
PR\928287EL.doc PE506.101v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2012/0305(COD)

1.3.2013

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Bas Eickhout



PE506.101v01-00 2/41 PR\928287EL.doc

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά για τα φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0643),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0370/2012),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
...1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά (3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά 

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

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επιβάλλεται να επιβληθούν πρόσθετες 
απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και 
πυροπροστασίας, εφόσον η λειτουργία του 
συνεπάγεται χρήση ειδικών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ενώ διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την 
υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών. Με 
βάση τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και 
τη διαθεσιμότητα οικονομικά αποδοτικών 
εναλλακτικών λύσεων για την 
υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 

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

υποκατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, πρέπει να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει επιπλέον 
προϊόντα και είδη τεχνικού εξοπλισμού ή 
να εξαιρεί, επίσης προσωρινά, ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή τεχνικού 
εξοπλισμού εφόσον δεν διατίθενται για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους 
εναλλακτικές ουσίες με χαμηλότερο του 
καθορισθέντος οριακού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανόμενου του ανεπαρκούς 
εφοδιασμού της αγοράς με εναλλακτικές 
ουσίες για την ικανοποίηση της ζήτησης, ή 
επειδή τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
αποκλείουν τη χρήση των αντιστοίχων 
εναλλακτικών λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Ανάλογες απαγορεύσεις πρέπει να 
καθιερωθούν μόνο εφόσον συνεπάγονται 
συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, ιδιαίτερα τόσο από τις 
διαρροές φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου όσον και τις εκπομπές CO2 
λόγω της ενεργειακής τους κατανάλωσης.
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εκτελεστικά μέτρα τα οποία έχουν 
εγκριθεί βάσει της οδηγίας 2009/125/EΕ 
(οικολογικός σχεδιασμός).

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Η ρυθμιστική προσέγγιση που
χρησιμοποιείται για ουσίες που 
καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2037/2000 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009 για ουσίες που
καταστρέφουν το στρώμα  του όζοντος1, 
πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
ρύθμιση των υδροφθορανθράκων. Εκτός 
από την απαγόρευση κυκλοφορίας στην 
αγορά εξοπλισμού που βασίζεται σε 
υδροφθοράνθρακες, τα μέτρα 
περιορισμού και τις απαιτήσεις 
ανάκτησης, η βαθμιαία περιστολή της
διάθεσης υδροφθορανθράκων στην αγορά
θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος και
αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος
για τη μακροπρόθεσμη μείωση των
εκπομπών των εν λόγω ουσιών.

________________
1ΕΕ L 286, 31.10.2009, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Για να υλοποιηθεί η σταδιακή μείωση 
της διάθεσης των υδροφθορανθράκων στην 
αγορά, η Επιτροπή υποχρεούται να 
κατανέμει ποσοστώσεις στους 
μεμονωμένους παραγωγούς και εισαγωγείς 
που τους διακινούν εμπορικά, κατά τρόπο 
που να μην παρατηρείται υπέρβαση του 
συνολικού ποσοτικού ορίου για τη διάθεση 
υδροφθορανθράκων στην αγορά της 
Ένωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η
χρήση ποσοστώσεων πρέπει να υπόκειται
σε τέλος, το οποίο πρέπει να εισπράττεται 
από την Επιτροπή και να αναδιανέμεται 
για την αντιμετώπιση περιφερειακών 
διαφορών κατά την υλοποίηση του 
κανονισμού εντός της Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η παραγωγή ορισμένων
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 
παράπλευρες εκπομπές άλλων 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τη διάρκεια της διεργασίας 
παραγωγής. Αυτές οι εκπομπές
παραπροϊόντων πρέπει να εξαλειφθούν 
ως προϋπόθεση για την κυκλοφορία στην 
αγορά φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
συνεκτιμάται ο αντίκτυπος πλήρους 
κύκλου ζωής στο κλίμα. 
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) ως "τεχνικό αερόλυμα" νοείται μια 
συσκευή αερολύματος που 
χρησιμοποιείται κατά τη συντήρηση, 
επισκευή, δοκιμή, απεντόμωση, 
μεταποίηση, εγκατάσταση και άλλες 
εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μια μη 
εύφλεκτη ουσία. 

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια 
τα οποία επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου μεριμνούν ώστε να 
αντιμετωπίζεται προληπτικά κάθε ακούσια 
έκλυση τους (εφεξής «διαρροή»).

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης τεχνικού 
εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια 
τα οποία επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου λαμβάνουν προληπτικά 
μέτρα ώστε να αντιμετωπίζεται 
προληπτικά κάθε ακούσια έκλυση τους 
(εφεξής «διαρροή»). Με την επιφύλαξη
της υποχρέωσης λήψης προληπτικών
μέτρων για την αποτροπή διαρροών, οι 
φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ότι 
δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου 
ποσοστού διαρροών.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
προτείνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 20 στις οποίες να 
προσδιορίζει τα ελάχιστα προληπτικά 
μέτρα και τα μέγιστα ποσοστά διαρροής 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, με 
βάση τις βέλτιστες πρακτικές και την 
πείρα που υπάρχει στα κράτη μέλη για 
κάθε τύπο εξοπλισμού. Οι κανόνες αυτοί
εγκρίνονται έως την [1η Ιανουαρίου 
2015]. 

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα 
ψυγεία.

(ε) φορτηγά ψυγεία, ρυμουλκούμενα 
ψυγεία και μικρά φορτηγά ψυγεία

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) ποσότητες φθοριούχων αερίων
θερμοκηπίου που προστίθενται
αναφέροντας και τους λόγους για την
προσθήκη τους, σε περίπτωση 
εξυπηρέτησης ή συντήρησης ψυκτικού 
εξοπλισμού σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο 
του άρθρου 11, παράγραφος 3, αναφορά 
επίσης του κατά πόσον η ουσία έχει 
ανακυκλωθεί ή ανακτηθεί, καθώς και την 
επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης 
που πραγματοποίησε την ανακύκλωση ή 
ανάκτηση·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν τα αρχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταχωρίζονται σε βάση 

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

δεδομένων συγκροτημένη από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
προσφέρει επιχειρησιακή καθοδήγηση 
και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη 
σχετικά με τη δημιουργία και τη 
συντήρηση της βάσης δεδομένων. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό 
έχει πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες 
της βάσης δεδομένων σύμφωνα με την
οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση
του κοινού στις περιβαλλοντικές
πληροφορίες1. 
_____________
1 ΕΕ L 41, 14.02.03, σ. 26

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα αρχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταχωρίζονται σε 
βάση δεδομένων συγκροτημένη από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, το 
προσωπικό ή οι επιχειρήσεις που ασκούν 
τις δραστηριότητες οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
ε) για τους φορείς εκμετάλλευσης, 
οφείλουν να διατηρούν τα αρχεία 
τουλάχιστον επί πέντε έτη. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αρχεία τίθενται στη διάθεση της 
εκάστοτε αρμόδιας αρχής και της 
Επιτροπής μετά από σχετική αίτησή 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει το 
μορφότυπο των μητρώων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και να ορίζει τον τρόπο 
συγκρότησής και τήρησής τους με 
εκτελεστική της πράξη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 21.

3. Η Επιτροπή καθορίζει το μορφότυπο 
των μητρώων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και ορίζει τον τρόπο 
συγκρότησής και τήρησής τους με 
εκτελεστική της πράξη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 21.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 1, οι παραγωγοί και 
εισαγωγείς απαγορεύεται να κυκλοφορούν 
στην αγορά τα φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου που αναφέρονται στα 
παραρτήματα I και II, εκτός εάν έχουν 
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καταστραφεί οποιαδήποτε φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου που παρήχθησαν 
ως παραπροϊόντα κατά τη διαδικασία 
παραγωγής, μεταξύ άλλων και κατά τη 
διαδικασία παραγωγής των πρώτων υλών 
και των ουσιών που συμμετέχουν στις 
διεργασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή υδροφθορανθράκων συχνά γίνεται σε τρίτες χώρες όπου δεν υφίστανται
περιορισμοί στις εκπομπές παραπροϊόντων (όπως είναι οι εκπομπές HFC-23). Κατά συνέπεια, 
η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε ακούσια να οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων 
εκπομπών φθοριούχων αερίων εκτός εάν υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά 
οποιωνδήποτε φθοριούχων αερίων των οποίων δεν έχουν καταστραφεί οι εκπομπές 
παραπροϊόντων που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής του. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η ευθύνη των παραγωγών, πρέπει να θεσπιστούν σε όλα τα κράτη
μέλη προγράμματα ανάκτησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, ανάκτηση ή 
καταστροφή των φθοριούχων αερίων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ειδικά 
μέτρα για την ευθύνη των παραγωγών 
σχετικά με την ανάκτηση των 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που 
περιέχονται σε αφρούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η ευθύνη των παραγωγών, πρέπει να θεσπιστούν σε όλα τα κράτη
μέλη προγράμματα ανάκτησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, ανάκτηση ή 
καταστροφή των φθοριούχων αερίων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
ειδών τεχνικού εξοπλισμού της 
παραγράφου 1 ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν και άλλοι 

2. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
ειδών τεχνικού εξοπλισμού της 
παραγράφου 1 ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν και άλλοι 
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τύποι τεχνικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την αυξανόμενη σημασία τους λόγω 
εμπορικών εξελίξεων ή τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

τύποι τεχνικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την αυξανόμενη σημασία τους λόγω 
εμπορικών εξελίξεων ή τεχνολογικής 
ανάπτυξης, και να εγκρίνει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τα προγράμματα 
ανάκτησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1α. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η ευθύνη των παραγωγών, πρέπει να θεσπιστούν σε όλα τα κράτη
μέλη προγράμματα ανάκτησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, ανάκτηση ή 
καταστροφή των φθοριούχων αερίων.

Τροπολογία 22

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/ΕΚ 
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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει παραθυράκι και να υπονομεύσει τη βεβαιότητα
της αγοράς που δημιουργείται από τις απαγορεύσεις. Υπάρχουν εκτεταμένες διαφορές στην
ενεργειακή απόδοση εξοπλισμού που βασίζεται σε υδροφθοράνθρακες, καθώς και εξοπλισμού 
που βασίζεται σε φυσικά ψυκτικά υλικά. Κατά συνέπεια, υπάρχει δυνατότητα υπονόμευσης του
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κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια μέσω της επιλογής συγκεκριμένου εξοπλισμού για τη 
σύγκριση μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού που δεν περιέχει και που περιέχει 
υδροφθοράνθρακες.

Τροπολογία 23

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. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (γ) από 1ης Ιανουαρίου 2017, την 
ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου 
που περιέχονται στο εκάστοτε προϊόν ή 
είδος τεχνικού εξοπλισμού, εκφραζόμενη 
σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2.

(γ) από 1ης Ιανουαρίου 2017, την 
ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου 
που περιέχονται στο εκάστοτε προϊόν ή 
είδος τεχνικού εξοπλισμού, εκφραζόμενη 
σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2 και το 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
(GWP).

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα δοχεία για φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου με GWP ίσο με 2150 ή 
ανώτερο που χρησιμοποιούνται για 
επισκευή ή συντήρηση ψυκτικού 
εξοπλισμού σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο 
του άρθρου 11 παράγραφος 3 
σημαίνονται με ένδειξη του κατά πόσον η 
ουσία έχει ανακυκλωθεί ή ανακτηθεί και 
με αναφορά της επωνυμίας και 
διεύθυνσης της επιχείρησης η οποία 
πραγματοποίησε την ανακύκλωση ή 
ανάκτηση. 

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρήση SF6 σε δευτερεύοντες
ηλεκτρικούς πίνακες μέσης τάσης 
απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το SF6 είναι αέριο του θερμοκηπίου με θερμαντικό δυναμικό έως και 22.800 φορές πιο
δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και με ατμοσφαιρικό χρόνο ζωής πάνω από 
3000 χρόνια. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία σχεδόν 3 εκατομμύρια 
εγκαταστάσεις μέσης τάσης που περιέχουν SF6. Ήδη υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά 
ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις για δευτερεύοντες ηλεκτρικούς πίνακες μέσης τάσης χωρίς 
SF6 (στη διασύνδεση με τη χαμηλή τάση) και παράγονται από ευρύ φάσμα κατασκευαστών. 
Επομένως, οποιεσδήποτε εκπομπές SF6 πρέπει να θεωρηθούν απλώς ανεύθυνες.

Τροπολογία 27

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
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
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Αιτιολόγηση

Οι πρόσφατες δραστηριότητες και εμπειρίες από την επαναπλήρωση σε ευρωπαϊκά σούπερ
μάρκετ δείχνουν ότι μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές και οικονομικά αποδοτικές μειώσεις
HFC μέσω απαγόρευσης στην εξυπηρέτηση και μάλιστα ήδη από το 2015. Κατά συνέπεια, η
επίσπευση της απαγόρευσης εξυπηρέτησης προσφέρει τεράστια περιβαλλοντικά και οικονομικά 
οφέλη. Εάν εξαιρεθούν από την απαγόρευση περίπου το 80% των συστημάτων που ανήκουν στο
μικρό εμπορικό τομέα, με αύξηση του κατωτάτου ορίου από τους 5 στους 40 τόνους ισοδύναμου 
CO2, τα περιβαλλοντικά οφέλη θα μειωθούν μόνο κατά 8% ή λιγότερο. Ο ψυκτικός εξοπλισμός 
που λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω των -50°C επίσης αποκλείεται.

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 τα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με 
GWP 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 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 20 προκειμένου να 
χορηγεί παρέκκλιση, όπου αρμόζει, για 
καθορισμένη χρονική περίοδο, για 
ορισμένη χρήση του SF6 σε περίπτωση 
που δεν είναι διαθέσιμες εναλλακτικές 
λύσεις για τεχνικούς ή οικονομικούς 
λόγους ή λόγους ασφαλείας.
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Τροπολογία 30

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 500
τόνων ισοδυνάμου CO2 ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 31

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. en

Τροπολογία 32

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, 

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

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 30 
ευρώ ανά τόνο CO2 ισοδύναμων 
υδροφθορανθράκων για οποιοδήποτε 
τμήμα της ποσόστωσης χρησιμοποιήθηκε 
ή μεταβιβάστηκε. Τα έσοδα που
συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να 
υποστηριχθεί η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και να αντιμετωπιστούν 
περιφερειακές διαφορές όσον αφορά το 
κόστος των τεχνολογιών αντικατάστασης 
λόγω κλιματικών συνθηκών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, οι ποσοστώσεις HFC διατηρούνται χωρίς κόστος, κάτι που
αποτελεί παραβίαση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει". Κατά συνέπεια, εισάγεται  τέλος
κατανομής για τη χρήση των ποσοστώσεων HFC με κόστος 30 ευρώ/τόνο ισοδύναμου CO2, 
που ήταν ο προσδοκώμενος μέσος όρος της τιμής CO2 κατά την τρίτη φάση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Εκπομπών κατά τη στιγμή της έγκρισης της σχετικής οδηγίας. Τούτο θα
εξασφαλίσει ένα ρεύμα εσόδων προκειμένου να αντισταθμίζονται οι περιφερειακές διαφορές 
κόστους λόγω κλιματικών συνθηκών.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20 με τις οποίες να 
καθορίζεται ο μηχανισμός υπολογισμού 
των τιμών αναφοράς σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και να τροποποιείται ή να 
συμπληρώνεται ο μηχανισμός χορήγησης 
ποσοστώσεων που καθορίζεται στο 
παράρτημα VI.

6. Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20 με τις οποίες να 
καθορίζεται ο μηχανισμός υπολογισμού 
των τιμών αναφοράς σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και να τροποποιείται ή να 
συμπληρώνεται ο μηχανισμός χορήγησης 
ποσοστώσεων που καθορίζεται στο 
παράρτημα VI, και επίσης να εκτίθεται 
λεπτομερώς ο κανονισμός για την 
κατανομή εσόδων σύμφωνα με την 
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παράγραφο 5. 

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο ηλεκτρονικό μητρώο καταχωρίζονται 
κατόπιν αιτήσεως:

Το ηλεκτρονικό μητρώο περιλαμβάνει: 

Or. en

Τροπολογία 35

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 ένα μετρικό τόνο 
ή 500 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
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Τροπολογία 36

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 
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII όσον αφορά έκαστη των ως άνω 
ουσιών για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

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 500 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 
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII όσον αφορά έκαστη των ως άνω 
ουσιών για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό υιοθετούν, κατά 
περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα 
συστήματα:

Για το σκοπό αυτό υιοθετούν σύστημα 
ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο της βάσης 
δεδομένων για τη συλλογή των δεδομένων 
που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 1.

(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 
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από τις διατάξεις του άρθρου 5 
παράγραφος 1, με τα τελικά 
αποτελέσματα να προκύπτουν ως 
παρέκταση από τις ως άνω έρευνες. 

Or. en

Τροπολογία 38

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 
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].

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 
και το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2, 
εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από ...1 . 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 ισχύς της ανάθεσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων 
παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους 
ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί 
σχετική αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου. 
_______________________
1Να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9α. Tεχνικά αερολύματα 1η Ιανουαρίου 2020

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικές και επιτυγχάνουν
αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 3.6 Mt/ισοδύναμου CO2/έτος το 2030).

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

10. Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής 
χρήσης που περιέχουν HFC με GWP
μεγαλύτερο ή ίσο του 150

1η Ιανουαρίου 2015

Τροπολογία

10. Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής 
χρήσης που περιέχουν HFC 

1η Ιανουαρίου 2015

Or. en
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10α. Ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με 
GWP ίσο με 2150 ή ανώτερο

1η Ιανουαρίου 2015

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11(3) απαγορεύει τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με GWP 2150 ή 
ανώτερο για την εξυπηρέτηση ή συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού από το έτος 2015. 
Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια ως προς την απαγόρευση εξυπηρέτησης, πρέπει επίσης να 
απαγορευθεί από το ίδιο έτος η κυκλοφορία στην αγορά νέου ψυκτικού εξοπλισμού που περιέχει 
φθοριούχα αέρια με GWP 2150 ή ανώτερο.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10β. Εν στάσει ψυκτικός εξοπλισμός που 
περιέχει φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου

1η Ιανουαρίου 2020

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μερίδιο εκπομπών HFC. 
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Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και 
επιτυγχάνουν αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 15,3 Mt/ισοδύναμο CO2/έτος το 
2030) – αριθμοί οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνουν τις σημαντικές μειώσεις εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας. Με τους ρυθμούς διείσδυσης των 
βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, μπορεί να επιτευχθεί ποσοστό διείσδυσης 100% κατά το έτος 
2020.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10γ. Κινητός ψυκτικός εξοπλισμός, με την 
εξαίρεση των αλιευτικών σκαφών, που 
περιέχει φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου

1η Ιανουαρίου 2025

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και 
επιτυγχάνουν αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 0,7 Mt/ισοδύναμο CO2/έτος το 
2030). Με τους ρυθμούς διείσδυσης των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, μπορεί να επιτευχθεί 
ποσοστό διείσδυσης 100% κατά το έτος 2025, ή κοντά σε αυτό.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 11 – πρώτο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

11. Ψυγεία και 
καταψύκτες για 
αποθήκευση, έκθεση ή 
διανομή προϊόντων στο 
πλαίσιο υπηρεσιών 
λιανικής διακίνησης και 

που περιέχουν HFC με 
GWP μεγαλύτερο ή ίσο 
του 2500

1η Ιανουαρίου 2017
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διατροφής με («εμπορική 
χρήση») ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα 

Τροπολογία

11. Ψυγεία και 
καταψύκτες για 
αποθήκευση, έκθεση ή 
διανομή προϊόντων στο 
πλαίσιο υπηρεσιών 
λιανικής διακίνησης και 
διατροφής με («εμπορική 
χρήση») ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα 

που περιέχουν HFC με 
GWP μεγαλύτερο ή ίσο 
του 2150

1η Ιανουαρίου 2015

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 11 – δεύτερο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

11. Ψυγεία και 
καταψύκτες για 
αποθήκευση, έκθεση ή 
διανομή προϊόντων στο 
πλαίσιο υπηρεσιών 
λιανικής διακίνησης και 
διατροφής με («εμπορική 
χρήση») ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα 

που περιέχουν HFC με 
GWP μεγαλύτερο ή ίσο 
του 150

1η Ιανουαρίου2020 

Τροπολογία

11. Ψυγεία και 
καταψύκτες για 
αποθήκευση, έκθεση ή 
διανομή προϊόντων στο 
πλαίσιο υπηρεσιών 
λιανικής διακίνησης και 

που περιέχουν HFC  1η Ιανουαρίου 2018 
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διατροφής με («εμπορική 
χρήση») ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα 

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

12. Κινητά συστήματα κλιματισμού 
αιθουσών (ερμητικά σφραγισμένα 
συστήματα που μπορούν να μετακινηθούν 
μεταξύ δωματίων από τον τελικό χρήστη) 
που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή 
ίσο του 150

1η Ιανουαρίου 2020

Τροπολογία

12. Κινητά συστήματα κλιματισμού 
αιθουσών (ερμητικά σφραγισμένα 
συστήματα που μπορούν να μετακινηθούν 
μεταξύ δωματίων από τον τελικό χρήστη) 
που περιέχουν HFC  

1η Ιανουαρίου 2020

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τροπολογία

12α. Εν στάσει εξοπλισμός κλιματισμού, 
με εξαίρεση φυγοκεντρικούς ψύκτες, που 
περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

1η Ιανουαρίου 2020

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας έχει μεγάλο μερίδιο εκπομπών HFC και αποτελεί την ταχύτερα αυξανόμενη πηγή 
εκπομπών. Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά 
αποδοτικές και επιτυγχάνουν αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 29 Mt/ισοδύναμο 
CO2/έτος το 2030). Με τους ρυθμούς διείσδυσης των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, μπορεί 
να επιτευχθεί ποσοστό διείσδυσης 100% κατά το έτος 2020, ή κοντά σε αυτό.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12β. Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου

1η Ιανουαρίου 2027

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και 
επιτυγχάνουν αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 9 Mt/ισοδύναμο CO2/έτος το 2030). 
Με τους ρυθμούς διείσδυσης των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, μπορεί να επιτευχθεί 
ποσοστό διείσδυσης 100% κατά το έτος 2027.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12γ. Κλιματιστικός εξοπλισμός σε 
φορτηγά πλοία, που περιέχει φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου

1η Ιανουαρίου 2020

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και 
επιτυγχάνουν αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 232 Mt/ισοδύναμο CO2/έτος το 
2030). Με τους ρυθμούς διείσδυσης των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, μπορεί να επιτευχθεί 
ποσοστό διείσδυσης 100% κατά το έτος 2020.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – πίνακας – γραμμή 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12δ. Αφρώδη πλαστικά που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

1η Ιανουαρίου 2015

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αφρώδη πλαστικά μπορεί να έχουν μακρούς χρόνους ζωής έως και 50 έτη. Επιπλέον, είναι 
δαπανηρή η ανάκτηση αερίων από αφρώδη προϊόντα. Κατά συνέπεια, η έλλειψη δημόσιας 
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παρέμβασης σήμερα θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες εκπομπές τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχουν 
διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και επιτυγχάνουν 
αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 3,9 Mt/ισοδύναμο CO2/έτος το 2030). Με τους
ρυθμούς διείσδυσης των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, μπορεί να επιτευχθεί ποσοστό 
διείσδυσης 100% κατά το έτος 2015.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 1, 
υπολογίζεται με εφαρμογή των ακόλουθων 
ποσοστών στον ετήσιο μέσο όρο της 
συνολικά παραγόμενης και εισαγόμενης 
ποσότητας στην Ένωση κατά την περίοδο 
2008 έως 2011:

Η μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 1, 
υπολογίζεται με εφαρμογή των ακόλουθων 
ποσοστών στον ετήσιο μέσο όρο της 
συνολικά παραγόμενης και εισαγόμενης 
ποσότητας στην Ένωση κατά την περίοδο 
2009 έως 2012:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα για το έτος 2012 θα είναι διαθέσιμα σύντομα και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν αυτά τα πλέον πρόσφατα δεδομένα για τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς, 
δηλαδή να ληφθεί ο μέσος όρος κατά την περίοδο 2009-2012.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – πίνακας – γραμμή 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2016–17 93 %

Τροπολογία

2016–17 83 %

Or. en
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – πίνακας – γραμμή 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2024–26 31 %

Τροπολογία

2024–26 25 %

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, το Κοινοβούλιο ζήτησε "ταχεία σταδιακή
κατάργηση της παραγωγής και της κατανάλωσης HFC" στην ΕΕ. Το τρέχον χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής κατάργησης πρέπει να γίνει πιο αυστηρό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τεχνικά εφικτή 
και οικονομικά αποδοτική μετάβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και να αποφευχθεί η 
υπερκατανομή HFC. Η Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση για το χρονοδιάγραμμα σταδιακής 
κατάργησης χωρίς να λάβει υπόψη την απαγόρευση εξυπηρέτησης του άρθρου 11. Η
απαγόρευση εξυπηρέτησης θα οδηγήσει σε αισθητά χαμηλότερη ζήτηση για HFC και κατά 
συνέπεια τα βήματα της σταδιακής κατάργησης, ιδίως πριν από το 2018 και μετά το 2023
πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – πίνακας – γραμμή 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2027–29 24 %

Τροπολογία

2027–29 19 %

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, το Κοινοβούλιο ζήτησε "ταχεία σταδιακή
κατάργηση της παραγωγής και της κατανάλωσης HFC" στην ΕΕ. Ο τρέχον χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής κατάργησης πρέπει να γίνει πιο αυστηρό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τεχνικά εφικτή 
και οικονομικά αποδοτική μετάβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και να αποφευχθεί η 
υπερκατανομή HFC. Η Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση για το χρονοδιάγραμμα σταδιακής 
κατάργησης χωρίς να λάβει υπόψη την απαγόρευση εξυπηρέτησης του άρθρου 11. Η
απαγόρευση εξυπηρέτησης θα οδηγήσει σε αισθητά χαμηλότερη ζήτηση για HFC και κατά 
συνέπεια τα βήματα της σταδιακής κατάργησης, ιδίως πριν από το 2018 και μετά το 2023
πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – πίνακας – γραμμή 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2030 21 %

Τροπολογία

2030 16 %

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, το Κοινοβούλιο ζήτησε "ταχεία σταδιακή
κατάργηση της παραγωγής και της κατανάλωσης HFC" στην ΕΕ. Ο τρέχον χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής κατάργησης πρέπει να γίνει πιο αυστηρό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τεχνικά εφικτή 
και οικονομικά αποδοτική μετάβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και να αποφευχθεί η 
υπερκατανομή HFC. Η Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση για το χρονοδιάγραμμα σταδιακής 
κατάργησης χωρίς να λάβει υπόψη την απαγόρευση εξυπηρέτησης του άρθρου 11. Η
απαγόρευση εξυπηρέτησης θα οδηγήσει σε αισθητά χαμηλότερη ζήτηση για HFC και κατά 
συνέπεια τα βήματα της σταδιακής κατάργησης, ιδίως πριν από το 2018 και μετά το 2023
πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που θεωρείται η πιο επιτυχημένη διεθνής συμφωνία στον 
τομέα του περιβάλλοντος, έχει πετύχει παγκόσμιες σταδιακές καταργήσεις και περιορισμούς 
των περισσότερων ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, μεταξύ των οποίων οι 
χλωροφθοράνθρακες (CFC) και οι υδροφθοροχλωράνθρακες (HCFC). Οι υδροφθοράνθρακες
(HFC) άρχισαν πρόσφατα να λειτουργούν ως υποκατάστατα των CFC και των HCFC, αλλά 
είναι πολύ δραστικές ουσίες από κλιματική άποψη. Εκτός αυτού, άλλα φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου, μεταξύ των οποίων οι υπερφθοράνθρακες (PFC) και το εξαφθοριούχο θείο 
(SF6), έχουν δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) έως και 23000 φορείς 
περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα και μπορούν να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα 
επί χιλιετίες. Κατά συνέπεια, απαιτείται δράση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει μείωση κατά 80-95% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (ΑΘ) έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Σύμφωνα με τον Χάρτη 
Πορείας για μια οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές της Επιτροπής, προκειμένου να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται έως το 2030 να μειωθούν κατά 72-73% οι εκπομπές -
CO2 (εδώ περιλαμβάνονται τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου). Όμως, παρόλο που όλες οι
άλλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν μειωθεί, οι εκπομπές φθοριούχων αερίων 
στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 60% έως το 1990. Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που
βασίζονται σε HFC μπορεί να έχουν μακρούς χρόνους ζωής έως και 50 χρόνια. Κατά 
συνέπεια απαιτείται τώρα επιπρόσθετη νομοθεσία ώστε να αποτραπεί η αύξηση των 
εκπομπών επί πολλές ακόμη δεκαετίες.

Ευτυχώς ήδη βρίσκονται σήμερα στην αγορά και χρησιμοποιούνται βιώσιμες εναλλακτικές
λύσεις - λύσεις που είναι αποδεδειγμένα ασφαλείς, οικονομικά αποδοτικές και ενεργειακά
αποτελεσματικές. Αυτές οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις μπορούν να αντικαταστήσουν
σχεδόν όλο τον νέο εξοπλισμό που βασίζεται σε HFC τώρα και στο εγγύς μέλλον. Η
σταδιακή κατάργηση της χρήσης HFC θα προκαλέσει αειφόρο ανάπτυξη, θα δώσει κίνητρα 
στην καινοτομία και θα επιβραβεύσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν επενδύσεις σε 
πράσινες τεχνολογίες. Η πείρα από τη Δανία χρησιμεύει ως άριστο παράδειγμα. Εκεί, οι
απαγορεύσεις φθοριούχων αερίων έχουν ήδη ηλικία δέκα ετών, παρακινώντας για επενδύσεις 
και καινοτομία, από τις οποίες επωφελήθηκαν πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν τώρα ωριμάσει και συνεχίζουν να επεκτείνουν την εμβέλειά τους εκτός Δανίας. 
Μέσω της φιλόδοξης παγκόσμιας ηγετικής στάσης, η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της στον τομέα της καινοτόμου τεχνολογίας ψύξης, κλιματισμού και 
θέρμανσης σύμφωνα με τις αρχές της σωστής περιβαλλοντικά διαχείρισης. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
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Ο εισηγητής υποστηρίζει πολλά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής. Τα ποσοτικά όρια
στην ποσότητα των HFC που μπορούν να τοποθετηθούν στην αγορά (η σταδιακή κατάργηση) 
είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και οι απαγορεύσεις σε ερμητικά 
σφραγισμένο και προγωμομένο εξοπλισμό που απαιτείται για την υποστήριξη. Σημαντικό
θέμα είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση στις βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η απαγόρευση
στην εξυπηρέτηση και συντήρηση υφιστάμενου ψυκτικού εξοπλισμού με πολύ δραστήρια από
κλιματική άποψη HFC και μίγματα θα μειώσει τις εκπομπές και θα οδηγήσει σε 
εξοικονομήσεις ενέργειας. Εκτός αυτού, ο εισηγητής υποστηρίζει την απαγόρευση της 
χρήσης HFC σε ορισμένα είδη εξοπλισμού όπως τα οικιακά ψυγεία και οι καταψύκτες για 
τους οποίους υπάρχουν στην αγορά σήμερα λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις. 
Ωστόσο, συνολικά η πρόταση θα μπορούσε να προχωρεί περισσότερο στην υποστήριξη των
βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και των μικρότερων ευρωπαϊκών εταιρειών που τις 
παράγουν. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να 
βελτιωθεί κατά αρκετούς τρόπους, όπως εκτίθεται στα επόμενα. 

Απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά και χρήσης

Υπάρχουν ήδη σήμερα στην Ευρώπη βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για εξοπλισμό που
περιέχει HFC. Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά αποτελούν 
κατάλληλη λύση όταν αυτές οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις μπορούν να ικανοποιήσουν τη 
ζήτηση για νέο εξοπλισμό σε έναν ορισμένο υποτομέα. Οι απαγορεύσεις διάθεσης στην
αγορά μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη χρήση HFC σε τομείς όπου υπάρχουν διαθέσιμες
φυσικές ψυκτικές ουσίες, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομική αποδοτικότητα της σταδιακής 
κατάρτισης και διατηρώντας τις περιορισμένες ποσοστώσεις HFC για τομείς όπου αυτοί είναι 
πραγματικά απαραίτητοι. Επιπλέον, οι απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά και χρήσης δίνουν 
σαφείς ενδείξεις στην αγορά, όπως ζητούν οι μικρότερες ευρωπαϊκές εταιρείες που παράγουν 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, και εξασφαλίζουν ένα διαφανές, σταθερό και προβλέψιμο 
επενδυτικό κλίμα. 

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής εισάγει απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά και χρήσης στις 
περιπτώσεις όπου οι ρυθμοί διείσδυσης των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων μπορούν να 
επιτύχουν διείσδυση στην αγορά1 ή να το πλησιάσουν, και συγκεκριμένα:

 Αφρώδη πλαστικά: Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά το 2015. Τα αφρώδη πλαστικά
μπορεί να έχουν μακρούς χρόνους ζωής έως και 50 έτη. Επιπλέον, είναι δαπανηρή η 
ανάκτηση αερίων από αφρώδη προϊόντα. Κατά συνέπεια, η έλλειψη δημόσιας 
παρέμβασης σήμερα θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες εκπομπές τις επόμενες δεκαετίες. 
Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές 
και επιτυγχάνουν αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 3,9 Mt/ισοδύναμο 
CO2/έτος το 2030).

                                               
1 Ο ρυθμός διείσδυσης ορίζεται ως το μέγιστο δυναμικό αγοράς των εναλλακτικών επιλογών για αντικατάσταση νέων
προϊόντων ή εξοπλισμού που εξαρτώνται από τους HFC σ' ένα συγκεκριμένο τομέα. Ποσοστό διείσδυσης 100% το 2015 
σημαίνει ότι το 100% των νέων μονάδων HFC που εγκαθίστανται το 2015 θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από μονάδες 
που χρησιμοποιούν εναλλακτικές τεχνολογίες.
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 Τεχνικά αερολύματα: Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά το 2020. Υπάρχουν
διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικές και επιτυγχάνουν 
αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC (περίπου 3,6 Mt/ισοδύναμου CO2/έτος το 2030).

 Ψύξη: Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά το 2020 προκειμένου για ψυκτικό 
εξοπλισμό εν στάσει. Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο 
μερίδιο εκπομπών HFC. Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που 
είναι οικονομικά αποδοτικές και επιτυγχάνουν αξιόλογες μειώσεις εκπομπών HFC
(περίπου 15,3 Mt/ισοδύναμο CO2/έτος το 2030) – αριθμοί οι οποίοι δεν 
συμπεριλαμβάνουν τις σημαντικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω 
της εξοικονόμησης ενέργειας. Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά το 2025 για κινητό 
ψυκτικό εξοπλισμό με εξαίρεση τα αλιευτικά σκάφη. Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και επιτυγχάνουν μειώσεις 
εκπομπών (περίπου 0,7 Mt/CO2 ισοδύναμου CO2/έτος το 2030).

 Κλιματισμός: Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά το 2020 για κλιματιστικά εν στάσει 
και φορτηγά πλοία. Ο τομέας έχει μεγάλο μερίδιο εκπομπών HFC και αποτελεί την 
ταχύτερα αυξανόμενη πηγή εκπομπών. Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και επιτυγχάνουν αξιόλογες μειώσεις 
εκπομπών HFC (περίπου 29 Mt/ισοδύναμο CO2/έτος το 2030). Απαγόρευση διάθεσης 
στην αγορά για φυγοκεντρικούς ψύκτες το 2027. Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και επιτυγχάνουν μειώσεις 
εκπομπών (περίπου 9 kt/CO2 ισοδύναμου CO2/έτος το 2030).  

Επιπλέον, ο εισηγητής εισάγει το 2020 απαγόρευση χρήσης του SF6 ως μονωτή και ως μέσου 
μεταγωγής στους ηλεκτρικούς πίνακες μεσαίας τάσης. Το SF6 είναι αέριο του θερμοκηπίου
με θερμαντικό δυναμικό έως και 22.800 φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα
(CO2) και με ατμοσφαιρικό χρόνο ζωής πάνω από 3000 χρόνια. Ανταγωνιστικές 
εναλλακτικές λύσεις χωρίς SF6 είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά και επομένως, οποιεσδήποτε
εκπομπές SF6 πρέπει να θεωρηθούν απλώς ανεύθυνες.

Σταδιακή κατάργηση

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια
συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων εκτός του CO2 που αφορούν το
κλίμα ζητούσε "ταχεία σταδιακή κατάργηση  της παραγωγής και κατανάλωσης HFC" στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτο όχι μόνο θα προωθήσει την υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων πριν 
από την προθεσμία υποβολής των απαγορεύσεων διάθεσης στην αγορά και των 
απαγορεύσεων χρήσης, αλλά επίσης θα ενθαρρύνει αυστηρότερα συστήματα και θα 
επιβραβεύσει την ανάκτηση και ανακύκλωση. 

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής εισάγει μέτρα που αποβλέπουν στην εξάλειψη της υπερδιάθεσης  
HFC και εξασφαλίζουν ένα τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποτελεσματικό
χρονοδιαγράμματα σταδιακής κατάργησης, ιδίως σε σχέση με:
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 Αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα σταδιακής κατάργησης. Το τρέχον χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής κατάργησης πρέπει να γίνει πιο αυστηρό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτική μετάβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 
και να αποφευχθεί η υπερκατανομή HFC. Η Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση για το 
χρονοδιάγραμμα σταδιακής κατάργησης χωρίς να λάβει υπόψη την απαγόρευση 
εξυπηρέτησης του άρθρου 11. Η απαγόρευση εξυπηρέτησης θα οδηγήσει σε αισθητά
χαμηλότερη ζήτηση για HFC και κατά συνέπεια τα βήματα της σταδιακής 
κατάργησης, ιδίως πριν από το 2018 και μετά το 2023 πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα.

 Τέλος κατανομής. Εισάγεται  τέλος κατανομής για τη χρήση των ποσοστώσεων HFC
με κόστος 30 ευρώ/τόνο ισοδύναμου CO2, που ήταν ο προσδοκώμενος μέσος όρος της
τιμής CO2 κατά την τρίτη φάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εκπομπών κατά τη 
στιγμή της έγκρισης της σχετικής οδηγίας. Τούτο θα εξασφαλίσει ένα ρεύμα εσόδων
προκειμένου να αντισταθμίζονται οι περιφερειακές διαφορές κόστους λόγω 
κλιματικών συνθηκών.

 Διορθωμένη τιμή αναφοράς. Το χρονοδιάγραμμα σταδιακής κατάργησης όπως
προτείνεται από την Επιτροπή παίρνει τον ετήσιο μέσο όρο της ποσότητας που
παράγεται και εισάγεται στην ΕΕ κατά την περίοδο 2008-2011. Δεδομένου ότι 
σύντομα θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για το έτος 2012, πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς, δηλαδή ο μέσος 
όρος για την περίοδο 2009-2012.

Απαγόρευση των εκπομπών παραπροϊόντων

Η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε ακούσια να αυξήσει τις παγκόσμιες εκπομπές
φθοριούχων αερίων και να περιπλέξει περαιτέρω την πρόοδο στον τομέα του κλίματος σε 
διεθνές επίπεδο, εκτός εάν αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το θέμα των εκπομπών 
παραπροϊόντων. Ο λόγος είναι ότι η παραγωγή HFC συχνά πραγματοποιείται σε τρίτες χώρες
που δεν έχουν περιορισμούς στις εκπομπές παραπροϊόντων (όπως οι εκπομπές HFC-23) ούτε 
δεσμευτικές υποχρεώσεις για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Κατά
συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει απαγόρευση στη διάθεση στην αγορά οποιωνδήποτε 
φθοριούχων αερίων παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, εκτός εάν καταστρέφονται όλες 
οι εκπομπές παραπροϊόντων που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής. Λαμβάνοντας
υπόψη τον κατακόρυφο χαρακτήρα και τον περιορισμένο αριθμό παραγωγών σε αυτό τον 
τομέα, η επιβολή της διάταξης δεν αναμένεται να αποτελέσει πρόβλημα.

Περιορισμός και ανάκτηση

Απαιτούνται σαφείς υποχρεώσεις όσον αφορά τον περιορισμό και την ανάκτηση έτσι ώστε να
ξεπεραστούν τα πρωτοφανώς χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης και η τεράστια
αναποτελεσματικότητα κόστους.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής εισάγει τροπολογίες ώστε να περιοριστεί η διαρροή και να
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προωθηθεί η ανάκτηση, και ιδίως:

 Απαγόρευση εξυπηρέτησης. Η πρόταση για απαγόρευση της εξυπηρέτησης και
συντήρησης υφιστάμενου ψυκτικού εξοπλισμού με HFC που έχουν υψηλό GWP
πρέπει να βελτιωθεί. Οι πρόσφατες δραστηριότητες και εμπειρίες από την
επαναπλήρωση σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ δείχνουν ότι μπορούν να επιτευχθούν
σημαντικές και οικονομικά αποδοτικές μειώσεις HFC μέσω απαγόρευσης στην 
εξυπηρέτηση και μάλιστα ήδη από το 2015. Κατά συνέπεια, η επίσπευση της
απαγόρευσης εξυπηρέτησης προσφέρει τεράστια περιβαλλοντικά και οικονομικά 
οφέλη. Εάν εξαιρεθούν από την απαγόρευση περίπου το 80% των συστημάτων που
ανήκουν στο μικρό εμπορικό τομέα, με αύξηση του κατωτάτου ορίου από τους 5 
στους 40 τόνους ισοδύναμου CO2, τα περιβαλλοντικά οφέλη θα μειωθούν μόνο κατά 
8% ή λιγότερο. Ο ψυκτικός εξοπλισμός που λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω των -
50°C επίσης αποκλείεται. Για τους τομείς αυτούς, η χρήση των ανακτηθέντων HFC με 
υψηλό GWP θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται, έτσι ώστε να προωθείται η 
ανακύκλωση.

 Προγράμματα ανάκτησης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάκτηση και να
προωθηθεί η ευθύνη των παραγωγών, πρέπει να δημιουργηθούν σε όλα τα κράτη μέλη
προγράμματα ανάκτησης τα οποία να εξασφαλίζουν την ανακύκλωση, την ανάκτηση
ή την καταστροφή των φθοριούχων αερίων. 

 Ελάχιστα προληπτικά μέτρα. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να υποχρεούνται να
λαμβάνουν ελάχιστα προληπτικά μέτρα για την πρόληψη της διαρροής πριν συμβεί, 
με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και τις εμπειρίες στα κράτη μέλη. 

 Μέγιστα ποσοστά διαρροής. Πρέπει να καθοριστούν για κάθε τύπο εξοπλισμού
μέγιστα ποσοστά διαρροής, ώστε να βελτιωθεί η συμμόρφωση και η επιβολή, με βάση
τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, τις εμπειρίες στα κράτη μέλη και τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα.

 Επέκταση πεδίου εφαρμογής. Η επέκταση των υποχρεώσεων περιορισμού σε όλο τον
κινητό εξοπλισμό είναι μέτρο οικονομικά αποτελεσματικό και επιτυγχάνει σημαντικές
μειώσεις εκπομπών (περίπου 2,4 Mt/ισοδυνάμου CO2/έτος).


