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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου είναι η 
αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 προκειμένου να εξασφαλιστεί 
πραγματική μείωση κατά 80-95% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και, κατά συνέπεια, να περιορισθεί η αλλαγή του κλίματος. 
Η μείωση αυτή αντιστοιχεί στους στόχους που έθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις διεθνείς συμφωνίες της Κοπεγχάγης και του Κανκούν.

Πέραν των μέτρων συγκράτησης και επεξεργασίας των φθοριούχων αερίων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους καθώς και των απαγορεύσεων διάθεσης στην αγορά που προέβλεπε ο 
προηγούμενος κανονισμός, ο νέος αυτός κανονισμός προτείνει σύστημα ποσοστώσεων με 
σκοπό τη σταδιακή μείωση της διάθεσης στην αγορά φθοριούχων αερίων με υψηλό δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη, και προβλέπει πρόσθετες απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά 
εξοπλισμού στον οποίο γίνεται χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

2. Η διάσταση της πρότασης που αφορά τις «μεταφορές»

Η πρόταση της Επιτροπής διευρύνει, αφενός, το πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου 
κανονισμού, επεκτείνοντας τα μέτρα που αφορούν τη συγκράτηση – ήτοι την πρόληψη των 
εκπομπών, τους ελέγχους για διαρροές, τα συστήματα ανίχνευσης διαρροών, την τήρηση 
μητρώων –  καθώς και τα μέτρα σχετικά με την εκ των προτέρων γόμωση του εξοπλισμού 
φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκουμένων ψυγείων. 

Αφετέρου, η πρόταση προβλέπει τη μείωση της διάθεσης στην αγορά των αερίων HFC-134, 
HFC-125 και HFC 143a τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον τομέα των μεταφορών ως 
ψυκτικές ουσίες, είτε στην καθαρή τους μορφή είτε σε μείγματα (π.χ. το R-404A), καθώς και 
την απαγόρευση των εν λόγω ουσιών για σκοπούς εξυπηρέτησης και συντήρησης.

3. Παρατηρήσεις του συντάκτη γνωμοδότησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, παροτρύνει την 
Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για την ταχεία σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και 
κατανάλωσης υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC) σε διάφορα προϊόντα και εφαρμογές.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται στο αίτημα 
αυτό. Θεωρεί, ωστόσο, ότι το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να διευρυνθεί ενώ παράλληλα 
θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της σκοπιμότητας.  

Όσον αφορά τους ελέγχους για διαρροές, η πρόταση καλύπτει ένα μικρό κλάσμα των 
μεταφορών, εστιαζόμενη αποκλειστικά στα φορτηγά ψυγεία άνω των 3,5 τόνων και στα 
ρυμουλκούμενα ψυγεία. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι δεν είναι σκόπιμος ο 
αποκλεισμός από το πεδίο εφαρμογής των φορτηγών ψυγείων κάτω των 3,5 τόνων, των 
ημιφορτηγών ψυγείων και των εμπορευματοκιβωτίων ψυγείων, λόγω του αριθμού οχημάτων 
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και εμπορευματοκιβωτίων που κυκλοφορούν στην Ένωση. Επιπλέον, το περιορισμένο αυτό 
πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να δημιουργήσει διακρίσεις εντός του ίδιου του τομέα. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά επίσης ότι οι τομείς των σιδηροδρομικών και των 
θαλάσσιων μεταφορών θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου. Ωστόσο, ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του, 
και κυρίως του διεθνούς χαρακτήρα του, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής 
νομοθεσίας, όπως προτείνει η Επιτροπή. 

Όσον αφορά τον κλιματισμό των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, ο συντάκτης γνωμοδότησης 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει έκθεση σχετικά με την επανεξέταση της 
οδηγίας 2006/40/ΕΚ για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων 
οχημάτων (ΚΜΟ), η δημοσίευση της οποίας προβλεπόταν για τον Ιούλιο 2011, και καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας αυτής ώστε να 
συμπεριληφθούν τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Μολονότι θα ήταν ευκταία η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού όσον αφορά 
τους ελέγχους για διαρροές, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι η χρήση φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση μετά το 2020 δεν ενδείκνυται για 
τον τομέα των μεταφορών, διότι θα δημιουργούσε υπέρμετρο κόστος για τις επιχειρήσεις που 
θα υποχρεώνονταν να αντικαταστήσουν ή να τροποποιήσουν τον εξοπλισμό τους πριν από το 
τέλος του κύκλου ζωής του, χωρίς να εξασφαλίζονται σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. 
Άλλα μέτρα, όπως η εκ των προτέρων γόμωση ή η τήρηση μητρώων, δεν φαίνεται να 
ενδείκνυνται επίσης για τον τομέα των μεταφορών.

Όσον αφορά τον εφοδιασμό με εναλλακτικά αέρια, το 2012 ο τομέας των μεταφορών 
παρουσίαζε προβλήματα για ορισμένα αέρια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εφαρμογή της 
οδηγίας ΚΜΟ. Τα φθοριούχα αέρια με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη, που 
εξετάζονται ως βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη λύση, βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. 
Κατά συνέπεια, ο συντάκτης γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ ενός χαλαρότερου 
χρονοδιαγράμματος για τα πρώτα έτη εφαρμογής και ζητεί την αξιολόγηση του κανονισμού 
μετά το πέρας της περιόδου αυτής, προκειμένου να υπάρξει αναπροσαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος, εάν χρειάζεται.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη τα θέματα ασφαλείας των εναλλακτικών αερίων 
καθώς και οι ενεργειακές τους επιδόσεις. Ορισμένα εναλλακτικά αέρια είναι εύφλεκτα και 
ενδέχεται να παρουσιάζουν πρόσθετους κινδύνους σε περίπτωση αυτοκινητιστικού 
ατυχήματος. Οι ενεργειακές αποδόσεις θα πρέπει επίσης να είναι ισοδύναμες αυτές των 
αερίων που χρησιμοποιούνται σήμερα, ώστε να μην προκαλούν εκπομπές CO2 εξαιτίας της 
αυξημένης κατανάλωσης των οχημάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και 
την επάρκεια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 
υφιστάμενες διατάξεις του κανονισμού, 
εάν εφαρμοστούν πλήρως, σε συνδυασμό 
με την οδηγία 2006/40/ΕΚ για τις 
εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού 
των μηχανοκίνητων οχημάτων («οδηγία 
ΚΜΟ»)1 θα επέτρεπαν σταθεροποίηση, 
έως το 2050, των εκπομπών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ των 27 στο 
σημερινό τους επίπεδο. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν και να 
αποσαφηνισθούν με βάση την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή τους.
Ωστόσο, με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών κατά 80 έως 95% έως το 2050, 
θα πρέπει να αναληφθούν νέες δράσεις,
οικονομικά αποδοτικές. Όσον αφορά τη 
συγκράτηση και την ανάκτηση, η 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής στα 
συστήματα ψύξης των οχημάτων οδικών 
μεταφορών, όπως τα φορτηγά και τα
ρυμουλκούμενα, ήταν μεταξύ των 
μελετώμενων λύσεων για την περαιτέρω 
μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου.

_______________
1ΕΕ L 161, 14.6.2006, σ. 12

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιδιώκεται ακρίβεια και σαφήνεια όσον αφορά τα συμπεράσματα της 
έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Δεδομένου ότι υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές επιλογές, η υφιστάμενη 
απαγόρευση της χρήσης του 
εξαφθοριούχου θείου στην υπό πίεση 
χύτευση μαγνησίου και στην ανακύκλωση 
κραμάτων υπό πίεση χύτευσης μαγνησίου 
θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καλύψει 
και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
λιγότερο από 850 kg ανά έτος. Ομοίως, 
εφόσον οριστεί κατάλληλη μεταβατική 
περίοδος, θα πρέπει να απαγορευθεί η 
χρήση ψυκτικών μέσων με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη («GWP»)
μεγαλύτερο του 2500 για την εξυπηρέτηση 
ή τη συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού που 
έχει σχεδιαστεί για θερμοκρασία 
λειτουργίας ίση με -50°C ή ανώτερη και 
με γόμωση ισοδύναμη τουλάχιστον με 50
τόνους CO2. Η απαγόρευση δεν ισχύει 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030 για τα 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που έχουν 
ανακτηθεί, αποκατασταθεί ποιοτικά ή 
ανακυκλωθεί 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.



PE504.125v02-00 8/34 AD\937782EL.doc

EL

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστούν η βέλτιστη εφαρμογή του κανονισμού και οι κατάλληλες 
προσαρμογές, θα πρέπει να πραγματοποιείται συνολική επανεξέταση ανά πενταετία.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 α
Πεδίο εφαρμογής

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE504.125v02-00 10/34 AD\937782EL.doc

EL

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 γ) Ως «εξαφθοριούχο θείο (SF6)» 
νοείται η εν λόγω ουσία που απαριθμείται 
στο τμήμα 3 του παραρτήματος Ι ή τα 
μείγματα που περιέχουν την εν λόγω 
ουσία,
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
ουσιαστικά υπεύθυνο για την τεχνική 
λειτουργία του εξοπλισμού και των 
συστημάτων που εμπίπτουν στον παρόντα 
κανονισμό,

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν εντοπισθεί διαρροή αναλόγων 
αερίων, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός 
επισκευάζεται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση πριν χρησιμοποιηθεί εκ 
νέου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε περίπτωση που εντοπισθεί διαρροή αερίου, ο εξοπλισμός θα 
πρέπει να επισκευαστεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου.

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Κατά την παράδοση και παραλαβή κλειστών δοχείων δεν υπάρχει άμεση επαφή με φθοριούχα 
αέρια, συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση)

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 
1 διεξάγονται με την ακόλουθη συχνότητα:

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εφόσον για ένα σύστημα 
πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο δ), υφίσταται 
καθεστώς επιθεωρήσεων που πληροί τα 
πρότυπα ISO 14520 ή EN 15004 και το εν 
λόγω σύστημα πυροπροστασίας αποτελεί 
αντικείμενο επιθεωρήσεων με τη 
συχνότητα που ορίζεται στην παράγραφο 
2, με τις εν λόγω επιθεωρήσεις θεωρείται 
ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις της
παραγράφου 1.

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προσωπικό που αναλαμβάνει τη 
γόμωση με υδροφθοράνθρακες του 
τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1,
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 22

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 

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
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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.

λόγους ασφαλείας.

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 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή, πριν από την έκδοση 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης βάσει 
της προηγούμενης παραγράφου για την 
εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών 
εξοπλισμού, παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες καθώς επίσης και ευκαιρίες 
για τη συμμετοχή του κοινού σύμφωνα με 
τα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1367/2006 αντίστοιχα.

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση κάποια εξαίρεσης, η Επιτροπή οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες καθώς επίσης και ευκαιρίες για τη συμμετοχή του κοινού σύμφωνα με το δίκαιο 
της ΕΕ.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016, τα 
κράτη μέλη δημοσιεύουν έκθεση σχετικά 
με τις προδιαγραφές, την εθνική 
νομοθεσία και τους κανονισμούς δόμησης 
που περιορίζουν τη χρήση εύφλεκτων 
ψυκτικών μέσων, ιδίως στα προϊόντα και 
στον εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού.
Η έκθεση επανεξετάζει τους 
περιορισμούς με βάση τις τεχνολογικές 
εξελίξεις που μεσολάβησαν ύστερα από 
την έγκρισή τους και τις βέλτιστες 
βιομηχανικές πρακτικές σχετικά με τον 
ασφαλή χειρισμό των εύφλεκτων 
ψυκτικών μέσων, προσδιορίζοντας τις 
ενέργειες για την ανανέωσή τους όπου 
κρίνεται αναγκαίο, ενώ παράλληλα θα 
καθορίζει τις εφαρμογές εκείνες στις 
οποίες πρέπει να διατηρηθούν 
περιορισμοί για αντικειμενικούς λόγους 
ασφαλείας.
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή 
δημοσιεύει συγκεφαλαιωτική έκθεση 
σχετικά με τους περιορισμούς που 
εντοπίζονται στα κράτη μέλη και τις 
ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν για την εξέτασή τους 
και περιλαμβάνει επανεξέταση των 
περιορισμών που είναι ενσωματωμένοι 
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
προδιαγραφές και συμπληρωματικές 
ενέργειες προκειμένου να εναρμονίσει 
τους περιορισμούς με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις βέλτιστες βιομηχανικές 
πρακτικές σχετικά με τον ασφαλή 
χειρισμό των εύφλεκτων ψυκτικών 
μέσων.

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί των προδιαγραφών, της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών δόμησης 
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συνιστούν συχνά τον λόγο επιβράδυνσης της διάδοσης και του μεριδίου αγοράς των 
τεχνολογιών με χαμηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) σε ορισμένα κράτη μέλη. Η 
νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια πρέπει να επανεξεταστεί και να εναρμονιστεί με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές.

Τροπολογία 25

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.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) αφρώδη προμείγματα πολυόλης και 
διαλύματα.

Τροπολογία 27

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 που έχει σχεδιαστεί 
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ισοδύναμη τουλάχιστον με 5 τόνους CO2. για θερμοκρασία λειτουργίας ίση με -50°C 
ή ανώτερη και με δόση γόμωσης 
ισοδύναμη τουλάχιστον με 50 τόνους CO2.

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, αυτή η 
διάταξη δεν εφαρμόζεται στα 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. Αυτά τα αέρια που έχουν 
ανακτηθεί ή αποκατασταθεί ποιοτικά 
πρέπει να φέρουν την κατάλληλη 
σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 5.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2030 αυτή η 
διάταξη δεν εφαρμόζεται στα 
ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης 
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. Τέτοια 
ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο από την 
επιχείρηση που διενεργεί την ανάκτησή 
τους, ως μέρος της συντήρησης και της 
εξυπηρέτησης, ή από την επιχείρηση για 
την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως 
μέρος της συντήρησης και της 
εξυπηρέτησης.

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.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Για να αποφευχθεί στρέβλωση του 
ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ, 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 της Ένωσης δεν 
γομώνονται με υδροφθοράνθρακες εκτός 
και αν οι υδροφθοράνθρακες είχαν
διατεθεί στην αγορά της Ένωσης πριν από 
τις [ηη/μμ/εε] [παρεμβάλλεται η 
ημερομηνία έναρξης του συστήματος 
ποσοστώσεων] ή καταλογίζονται στην 
ποσόστωση των υδροφθορανθράκων που 
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αναφέρεται στο άρθρο 14.

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες ψυκτικού που περιέχονται σε εισαγόμενο εξοπλισμό πρέπει να εξετάζονται χωρίς 
να δημιουργούν περιττή διοικητική επιβάρυνση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίδια 
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 30

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.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) 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 
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πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 32

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, εφόσον 
διατίθενται στην αγορά ασφαλείς και 
τεχνικά και οικονομικά εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις, 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.

Αιτιολόγηση

Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση των μέγιστων ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις που είναι όχι μόνο τεχνικά εφικτές και ασφαλείς αλλά και οικονομικά 
βιώσιμες.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για:

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.

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 34

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 

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

εξελίξεις της αγοράς όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες και τις συναφείς 
εκπομπές ρύπων, εφόσον διαπιστωθεί ότι 
διατίθεται στην αγορά ασφαλής και
τεχνικά και οικονομικά εφικτή 
εναλλακτική λύση, και

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή, πριν από την έκδοση 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης βάσει 
της ανωτέρω παραγράφου, παρέχει 
πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς επίσης 
και ευκαιρίες για τη συμμετοχή του 
κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 
αντίστοιχα.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης του κλίματος, οι μέγιστες ποσότητες 
πρέπει να τροποποιηθούν μόνο προς τα κάτω προκειμένου να επισπευσθεί περαιτέρω η 
μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις. Πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την 
τροποποίηση των ποσοτήτων ή τη χορήγηση εξαίρεσης, η Επιτροπή οφείλει να παρέχει 
πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς επίσης και ευκαιρίες για τη συμμετοχή του κοινού σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις της ΕΕ.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 η 
Επιτροπή θα δημοσιεύσει ανασκόπηση 
σχετικά με τις ασφαλείς, οικονομικά και 
τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις στην 
αγορά που θα αντικαταστήσουν τους 
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υφιστάμενους υδροφθοράνθρακες.

Αιτιολόγηση

Πριν καθοριστούν οι ποσότητες των υδροφθορανθράκων που θα είναι διαθέσιμοι από το 2015, 
η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα ασφαλών, τεχνικά και οικονομικά εφικτών 
εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των 
συστημάτων που βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. 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 (περιλαμβανομένων ιδιαίτερα 
των ιατρικών και φαρμακευτικών 
εφαρμογών)·
- αεροδιαστημικές εφαρμογές 
(περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των 
συστημάτων πυρόσβεσης και των 
πυροσβεστήρων σε αεροπλάνα)·
- εφαρμογές παραγωγής, μετάδοσης και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας·
- εφαρμογές κρυογόνου·
- παραγωγή βιομηχανικών αερίων.

Τροπολογία 38

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 

Το αργότερο έξι έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με



AD\937782EL.doc 27/34 PE504.125v02-00

EL

υδροφθορανθράκων στην αγορά της 
Ένωσης, ιδίως για ιατρικές εφαρμογές.

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.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 39

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, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης σχετικά 
με τη συνέχεια της ζήτησης για 
υδροφθοράνθρακες το 2024, το 2027, το 
2030 και μετά το 2030.

Τροπολογία 40

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. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 
παράγραφος 4, 7 παράγραφος 2, 8 
παράγραφος 7, 9 παράγραφος 3, 10 
παράγραφος 7, 13 παράγραφος 4, 14 
παράγραφος 6, 17 παράγραφος 5, 18 
παράγραφος 3 και 19 παράγραφοι 1 και 2 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
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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].

διάστημα πέντε ετών από την [ηη/μμ/εεεε] 
[να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από το πέρας της πενταετίας. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως  για περιόδους ίσης 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αναφέρονται στο εδάφιο 4 και όχι στο εδάφιο 5 του άρθρου 13. 
Επιπλέον, καλό θα είναι να περιορίζεται χρονικά η εξουσιοδότηση και να υπάρχει σχετική 
έκθεση.  

Τροπολογία 41

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. 
Τυχόν απόφαση ανάκλησης συνεπάγεται 
την άρση των δικαιωμάτων που 
εκχωρούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος 
των ήδη κείμενων κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 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, 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη κείμενων κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.
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Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αναφέρονται στο εδάφιο 4 και όχι στο εδάφιο 5 του άρθρου 13.

Τροπολογία 42

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 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 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει  των άρθρων 3 
παράγραφος 4, 7 παράγραφος 2, 8 
παράγραφος 7, 9 παράγραφος 3, 10 
παράγραφος 7, 13 παράγραφος 4, 14 
παράγραφος 6, 17 παράγραφος 5, 18 
παράγραφος 3 και 19 παράγραφοι 1 και 2 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αναφέρονται στο εδάφιο 4 και όχι στο εδάφιο 5 του άρθρου 13.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

1η 
Ιανουαρίου 
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150 2015

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

1η 
Ιανουαρίου 
2017

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %
2018-20   63 % 2018-20   68 %

2021-23   45 % 2021-23   50 %
2024-26   31 % 2024-26   31 %

2027-29   24 % 2027-29   27 %

2030   21 % 2030   21 %

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συνολική παραγωγή κάθε ουσίας 
στην Ένωση, αναφέροντας τις κυριότερες 
κατηγορίες εφαρμογών στις οποίες
χρησιμοποιείται η εκάστοτε ουσία,

α) τη συνολική ποσότητα κάθε ουσίας που 
έχει παραγάγει στην Ένωση, αναφέροντας 
τις κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών στις 
οποίες χρησιμοποιείται η εκάστοτε ουσία,

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας.
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σειρά 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 3, παράγραφος 4 Άρθρο 3, παράγραφος 4
Τροπολογία

Άρθρο 3, παράγραφος 4 Άρθρο 4, παράγραφος 2

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος εκ παραδρομής.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 3, παράγραφος 5 Άρθρο 3, παράγραφος 5
Τροπολογία

Άρθρο 3, παράγραφος 5 Άρθρο 3, παράγραφος 3

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος εκ παραδρομής.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σειρά 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 3, παράγραφος 7 Άρθρο 3, παράγραφος 6
Τροπολογία

Άρθρο 3, παράγραφος 7 Άρθρο 3, παράγραφος 4
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Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος εκ παραδρομής.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σειρά 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 4, παράγραφος 1 Άρθρο 6, παράγραφος 1
Τροπολογία

Άρθρο 4, παράγραφος 1 Άρθρο 7, παράγραφος 1

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος εκ παραδρομής.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σειρά 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 4, παράγραφος 2 Άρθρο 6, παράγραφος 3

Τροπολογία

Άρθρο 4, παράγραφος 2 Άρθρο 7, παράγραφος 3

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος εκ παραδρομής.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 4, παράγραφος 3 Άρθρο 6, παράγραφος 4
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Τροπολογία

Άρθρο 4, παράγραφος 3 Άρθρο 7, παράγραφος 4

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος εκ παραδρομής.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σειρά 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 4, παράγραφος 4 Άρθρο 6, παράγραφος 5
Τροπολογία

Άρθρο 4, παράγραφος 4 Άρθρο 7, παράγραφος 3

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος εκ παραδρομής.
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