
ουσιών για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

3. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 και κάθε 
έτος εφεξής, έκαστη επιχείρηση που έχει 
παράγει, εισάγει ή εξάγει ποσότητα 
μεγαλύτερη από 1.000 τόνους ισοδυνάμου 
CO2 φθοριούχων αερίων που επιδεινώνουν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και 
περιέχονται σε προϊόντα και είδη τεχνικού 
εξοπλισμού διατεθέντα στην αγορά κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή με τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII όσον αφορά έκαστη των ως άνω 
ουσιών για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του μηχανισμού σταδιακής αποκλιμάκωσης αλλά 
και ο πιθανός αντίκτυπός του στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η ανακοίνωση πρέπει να κάνει 
διάκριση ανάμεσα στα προϊόντα και στον τεχνικό εξοπλισμό που παράγεται στην ΕΕ, είτε 
πρόκειται για εισαγωγές είτε για εξαγωγές. Μια ανακοίνωση που επικεντρώνεται στη διακίνηση 
στην αγορά δεν παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες.
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Τροπολογία 296
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα 
σχετικά με τις εκπομπές φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.
Για το σκοπό αυτό υιοθετούν, κατά 
περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα 
συστήματα:
α) σύστημα ενημέρωσης σε εθνικό 
επίπεδο της βάσης δεδομένων για τη 
συλλογή των δεδομένων που έχουν 
καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1,
β) σύστημα διεξαγωγής ερευνών σχετικά 
με τις εκπομπές βάσει 
αντιπροσωπευτικού δείγματος των 
φορέων εκμετάλλευσης που καλύπτονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 5 
παράγραφος 1, με τα τελικά 
αποτελέσματα να προκύπτουν ως 
παρέκταση από τις ως άνω έρευνες.
2. Τα συλλεγόμενα δεδομένα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 διατίθενται στην 
Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η 
Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει τους 
εν λόγω καταλόγους στα άλλα κράτη 
μέλη.
3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το 
δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 σχετικά με τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να ισχύουν για τα 
συστήματα συλλογής δεδομένων τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο του παρόντος άρθρου καθώς και 
σχετικά με την επιλογή, για 
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συγκεκριμένους τομείς, του πλέον 
ενδεδειγμένου συστήματος σύμφωνα με 
το στοιχείο α) ή β) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές
1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα 
σχετικά με τις εκπομπές φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.
Για το σκοπό αυτό υιοθετούν, κατά 
περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα 
συστήματα:
α) σύστημα ενημέρωσης σε εθνικό 
επίπεδο της βάσης δεδομένων για τη 
συλλογή των δεδομένων που έχουν 
καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1,
β) σύστημα διεξαγωγής ερευνών σχετικά 
με τις εκπομπές βάσει 
αντιπροσωπευτικού δείγματος των 
φορέων εκμετάλλευσης που καλύπτονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 5 
παράγραφος 1, με τα τελικά 
αποτελέσματα να προκύπτουν ως 
παρέκταση από τις ως άνω έρευνες.
2. Τα συλλεγόμενα δεδομένα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 διατίθενται στην 
Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η 
Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει τους 
εν λόγω καταλόγους στα άλλα κράτη 
μέλη.
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3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το 
δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 σχετικά με τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να ισχύουν για τα 
συστήματα συλλογής δεδομένων τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο του παρόντος άρθρου καθώς και 
σχετικά με την επιλογή, για 
συγκεκριμένους τομείς, του πλέον 
ενδεδειγμένου συστήματος σύμφωνα με 
το στοιχείο α) ή β) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγει παράλληλα συστήματα αναφοράς που θα δημιουργούσαν περιττή διοικητική 
επιβάρυνση. Θα χρειαζόταν επακόλουθη τροπολογία στο άρθρο 19 παράγραφος 3 προκειμένου 
να απαλειφθεί η αναφορά στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία 298
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα 
σχετικά με τις εκπομπές φθοριούχων 
αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.
Για το σκοπό αυτό υιοθετούν, κατά 
περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα 
συστήματα:
α) σύστημα ενημέρωσης σε εθνικό 
επίπεδο της βάσης δεδομένων για τη 
συλλογή των δεδομένων που έχουν 
καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1,
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β) σύστημα διεξαγωγής ερευνών σχετικά 
με τις εκπομπές βάσει 
αντιπροσωπευτικού δείγματος των 
φορέων εκμετάλλευσης που καλύπτονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 5 
παράγραφος 1, με τα τελικά 
αποτελέσματα να προκύπτουν ως 
παρέκταση από τις ως άνω έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 299
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος συλλέγει δεδομένα, 
προκειμένου να μετρά την ποσότητα 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα, τα οποία δημοσιοποιεί.

Or. en

Τροπολογία 300
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συλλεγόμενα δεδομένα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 διατίθενται στην 
Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η 
Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει τους 
εν λόγω καταλόγους στα άλλα κράτη 

διαγράφεται
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μέλη.

Or. en

Τροπολογία 301
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην Επιτροπή εκχωρείται το 
δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 σχετικά με τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να ισχύουν για τα 
συστήματα συλλογής δεδομένων τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο του παρόντος άρθρου καθώς και 
σχετικά με την επιλογή, για 
συγκεκριμένους τομείς, του πλέον 
ενδεδειγμένου συστήματος σύμφωνα με 
το στοιχείο α) ή β) του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 302
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα ή 
χρησιμοποιούν ένα υπάρχον σύστημα, εάν 
είναι διαθέσιμο, το οποίο θα επιτρέπει την 
παρακολούθηση της χρήσης και των 
πραγματικών εκπομπών φθοριούχων 
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αερίων σε τομείς που καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω 
σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τη 
συλλογή και ανάλυση δεδομένων που 
έχουν καταγραφεί από τους φορείς 
εκμετάλλευσης εξοπλισμού, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 303
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά της 
Ένωσης, ιδίως για ιατρικές εφαρμογές.

Το αργότερο έξι έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και τη διαθεσιμότητα των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά της 
Ένωσης, για τους διάφορους επιμέρους 
τομείς. Η έκθεση καλύπτει τα πέντε 
πρώτα έτη εφαρμογής και περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των ποσοτήτων 
υδροφθορανθράκων που προβλέπονται 
στο παράρτημα V για την περίοδο 2021-
2030.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστούν η βέλτιστη εφαρμογή του κανονισμού και οι κατάλληλες 
προσαρμογές, θα πρέπει να πραγματοποιείται συνολική επανεξέταση ανά πενταετία.

Τροπολογία 304
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά της 
Ένωσης, ιδίως για ιατρικές εφαρμογές.

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
υδροφθορανθράκων στην αγορά της 
Ένωσης, ιδίως για ιατρικές εφαρμογές, και 
τη σκοπιμότητα ενός σχεδίου σταδιακής 
αποκλιμάκωσης σχετικά με αφρώδη 
πλαστικά που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει των πληροφοριών σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά, για τις οποίες 
υποβλήθηκαν εκθέσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 17, και σχετικά με τις εκπομπές 
φθοριούχων αερίων που επιδεινώνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και έχουν 
διακινηθεί στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
παρακολουθεί την εφαρμογή και τα 
αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού. 

3. Βάσει των πληροφοριών σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά, για τις οποίες 
υποβλήθηκαν εκθέσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 17, η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή και τα αποτελέσματα του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό συνδέεται με την τροπολογία μου η οποία προτείνει την κατάργηση του άρθρου 18 και, ως 
εκ τούτου, αποτελεί επακόλουθη τροποποίηση.

Τροπολογία 306
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύσει γενική έκθεση 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης σχετικά 
με τη συνέχεια της ζήτησης για 
υδροφθοράνθρακες μετά το 2030.

Το αργότερο έντεκα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θα δημοσιεύσει συνολική γενική 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κατά 
την πρώτη δεκαετία εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης σχετικά 
με τη συνέχεια της ζήτησης για 
υδροφθοράνθρακες μετά το 2030.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η ανά πενταετία ενημέρωση σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 307
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύσει γενική έκθεση 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
σχετικά με τη συνέχεια της ζήτησης για 
υδροφθοράνθρακες μετά το 2030.

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύσει γενική έκθεση 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, που 
θα συμπεριλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 308
Jo Leinen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόβλεψη της συνεχιζόμενης ζήτησης 
για υδροφθοράνθρακες το 2024, το 2027, 
το 2030 και μετά το 2030·

Or. en

Τροπολογία 309
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκτίμηση της πιθανής σταδιακής 
κατάργησης υδροφθορανθράκων έως το 
2030 ή αμέσως μετά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παρεκκλίσεων και άλλων μέτρων που 
απαιτούνται για τη στήριξη της εν λόγω 
πρότασης·

Or. en

Τροπολογία 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επισκόπηση των ευρωπαϊκών και 
διεθνών προτύπων, της εθνικής 
νομοθεσίας για την ασφάλεια και των 
οικοδομικών κανονισμών στα κράτη μέλη 
που εμποδίζουν τη μετάβαση σε εύφλεκτα 
ψυκτικά υλικά, όπως οι 
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υδρογονάνθρακες·

Or. en

Τροπολογία 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επανεξέταση της διαθεσιμότητας
τεχνικώς εφικτών και οικονομικά 
συμφερουσών εναλλακτικών λύσεων για 
προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου που αφορούν προϊόντα και 
εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή 
θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα υδροφθορανθράκων στην 
αγορά της Ένωσης και θα πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 20 για την τροποποίηση των 
μέγιστων ποσοτήτων που προβλέπονται 
στο παράρτημα V ανάλογα με τις 
εξελίξεις της αγοράς όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες και τις συναφείς 
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εκπομπές ρύπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα καθιστούσε την επανεξέταση και τροποποίηση των μέγιστων ποσοτήτων 
υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά μέρος της επανεξέτασης και όχι το θέμα κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης δυνάμει του άρθρου 13.

Τροπολογία 313
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση για 
την εκτίμηση του διοικητικού και 
οικονομικού κόστους του παρόντος 
κανονισμού στις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για 
τον τρόπο μείωσης του εν λόγω κόστους

Or. en

Τροπολογία 314
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δικαίωμα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 7 
παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 7, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 7, το άρθρο 13 παράγραφος 5, 
το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 17 
παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 3 

2. Το δικαίωμα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 7 
παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 7, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 7, το άρθρο 13 παράγραφος 4, 
το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 17 
παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 3 
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και το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2, 
εκχωρείται στην Επιτροπή επ' αόριστον
από την [ηη/μμ/εεεε] [να συμπληρωθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

και το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2, 
εκχωρείται στην Επιτροπή για διάστημα 
πέντε ετών από την [ηη/μμ/εεεε] [να 
συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός 3 μηνών 
πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση αρμοδιότητας αναφέρεται στο εδάφιο 4 και όχι στο εδάφιο 5 του άρθρου 13. 
Επιπλέον, καλό θα είναι να περιορίζεται χρονικά η ανάθεση αρμοδιότητας και να υπάρχει 
σχετική έκθεση.

Τροπολογία 315
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το δικαίωμα έκδοσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων ως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 7 
παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 7, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 7, το άρθρο 13 παράγραφος 5, 
το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 17 
παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 3 
και το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2, 
εκχωρείται στην Επιτροπή επ' αόριστον. Η 
απόφαση ανάκλησης συνεπάγεται λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ή σε 

3. Το δικαίωμα έκδοσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων ως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 7 
παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 7, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 
παράγραφος 7, το άρθρο 13 παράγραφος 4, 
το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 17 
παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 3 
και το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2, 
εκχωρείται στην Επιτροπή επ' αόριστον. Η 
απόφαση ανάκλησης συνεπάγεται λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ή σε 
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μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος 
των ήδη κείμενων κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος 
των ήδη κείμενων κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση αρμοδιότητας αναφέρεται στο εδάφιο 4 και όχι στο εδάφιο 5 του άρθρου 13.

Τροπολογία 316
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
το άρθρο 8 παράγραφος 7, το άρθρο 9 
παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 7, 
το άρθρο 13 παράγραφος 5, το άρθρο 14 
παράγραφος 6, το άρθρο 17 παράγραφος 5, 
το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 
19 παράγραφοι 1 και 2 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε 
αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν 
λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
το άρθρο 8 παράγραφος 7, το άρθρο 9 
παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 7, 
το άρθρο 13 παράγραφος 4, το άρθρο 14 
παράγραφος 6, το άρθρο 17 παράγραφος 5, 
το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 
19 παράγραφοι 1 και 2 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε 
αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν 
λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η ανάθεση αρμοδιότητας αναφέρεται στο εδάφιο 4 και όχι στο εδάφιο 5 του άρθρου 13.

Τροπολογία 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι κανονισμοί της Επιτροπής 
1497/2007, 1516/2007, 303/2008, 
304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 
και 3084/2008 παραμένουν σε ισχύ και 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται, εκτός 
και έως ότου καταργηθούν από [κατ’ 
εξουσιοδότηση ή] εκτελεστικές πράξεις 
της Επιτροπής που εκδίδονται κατ’ 
εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διατήρηση των υφιστάμενων κανονισμών εφαρμογής της 
Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση και την πιστοποίηση, εκτός εάν και έως ότου καταργηθούν 
μεταγενέστερα από την Επιτροπή.

Τροπολογία 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναφορές στον καταργούμενο 
κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον 
παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται 
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος VIII.

Οι αναφορές στον καταργούμενο 
κανονισμό 842/2006 νοούνται ως 
αναφορές στον παρόντα κανονισμό και 
ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα 
αντιστοιχίας του παραρτήματος VIII. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διατήρηση των υφιστάμενων κανονισμών εφαρμογής της 
Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση και την πιστοποίηση, εκτός εάν και έως ότου καταργηθούν 
μεταγενέστερα από την Επιτροπή.

Τροπολογία 319
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 
2014.

Εφαρμόζεται από […]1

__________________
1 Να καταχωρισθεί η ημερομηνία: 1η 
Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it


