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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 18
Αιτιολογική αναφορά 1

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 175 
παράγραφος 1 και το άρθρο 95 σε σχέση με 
τα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος 
κανονισμού,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

Or. de
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της νομικής βάσης που πρότεινε η Επιτροπή και ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Τροπολογία 19
Αιτιολογική αναφορά 1

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 175 
παράγραφος 1 και το άρθρο 95 σε σχέση με 
τα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος 
κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου ο κανονισμός πρέπει να έχει μία και μόνη νομική 
βάση. Πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 95 δεδομένου ότι ένας κανονισμός με άξονα τα προϊόντα 
που βασίζεται στο άρθρο 175 θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος της εσωτερικής αγοράς. Ένας 
κανονισμός που βασίζεται στο άρθρο 95 πρέπει ασφαλώς να εξετάζει και τις υψηλότερες 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές και την περιβαλλοντική προστασία.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που 
ελέγχονται βάσει του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο και του παρόντος κανονισμού είναι 
ισχυρά αέρια θερμοκηπίου από τα οποία 
μερικά είναι έως 23 900 φορές 
βλαβερότερα από το CO2, ή έχουν διάρκεια 
ζωής στην ατμόσφαιρα έως 50 000 έτη.
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Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Πρωταρχικός στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι η μείωση των εκπομπών 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που 
καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο 
και, με τον τρόπο αυτό, η προστασία του 
περιβάλλοντος. Η νομική βάση των 
διατάξεων αυτών θα πρέπει, συνεπώς, να 
είναι το άρθρο 175 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης.

(5) Πρωταρχικός στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι η πρόληψη και μείωση 
των εκπομπών φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που καλύπτονται από το 
Πρωτόκολλο του Κιότο και, με τον τρόπο 
αυτό, η προστασία του περιβάλλοντος. Η 
νομική βάση των διατάξεων αυτών θα 
πρέπει, συνεπώς, να είναι το άρθρο 175 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις περισσότερες εφαρμογές υπάρχουν ήδη τεχνικά εφικτές, αποτελεσματικές ως προς το 
κόστος και περιβαλλοντικά πιο αποδεκτές ουσίες αντικατάστασης για τα HFC, PFC και SF6.
Οι κλιματικές αλλαγές πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσω της καινοτομίας και επομένως πρέπει 
να ενθαρρυνθεί η ταχεία μετάβαση σε φιλοπεριβαλλοντικές εναλλακτικές λύσεις και 
τεχνολογίες.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Ωστόσο, είναι σκόπιμο να ληφθούν 
μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο βάσει του 
άρθρου 95 της Συνθήκης για την 
εναρμόνιση των απαιτήσεων που αφορούν 
τη χρήση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου και τη διάθεση στην αγορά και 
την επισήμανση των προϊόντων και του 
εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου. Οι περιορισμοί στην εμπορία 

(6) Είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα σε 
κοινοτικό επίπεδο για την εναρμόνιση των 
ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν τη 
χρήση των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
και τη διάθεση στην αγορά και την 
επισήμανση των προϊόντων και του 
εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου. Οι περιορισμοί στην εμπορία 
και στη χρήση φθοριούχων αερίων 
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και στη χρήση φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου για ορισμένες εφαρμογές είναι 
αποδεκτοί στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και δεν είναι 
εφικτή η βελτίωση της συγκράτησης και 
της ανάκτησης. Οι εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ορισμένων βιομηχανικών 
κλάδων, καθώς και το γεγονός ότι 
συνεχίζεται η ανάπτυξη εναλλακτικών 
λύσεων, θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη.

θερμοκηπίου για ορισμένες εφαρμογές είναι 
αποδεκτοί στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
ασφαλείς περιβαλλοντικά αποδεκτές 
εναλλακτικές λύσεις. Η ανάπτυξη νέων 
εναλλακτικών λύσεων και η μετάβαση σε 
υφιστάμενες εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
ενθαρρυνθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου και δεδομένου ότι ο σκοπός και το περιεχόμενο του 
κανονισμού αφορούν σαφώς την προστασία του περιβάλλοντος, όλος ο κανονισμός πρέπει να 
βασίζεται στο άρθρο 175. Για τις περισσότερες εφαρμογές υπάρχουν ήδη τεχνικά εφικτές, 
αποτελεσματικές ως προς το κόστος και περιβαλλοντικά πιο αποδεκτές ουσίες αντικατάστασης 
για τα HFC, PFC και SF6. Πάντως παρατηρείται μεγάλη αδράνεια στην αγορά που 
παρεμποδίζει την ταχύτερη υιοθέτηση των εναλλακτικών λύσεων. Η καινοτομία και η μετάβαση 
σε πιο φιλοπεριβαλλοντικές εναλλακτικές λύσεις πρέπει να προωθηθούν ενεργά.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland,

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
αποτρέπει τα κράτη μέλη από τη 
διατήρηση ή εισαγωγή αυστηρότερων 
προστατευτικών μέτρων. Οι διαφορές που 
υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών όσον 
αφορά τις καθιερωμένες πρακτικές τους 
περί περιορισμού ορισμένων φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου απαιτούν να 
έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διατηρούν και να εισάγουν αυστηρότερα 
μέτρα. Τούτο είναι απαραίτητο για λόγους 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της 
Συνθήκης που ορίζει υψηλό επίπεδο 
προστασίας στον τομέα του περιβάλλοντος 
όπως ορίζεται στο άρθρο 174, παρ. 2 και 
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στο άρθρο 95, παρ. 3. Επιπλέον, τούτο 
είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν τα σχέδιά τους για μείωση των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται χωρίς αυτήν την "περιβαλλοντική εγγύηση" μερικά κράτη μέλη 
θα έχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό που έχουν σήμερα και θα αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όταν θα εφαρμόζουν τις προγραμματισμένες μειώσεις των φθοριούχων αερίων όπως 
αναφέρεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη λιγότερο 
επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις για τους 
HFC, τους PFC και το SF6 για τη μεγάλη 
πλειονότητα των εφαρμογών, 
δικαιολογείται να περιορισθεί η χρήση τους 
και η κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων 
και εξοπλισμού που περιέχουν αυτά τα 
αέρια σε εφαρμογές όταν δεν υπάρχουν 
ασφαλείς και πιο φιλοπεριβαλλοντικές 
εναλλακτικές λύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις περισσότερες εφαρμογές υπάρχουν ήδη τεχνικά εφικτές, αποτελεσματικές ως προς το 
κόστος και περιβαλλοντικά πιο αποδεκτές ουσίες αντικατάστασης για τα HFC, PFC και SF6.
Ωστόσο παρατηρείται μεγάλη αδράνεια στην αγορά που παρεμποδίζει την ταχύτερη χρήση των 
εναλλακτικών λύσεων, εν μέρει λόγω της ισχυρής βιομηχανίας φθορανθράκων, που 
εξακολουθεί να έχει προφανές αδιάσειστο συμφέρον στη χρήση των CFC, HCFC και τώρα των 
HFC. Ενώ τα επίπεδα εκπομπών άλλων αερίων που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του 
Κιότο, π.χ.  CΟ2), μεθάνιο και υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) παραμένουν σταθερά ή αυξάνονται 
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ελαφρώς στην Ευρώπη, οι εκπομπές υδροφθορανθράκων ιδιαίτερα αυξάνουν με πολύ ταχύ 
ρυθμό.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Το άρθρο 95, παρ. 3 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Επιτροπή να λαμβάνει ως 
βάση για τις προτάσεις της ένα υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας 
λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα κάθε νέο 
επίτευγμα που βασίζεται σε επιστημονικά 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 26
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 
μείωση των εκπομπών των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από 
το Πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται στα φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Α του εν λόγω 
Πρωτοκόλλου. Το Παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει 
κατάλογο των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που καλύπτονται επί του 
παρόντος από τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και τα αντίστοιχα δυναμικά 
θέρμανσης του πλανήτη. Βάσει των 
αναθεωρήσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο και τις οποίες αποδέχονται η 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, το 
Παράρτημα Ι μπορεί να αναθεωρείται και, 
ενδεχομένως, να καθίσταται επίκαιρο.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 
πρόληψη και η μείωση των εκπομπών των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που 
καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α του εν 
λόγω Πρωτοκόλλου. Το Παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει 
κατάλογο των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που καλύπτονται επί του 
παρόντος από τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και τα αντίστοιχα δυναμικά 
θέρμανσης του πλανήτη. Βάσει των 
αναθεωρήσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο και τις οποίες αποδέχονται η 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, το 
Παράρτημα Ι μπορεί να αναθεωρείται και, 
ενδεχομένως, να καθίσταται επίκαιρο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις περισσότερες εφαρμογές υπάρχουν ήδη τεχνικά εφικτές, αποτελεσματικές ως προς το 
κόστος και περιβαλλοντικά πιο αποδεκτές ουσίες αντικατάστασης για τα HFC, PFC και SF6. Η 
τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει ότι αυτός ο κανονισμός αποσκοπεί όχι μόνον στη 
συγκράτηση αυτών των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου αλλά και στην αντικατάστασή 
τους από πιο φιλοπεριβαλλοντικές εναλλακτικές λύσεις.  Η ταχεία μετάβαση προς αυτές τις 
εναλλακτικές λύσεις δεν θα συμβάλει μόνον στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αλλά 
και θα προωθήσει την τεχνολογική καινοτομία.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Τροπολογία 27
Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)

Ο παρών κανονισμός δεν αποτρέπει τα 
κράτη μέλη από τη διατήρηση ή εισαγωγή 
αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σημερινές διαφορές μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την καθιερωμένη πρακτική τους περί 
περιορισμού ορισμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου απαιτούν να έχουν τα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να διατηρούν και να εισάγουν αυστηρότερα μέτρα. Τούτο είναι απαραίτητο για 
λόγους συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Συνθήκης που ορίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 
στον τομέα του περιβάλλοντος όπως ορίζεται στο άρθρο 95, παρ. 3  και στο άρθρο 174, παρ. 2.
Επιπλέον, τούτο είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν τα σχέδιά τους για μείωση των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο του Κιότο.
Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται χωρίς αυτήν την "περιβαλλοντική εγγύηση" μερικά κράτη μέλη 
θα έχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό που έχουν σήμερα και θα αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όταν θα εφαρμόζουν τις προγραμματισμένες μειώσεις των φθοριούχων αερίων όπως 
αναφέρεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 28
Άρθρο 1, παράγραφος 2
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Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τη 
συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και 
την καταστροφή των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου του Παραρτήματος Ι· την 
επισήμανση και τη διάθεση προϊόντων και 
εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά·
την κοινοποίηση πληροφοριών για τα αέρια 
αυτά· τις χρήσεις του άρθρου 8 και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων και του 
εξοπλισμού του άρθρου 9· καθώς και την 
κατάρτιση και την πιστοποίηση του 
προσωπικού που συμμετέχει στις 
δραστηριότητες που προβλέπονται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τη 
συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και 
την καταστροφή των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου του Παραρτήματος Ι· την 
επισήμανση και τη διάθεση προϊόντων και 
εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά·
την κοινοποίηση πληροφοριών για τα αέρια 
αυτά· τον έλεγχο των χρήσεων του άρθρου 
8 και την κοινοποίηση στην αγορά των 
προϊόντων και του εξοπλισμού του άρθρου 9 
και του Παραρτήματος II· καθώς και την 
κατάρτιση και την πιστοποίηση του 
προσωπικού που συμμετέχει στις 
δραστηριότητες που προβλέπονται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές διευκρινίζουν το περιεχόμενο των άρθρων 8, 9 και του Παραρτήματος II.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 29
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τη 
συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και 
την καταστροφή των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου του Παραρτήματος Ι· την 
επισήμανση και τη διάθεση προϊόντων και 
εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά·
την κοινοποίηση πληροφοριών για τα αέρια 
αυτά· τις χρήσεις του άρθρου 8 και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων και του 
εξοπλισμού του άρθρου 9· καθώς και την 
κατάρτιση και την πιστοποίηση του 
προσωπικού που συμμετέχει στις 
δραστηριότητες που προβλέπονται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τη 
συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και 
την καταστροφή των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου του Παραρτήματος Ι· την 
επισήμανση και τη διάθεση προϊόντων και 
εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά·
την κοινοποίηση πληροφοριών για τα αέρια 
αυτά· τις χρήσεις του άρθρου 8 και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων και του 
εξοπλισμού του άρθρου 9· καθώς και την 
κατάρτιση και την πιστοποίηση του 
προσωπικού και των εταιρειών που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες που 
προβλέπονται με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των λέξεων "και των εταιρειών" μετά τη λέξη "προσωπικού" είναι απαραίτητη για 
λόγους συνέπειας προς τη διατύπωση του άρθρου 5.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, σημείο 7

7) "διάθεση στην αγορά" : η έναντι αμοιβής 
ή η δωρεάν παροχή ή προσφορά σε τρίτους, 
από παραγωγό ή εισαγωγέα για πρώτη φορά 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντων και 
εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου ή η λειτουργία των οποίων 
εξαρτάται από τα αέρια αυτά,

7) "διάθεση στην αγορά": η έναντι αμοιβής 
ή η δωρεάν παροχή ή προσφορά σε τρίτους, 
από παρασκευαστή, τον εγκεκριμένο 
αντιπρόσωπο του παρασκευαστή στην 
Κοινότητα ή εισαγωγέα για πρώτη φορά 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη 
διανομή ή χρήση στην Κοινότητα, 
προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή η 
λειτουργία των οποίων εξαρτάται από τα 
αέρια αυτά,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να ευθυγραμμίσει τον ορισμό "διάθεση στην αγορά" με τον 
"Οδηγό για την εκτέλεση των οδηγιών βάσει της νέας προσέγγισης και της σφαιρικής 
προσέγγισης". Η διάθεση στην αγορά δεν θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα όταν ένα προϊόν 
παρασκευάζεται σε κράτος μέλος με σκοπό την εξαγωγή του σε τρίτη χώρα.
Σύμφωνα με τον οδηγό αυτό είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται ο όρος "παρασκευαστής ή 
εγκεκριμένος αντιπρόσωπος" αντί του "παραγωγού".

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, σημείο 11

11) "ερμητικά σφραγισμένο σύστημα": 
σύστημα στο οποίο όλα τα μέρη που 
περιέχουν ψυκτικό μέσο στεγανοποιούνται 
με αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση ή με 

11) "ερμητικά σφραγισμένο σύστημα": 
σύστημα στο οποίο όλα τα μέρη που 
περιέχουν ψυκτικό μέσο στεγανοποιούνται 
με αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση ή με 
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παρόμοια μόνιμη σύνδεση, παρόμοια μόνιμη σύνδεση, που 
περιλαμβάνει σφραγισμένα ή 
προστατευμένα σημεία πρόσβασης για να 
είναι δυνατή η κατάλληλη επιδιόρθωση ή 
τελική διάθεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμη και τα σφραγισμένα συστήματα μπορεί να χρειάζονται κατάλληλα σημεία πρόσβασης για 
να εξασφαλίζεται η δέουσα επιδιόρθωση ή τελική διάθεση. Η τροπολογία αυτή διευκολύνει την 
ανάκτηση του ψυκτικού μέσου από το σύστημα με ορθό από περιβαλλοντική άποψη τρόπο, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 (ανάκτηση).
Αυτά τα σημεία πρόσβασης δεν στεγανοποιούνται με αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση αλλά 
προστατεύονται από ακατάλληλη χρήση με ειδικές καλύπτρες, τη χρήση ειδικών σφραγισμάτων, 
κ.λπ. 

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, παράγραφος 17α (νέα)

17α) "σταθερή" εφαρμογή ή εξοπλισμός: η 
εφαρμογή ή ο εξοπλισμός που συνήθως 
κατά τη λειτουργία δεν βρίσκεται σε 
διακίνηση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σταθερά συστήματα είναι μη κινητά συστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν σταθερές 
εγκαταστάσεις, εγκατεστημένες από εταιρείες συναρμολόγησης ή εγκατάστασης σε δεδομένο 
μέρος, αλλά και φορητές συσκευές τις οποίες ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί σε 
διάφορες θέσεις.
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Τροπολογία: Frederika Brepoels, Avril Doyle

Τροπολογία 33
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1.  Οι χειριστές των ακόλουθων σταθερών 
εφαρμογών: εξοπλισμός ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας και 
συστήματα πυροπροστασίας, που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου του 
Παραρτήματος Ι, χρησιμοποιώντας όλα τα 
μέτρα που είναι τεχνικώς εφικτά και δεν 
συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος :

1.  Οι χειριστές των ακόλουθων σταθερών 
εφαρμογών: κυκλώματα ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας και 
συστήματα πυροπροστασίας, που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου του 
Παραρτήματος Ι, χρησιμοποιώντας όλα τα 
μέτρα που είναι τεχνικώς εφικτά και δεν 
συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα κυκλώματα. Η λέξη "εξοπλισμός" είναι πολύ 
γενική και μπορεί να παρερμηνευθεί στην κατάσταση αυτή. Ο όρος "κυκλώματα" δηλώνει 
ξεκάθαρη περιγραφή.

Τροπολογία: Frederika Brepoels, Avril Doyle

Τροπολογία 34
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) οι εφαρμογές που περιέχουν τουλάχιστον 
3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
επιθεωρούνται τουλάχιστον άπαξ ανά 
δωδεκάμηνο· η απαίτηση αυτή δεν ισχύει 
για τα ερμητικά σφραγισμένα συστήματα 
που φέρουν τη σχετική επισήμανση και 
περιέχουν λιγότερο από 6 kg φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου, β)

(α) οι εφαρμογές που περιέχουν τουλάχιστον 
3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
επιθεωρούνται τουλάχιστον άπαξ ανά 
δωδεκάμηνο· η απαίτηση αυτή δεν ισχύει 
για τα κυκλώματα με ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα που φέρουν τη 
σχετική επισήμανση και περιέχουν λιγότερο 
από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, 
β)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα κυκλώματα. Η λέξη "εξοπλισμός" είναι πολύ 
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γενική και μπορεί να παρερμηνευθεί στην κατάσταση αυτή. Ο όρος "κυκλώματα" δηλώνει 
ξεκάθαρη περιγραφή.

Τροπολογία: John Bowis, Avril Doyle

Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 3

Χάριν εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου, η φράση «επιθεωρούνται για 
την ανίχνευση διαρροών» σημαίνει ότι ο 
εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχεται κατά 
πρώτο λόγο για διαρροές, με χρησιμοποίηση 
άμεσων ή έμμεσων μεθόδων μέτρησης και 
με επίκεντρο τα μέρη του εξοπλισμού ή του 
συστήματος που διατρέχουν τον μεγαλύτερο
κίνδυνο διαρροής.

Χάριν εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου, η φράση «ελέγχονται για την 
ανίχνευση διαρροών» σημαίνει ότι ο 
εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχεται για 
διαρροές, με χρησιμοποίηση άμεσων 
μεθόδων μέτρησης  - και με επίκεντρο τα 
μέρη του συστήματος που διατρέχουν 
κίνδυνο διαρροής - ή με χρησιμοποίηση 
έμμεσων μεθόδων μέτρησης -
επικεντρώνοντας την προσοχή στην 
ποσότητα των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που περιέχονται στο 
σύστημα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 ισχύει για διάφορες χρήσεις των φθοριούχων αερίων.  Όλοι επομένως οι τομείς και 
τα αέρια πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 36
Άρθρο 3, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 3

Χάριν εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου, η φράση «επιθεωρούνται για 
την ανίχνευση διαρροών» σημαίνει ότι ο 
εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχεται κατά 
πρώτο λόγο για διαρροές, με χρησιμοποίηση 
άμεσων ή έμμεσων μεθόδων μέτρησης και 
με επίκεντρο τα μέρη του εξοπλισμού ή του 
συστήματος που διατρέχουν τον μεγαλύτερο
κίνδυνο διαρροής.

Χάριν εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου, η φράση «ελέγχονται για την 
ανίχνευση διαρροών» σημαίνει ότι ο 
εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχεται για 
διαρροές, με χρησιμοποίηση άμεσων 
μεθόδων μέτρησης  - και με επίκεντρο τα 
μέρη του συστήματος που διατρέχουν 
κίνδυνο διαρροής - ή με χρησιμοποίηση 
έμμεσων μεθόδων μέτρησης -
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επικεντρώνοντας την προσοχή στην 
ποσότητα των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου που περιέχονται στο 
σύστημα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ακριβέστερος ορισμός των όρων «ελέγχονται για την ανίχνευση διαρροών».

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 37
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3.  Οι χειριστές των εφαρμογών της 
παραγράφου 1 που περιέχουν τουλάχιστον 
300 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
εγκαθιστούν συστήματα ανίχνευσης 
διαρροών. Τα εν λόγω συστήματα 
ανίχνευσης διαρροών επιθεωρούνται 
τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο για να 
εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.

3.  Οι χειριστές των εφαρμογών της 
παραγράφου 1 που περιέχουν τουλάχιστον 
300kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
εγκαθιστούν συστήματα ανίχνευσης 
διαρροών.  Τα εν λόγω συστήματα 
ανιχνεύσεων διαρροών επιθεωρούνται 
τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο για να 
εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.  
Στην περίπτωση των συστημάτων 
πυροπροστασίας αυτές οι διατάξεις 
εφαρμόζονται μόνον σε νέα συστήματα που 
εγκαθίστανται μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κύλινδροι πυρασφάλειας HFC είναι εφοδιασμένοι με μανόμετρο πίεσης που επισημαίνει 
οιαδήποτε διαρροή.  Η τοποθέτηση διάταξης συναγερμού σε υφιστάμενο σύστημα σημαίνει 
απενεργοποίηση του συστήματος αφήνοντας τον φορέα εκμετάλλευσης χωρίς καμιά 
πυρασφάλεια ενώ καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν τον καλύπτει κατά το διάστημα αυτό.  Ο 
χρόνος και το κόστος επανεξοπλισμού υφισταμένων συστημάτων πυροπροστασίας με 
συναγερμούς περιλαμβανομένου του συνοδευτικού κινδύνου και της διακοπής που προκαλείται, 
δεν δικαιολογούν επομένως μια τέτοια ενέργεια.
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 38
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Οι χειριστές των εφαρμογών της 
παραγράφου 1 που περιέχουν τουλάχιστον 
300kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
εγκαθιστούν συστήματα ανίχνευσης 
διαρροών.  Τα εν λόγω συστήματα 
ανίχνευσης διαρροών επιθεωρούνται 
τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο για να 
εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.

3. Οι χειριστές των εφαρμογών της 
παραγράφου 1 που περιέχουν τουλάχιστον 
300kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
εγκαθιστούν συστήματα ανίχνευσης 
διαρροών.  Τα εν λόγω συστήματα 
ανίχνευσης διαρροών επιθεωρούνται 
τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο για να 
εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.  
Στην περίπτωση των συστημάτων 
πυροπροστασίας αυτές οι διατάξεις 
εφαρμόζονται μόνον σε νέα συστήματα που 
εγκαθίστανται μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κύλινδροι πυρασφάλειας HFC είναι εφοδιασμένοι με μανόμετρο πίεσης που επισημαίνει 
οιαδήποτε διαρροή.  Η τοποθέτηση διάταξης συναγερμού σε υφιστάμενο σύστημα σημαίνει 
απενεργοποίηση του συστήματος αφήνοντας τον φορέα εκμετάλλευσης χωρίς καμιά 
πυρασφάλεια ενώ καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν τον καλύπτει κατά το διάστημα αυτό.  Ο 
χρόνος και το κόστος επανεξοπλισμού υφισταμένων συστημάτων πυροπροστασίας με 
συναγερμούς περιλαμβανομένου του συνοδευτικού κινδύνου και της διακοπής που προκαλείται, 
δεν δικαιολογούν επομένως μια τέτοια ενέργεια.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 39
Άρθρο 4, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη
διασυνοριακή μεταφορά ανακτηθέντων 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για 
ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή 
εντός της ΕΕ επιτρέποντας στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους προορισμού να 
χορηγεί προηγούμενη συγκατάθεση στις 
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εγκαταστάσεις που ανακτούν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου. Η προηγούμενη 
συγκατάθεση μπορεί να περιορίζεται 
χρονικά και μπορεί να ανακαλείται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανά 
πάσα στιγμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου τα απόβλητα και τα 
προϊόντα με υπεύθυνο από περιβαλλοντική άποψη τρόπο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν την ενθάρρυνση της ανάκτησης. Με την άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων για 
τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων εντός της ΕΕ, η ανάκτηση καθίσταται πιο ελκυστική και 
οικονομικά βιώσιμη.  Τα απόβλητα μπορούν με τότε να μετατραπούν αποτελεσματικά σε 
αξιόλογα, δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν εκ νέου υλικά και δεν πετιούνται ασκόπως ως 
απόβλητα.
Το να επιτρέπεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού να χορηγεί προηγούμενη 
συγκατάθεση στις εγκαταστάσεις που ανακτούν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου θα εξασφαλίσει 
ότι τα φθοριούχα αέρια αντιμετωπίζονται με υπεύθυνο τρόπο στο τέλος της ζωής τους. Ένα 
σύστημα χορήγησης συγκατάθεσης έχει τεθεί σε εφαρμογή με τον κανονισμό για τη μεταφορά 
αποβλήτων (από την εκτέλεση του κανονισμού του 1993 και μετά).  Η προηγούμενη 
συγκατάθεση για ποιοτική αποκατάσταση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου θα χορηγείται σε 
μεμονωμένες εγκαταστάσεις αποκατάστασης, θα είναι χρονικά περιορισμένη και θα μπορεί να 
ανακαλείται από τις αρμόδιες αρχές ανά πάσα στιγμή. Εάν υπάρχει πρόβλημα με την 
επεξεργασία αποβλήτων ενός φορέα εκμετάλλευσης, η συγκατάθεση θα μπορεί και θα πρέπει να 
αποσύρεται.
Για τους παραγωγούς που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση, η προηγούμενη συγκατάθεση που εκδίδεται από τα κράτη μέλη προορισμού 
είναι απαραίτητη για να εξασφαλισθεί η σχέση κόστους-αποτελέσματος των ενεργειών 
ανάκτησης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 40
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1.  Έως την ......, βάσει πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και σε
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, η 
Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του 
άρθρου 11, παράγραφος 2, ελάχιστες 
απαιτήσεις και τους όρους για αμοιβαία 

1.  Έως την ......, βάσει πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και σε 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, η 
Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του 
άρθρου 11, παράγραφος 2, ελάχιστες 
απαιτήσεις και τους όρους για αμοιβαία 
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αναγνώριση όσον αφορά προγράμματα 
κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση για το 
οικείο προσωπικό καθώς και για τις 
επιχειρήσεις και το προσωπικό τους το 
οποίο εκτελεί τις δραστηριότητες των 
άρθρων 3 και 4.

αναγνώριση όσον αφορά προγράμματα 
κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για το οικείο 
προσωπικό τους το οποίο εκτελεί τις 
δραστηριότητες των άρθρων 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει το κείμενο. Είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί ότι οι επιθεωρήσεις ή έλεγχοι 
συγκράτησης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου είναι εκτεταμένοι, να πιστοποιούνται τόσοι οι 
επιχειρήσεις όσο και το προσωπικό τους, είτε είναι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι είτε εργάζονται 
εντός της εταιρείας. Δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής για πιστοποίηση του ενός ή 
του άλλου.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 41
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1.  1. Έως την ......, βάσει πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και σε 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, η 
Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του 
άρθρου 11, παράγραφος 2, ελάχιστες 
απαιτήσεις και τους όρους για αμοιβαία 
αναγνώριση όσον αφορά προγράμματα 
κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση για το 
οικείο προσωπικό καθώς και για τις 
επιχειρήσεις και το προσωπικό τους το 
οποίο εκτελεί τις δραστηριότητες των 
άρθρων 3 και 4.

1. Έως την ......, βάσει πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και σε 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, η 
Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του 
άρθρου 11, παράγραφος 2, ελάχιστες 
απαιτήσεις και τους όρους για αμοιβαία 
αναγνώριση όσον αφορά προγράμματα 
κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για το οικείο 
προσωπικό τους το οποίο εκτελεί τις 
δραστηριότητες των άρθρων 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι σύμφωνη με την πρώτη ανάγνωση. Με τη διατύπωση αυτή τα 
προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης είναι υποχρεωτικά τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και 
για το οικείο προσωπικό τους το οποίο συμμετέχει στην εγκατάσταση, τη συντήρηση, την 
επισκευή και τον έλεγχο του εξοπλισμού που αφορά ο κανονισμός. Μόνον έτσι μπορεί ο 
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κανονισμός να εγγυηθεί:
1. καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της μείωσης των εκπομπών·
2. ισχυρότερη θέση όλου του προσωπικού στον τομέα.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 42
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Έως τις 31 Μαρτίου του πρώτου 
ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
γνωστοποιεί, με έκθεσή του, στην Επιτροπή, 
αποστέλλοντας τις ίδιες πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, 
τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με το 
προηγηθέν ημερολογιακό έτος:

1. Έως τις 31 Μαρτίου του πρώτου 
ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
κάθε παραγωγός, εισαγωγέας, εξαγωγέας  
και κάτοχος φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου γνωστοποιεί, με έκθεσή του, 
στην Επιτροπή, αποστέλλοντας τις ίδιες 
πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους, τα ακόλουθα δεδομένα 
σχετικά με το προηγηθέν ημερολογιακό 
έτος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει την υποχρέωση των κατόχων μεγάλων εγκαταστάσεων φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου να υποβάλλουν επίσης εκθέσεις.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 43
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) Κάθε κάτοχος σταθερών εφαρμογών 
που εμφαίνονται στο άρθρο 3, παρ. 2 (β) 
και (γ) λαμβάνει αριθμό καταχώρισης από 
την οικεία αρμόδια αρχή για κάθε σύστημα 
που εγκαθιστά. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σαφής σύνδεση στην κοινή θέση μεταξύ των διατάξεων για συγκράτηση των 
εκπομπών και υποβολή στοιχείων. Η διεργασία καταχώρισης για μεγάλες εγκαταστάσεις που 
περιέχουν τουλάχιστον 30+ kg θα δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να γνωρίζει πού είναι 
εγκατεστημένα στην πραγματικότητα αυτά τα συστήματα, ποιος τα διαχειρίζεται και τι συμβαίνει 
τελικά με τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που περιέχονται στα συστήματα αυτά.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 44
Άρθρο 6, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα 
ή εξοπλισμό που εξαρτώνται για τη 
λειτουργία τους από αέρια SF6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις εκείνες που εξάγουν ή εισάγουν SF6 σε εξοπλισμό μεταγωγής και σε περιέκτες 
πολλαπλών χρήσεων με μοναδικό σκοπό την πλήρωση του εξοπλισμού μεταγωγής επί τόπου για τη 
λειτουργία του, πρέπει επίσης να εξαιρούνται από την υποχρέωση του άρθρου 6, πρώτη παράγραφος. 
Η διευκρίνιση αυτή θα ευθυγραμμίσει τον κανονισμό με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις όπως ο 
πρόσφατα αναθεωρηθείς γερμανικός νόμος για τις περιβαλλοντικές στατιστικές.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 45
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα προϊόντα και ο 
εξοπλισμός της παραγράφου 2 που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
διατίθενται στην αγορά μόνον εάν το όνομα 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα προϊόντα και ο
εξοπλισμός της παραγράφου 2 που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
διατίθενται στην αγορά μόνον εάν το όνομα 
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των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
αναγράφεται, με χρήση επισήμανσης, με την 
αποδεκτή ονοματολογία του κλάδου.  Η εν 
λόγω επισήμανση καταδεικνύει ότι το 
προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου, τούτο δε δηλώνεται σαφώς 
και ανεξίτηλα επί του προϊόντος ή του 
εξοπλισμού, δίπλα στα σημεία 
εξυπηρέτησης για την πλήρωση με 
φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου ή για την 
ανάκτησή του, ή στο μέρος του προϊόντος ή 
του εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο 
αέριο θερμοκηπίου. Τα ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα φέρουν την 
ανάλογη επισήμανση.

των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
αναγράφεται, με χρήση επισήμανσης, με την 
αποδεκτή ονοματολογία του κλάδου.  Η εν 
λόγω επισήμανση καταδεικνύει ότι το 
προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου και δηλώνει το δυναμικό τους 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, 
τούτο δε δηλώνεται σαφώς και ανεξίτηλα 
επί του προϊόντος ή του εξοπλισμού. Η εν 
λόγω επισήμανση τοποθετείται επί της 
εξωτερικής επιφάνειας του πρόσθιου ή 
άνω μέρους της συσκευής ή του 
εξοπλισμού, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτη 
και όχι κρυμμένη. Εάν η επισήμανση αυτή 
δεν βρίσκεται δίπλα στα σημεία 
εξυπηρέτησης για την πλήρωση με 
φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου ή για την 
ανάκτησή του, ή στο μέρος του προϊόντος ή 
του εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο 
αέριο θερμοκηπίου, τοποθετείται  μια 
δεύτερη επισήμανση δίπλα στα σημεία 
αυτά ή στο μέρος αυτό. Τα ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα φέρουν την 
ανάλογη επισήμανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές συσκευές, τα σημεία εξυπηρέτησης και τα μέρη που περιέχουν φθοριούχα αέρια δεν 
είναι ορατά στους καταναλωτές. Αυτή η τροπολογία θα εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να γνωρίζουν το γεγονός ότι το προϊόν περιέχει αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και το 
δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 46
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 
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παρασκευασμάτων, τα προϊόντα και ο 
εξοπλισμός της παραγράφου 2 που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
διατίθενται στην αγορά μόνον εάν το όνομα 
των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
αναγράφεται, με χρήση επισήμανσης, με την 
αποδεκτή ονοματολογία του κλάδου.  Η εν 
λόγω επισήμανση καταδεικνύει ότι το 
προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου, τούτο δε δηλώνεται σαφώς 
και ανεξίτηλα επί του προϊόντος ή του 
εξοπλισμού, δίπλα στα σημεία 
εξυπηρέτησης για την πλήρωση με 
φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου ή για την 
ανάκτησή του, ή στο μέρος του προϊόντος ή 
του εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο 
αέριο θερμοκηπίου. Τα ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα φέρουν την 
ανάλογη επισήμανση.

παρασκευασμάτων, τα προϊόντα και ο 
εξοπλισμός της παραγράφου 2 που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
διατίθενται στην αγορά μόνον εάν το όνομα 
των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
αναγράφεται, με χρήση επισήμανσης, με την 
αποδεκτή ονοματολογία του κλάδου.  Η εν 
λόγω επισήμανση καταδεικνύει ότι το 
προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου και δηλώνει το δυναμικό τους 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, 
τούτο δε δηλώνεται σαφώς και ανεξίτηλα 
επί του προϊόντος ή του εξοπλισμού. Στην 
περίπτωση καταναλωτικών προϊόντων ή 
εξοπλισμού η εν λόγω επισήμανση 
τοποθετείται επί της εξωτερικής 
επιφάνειας του πρόσθιου ή άνω μέρους της 
συσκευής ή του εξοπλισμού, έτσι ώστε να 
είναι ευδιάκριτη και όχι κρυμμένη. Εάν η 
επισήμανση αυτή δεν βρίσκεται δίπλα στα 
σημεία εξυπηρέτησης για την πλήρωση με 
φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου ή για την 
ανάκτησή του, ή στο μέρος του προϊόντος ή 
του εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο 
αέριο θερμοκηπίου, τοποθετείται  μια 
δεύτερη επισήμανση δίπλα στα σημεία 
αυτά ή στο μέρος αυτό. Τα ερμητικά 
σφραγισμένα συστήματα φέρουν την 
ανάλογη επισήμανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές συσκευές, τα σημεία εξυπηρέτησης και τα μέρη που περιέχουν φθοριούχα αέρια δεν 
είναι ορατά στους καταναλωτές. Αυτή η τροπολογία θα εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να γνωρίζουν το γεγονός ότι το προϊόν περιέχει αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και το 
δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 47
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)
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2α.  Τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
χρησιμοποιούνται μόνον όταν δεν 
υπάρχουν άλλες ασφαλείς, τεχνικά εφικτές 
και περιβαλλοντικά αποδεκτές 
εναλλακτικές λύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναγνωρίζει α) ότι η καινοτομία και μετάβαση προς περιβαλλοντικές 
εναλλακτικές λύσεις εκτός των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου πρέπει να λάβουν χώρα 
ταχέως και β) ότι υπάρχει ήδη σημαντική ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που είναι 
αποθηκευμένα (π.χ. σε αφρούς, συστήματα ψύξης, κλιματισμού ή πυρασφαλείας) τα οποία θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν το κλίμα μας δεδομένου ότι κάθε χιλιόγραμμο που εγκαθίσταται 
μπορεί τελικά να ελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 48
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)

2α.  Οι υδροφθοράνθρακες 
χρησιμοποιούνται μόνον όταν δεν 
υπάρχουν άλλες ασφαλείς, τεχνικά εφικτές 
και αποτελεσματικές ως προς το κόστος 
και περιβαλλοντικά πιο αποδεκτές 
εναλλακτικές λύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία σύμφωνη με την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 49
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί 1. Με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
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ως προς τις δυνατότητες συγκράτησης ή 
αντικατάστασης των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου τα οποία περιέχονται στα 
συστήματα κλιματισμού, πλην εκείνων που 
είναι εγκατεστημένα στα μηχανοκίνητα 
οχήματα που αναφέρονται στην οδηγία 
70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης 
Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν την έγκριση των οχημάτων με 
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, 
και στα συστήματα ψύξης μεταφορικών 
μέσων, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό και δημοσιεύει σχετική 
έκθεση, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2007. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις, μεταξύ 
άλλων, για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 3 στα συστήματα κλιματισμού, 
πλην εκείνων που είναι εγκατεστημένα στα 
μηχανοκίνητα οχήματα που μνημονεύονται 
στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
και στα συστήματα ψύξης μεταφορικών 
μέσων.

ως προς την πραγματική συγκράτηση ή 
αντικατάσταση των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου από φιλοπεριβαλλοντικές 
εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις εφαρμογές 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, πλην εκείνων τα οποία 
περιέχονται στα συστήματα κλιματισμού 
που είναι εγκατεστημένα στα μηχανοκίνητα 
οχήματα που αναφέρονται στην οδηγία 
70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης 
Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν την έγκριση των οχημάτων με 
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και δημοσιεύει σχετική έκθεση, 
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεργασία επανεξέτασης καθώς και η έκθεση της Επιτροπής πρέπει να καλύπτει όλες τις 
εφαρμογές και όχι μόνον μερικές ειδικές εφαρμογές.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 50
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

ε) αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων συγκράτησης που εφαρμόζουν οι 
χειριστές στο πλαίσιο του άρθρου 3 και 
εκτιμάται η δυνατότητα καθορισμού
ανώτατου βαθμού διαρροής των 
εγκαταστάσεων,

ε) αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων συγκράτησης που εφαρμόζουν οι 
χειριστές στο πλαίσιο του άρθρου 3 και 
εκτιμάται η δυνατότητα καθορισμού 
ανώτατου βαθμού διαρροής των 
εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
αντιπροσωπευτικά δεδομένα που 
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συλλέγονται από αρχεία των φορέων 
εκμετάλλευσης στα κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται βάσει του άρθρου 6 λαμβάνονται υπόψη από την 
Επιτροπή στην αξιολόγησή της.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 51
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο (ι)

ι) εκτιμάται κατά πόσον η προσθήκη 
περισσοτέρων προϊόντων και εξοπλισμών 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια στο 
Παράρτημα ΙΙ είναι τεχνικώς εφικτή και 
οικονομικώς αποδοτική και, κατά 
περίπτωση, υποβάλλονται προτάσεις για 
τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ ούτως 
ώστε να συμπεριληφθούν τα εν λόγω 
προϊόντα και εξοπλισμοί.

ι) εκτιμάται κατά πόσον η προσθήκη 
περισσοτέρων προϊόντων και εξοπλισμών 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια στο 
Παράρτημα ΙΙ είναι τεχνικώς εφικτή,  
αποδοτική ως προς την κατανάλωση 
ενέργειας και οικονομικώς αποδοτική και, 
κατά περίπτωση, υποβάλλονται προτάσεις 
για τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ 
ούτως ώστε να συμπεριληφθούν τα εν λόγω 
προϊόντα και εξοπλισμοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή ψυκτικού μέσου και σχεδίου εξοπλισμού μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στην αποδοτικότητα ενέργειας και στην κατανάλωση ενέργειας και θα επηρεάσουν το συνολικό 
κόστος του εξοπλισμού. Επομένως η επιλογή ψυκτικού μέσου μπορεί να επηρεάσει την 
αποδοτικότητα κόστους των μέτρων κατανάλωσης ενέργειας για σταθερά συστήματα ψύξης και 
κλιματισμού. Έχει σημασία να εξασφαλισθεί ότι αυτοί οι παράγοντες λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη όταν εξετάζονται επιπρόσθετα μέτρα.
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 52
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή 
υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για την 
αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες 
προτάσεις για την αναθεώρηση των 
σχετικών διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, περιλαμβανομένων και των 
παραρτημάτων του, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο και στη 
συνέχεια, εφόσον απαιτείται, κάθε δύο έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθετική επανεξέταση πρέπει να συμβαδίζει με το χρονικό πλαίσιο της διεργασίας έκθεσης 
επανεξέτασης της Επιτροπής, που θα δημοσιευθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007. Οι μελλοντικές 
πιθανές επανεξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε τακτική βάση.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 53
Άρθρο 10α (νέο)

Άρθρο 10α
Προώθηση εναλλακτικών λύσεων

1.  Με την επιφύλαξη της Συνθήκης και 
ιδίως του άρθρου 87 αυτής, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν να προωθήσουν τη διάθεση 
στην αγορά προϊόντων ή εξοπλισμού που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη λιγότερο από 50 μέσω 
φορολογικών ή άλλων κινήτρων.
2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στους 
ακόλουθους τύπους προϊόντων και 
εξοπλισμού :
(α) ψυκτικά προϊόντα και εξοπλισμός·
(β) κλιματιστικά προϊόντα και εξοπλισμός 
(πλην των εγκατεστημένων σε 



AM\580037EL.doc PE 362.664v01-00 25/37 AM\

EL

μηχανοκίνητα οχήματα)·
(γ) αφρώδη πλαστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές συσκευές, τα σημεία εξυπηρέτησης και τα μέρη που περιέχουν φθοριούχα αέρια δεν 
είναι ορατά στους καταναλωτές. Αυτή η τροπολογία θα εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να γνωρίζουν το γεγονός ότι το προϊόν περιέχει αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και το 
δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Τροπολογία: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Τροπολογία 54
Παράρτημα II, γραμμή 3α (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Συστήματα πυρασφάλειας 
και πυροσβεστήρες *

Δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης 

ισχύος

* Εκτός από χρήση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμης σημασίας 
χρήσεις (που θα προσδιορισθούν από την επιτροπή που εμφαίνεται στο άρθρο 11).

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις είναι εμπορικά διαθέσιμες όταν το σύνολο των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις μειώνουν ακόμη και 
την κατανάλωση ενέργειας.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 55
Παράρτημα II, γραμμή 3α (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Σταθερά συστήματα 
πυροπροστασίας και 

πυροσβεστήρες (εκτός από 

Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος
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ορισμένες κρίσιμης 
σημασίας χρήσεις)

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν ήδη για τις περισσότερες εφαρμογές πυροπροστασίας.
Εξαιρέσεις σε ορισμένες χρήσεις κρίσιμης σημασίας μπορούν να καθορίζονται από την 
επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού όπως και στην περίπτωση που 
προβλέπεται βάσει του κανονισμού 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του 
όζοντος.

Τροπολογία: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Τροπολογία 56
Παράρτημα II, γραμμή 8α (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Παραγωγή ελαστικού 
αφρού πολυουραιθάνης

Δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης 

ισχύος

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις είναι εμπορικά διαθέσιμες όταν το σύνολο των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις μειώνουν ακόμη και 
την κατανάλωση ενέργειας.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 57
Παράρτημα II, γραμμή 8α (νέα)

Φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου

Αφρώδη πλαστικά 
διαφορετικά από τα 

αφρώδη πλαστικά ενός 
συστατικού, εκτός των 

1η Ιανουαρίου 2009
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περιπτώσεων όπου 
απαιτούνται για την 
τήρηση απαιτήσεων 

ασφαλείας

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι παρασκευαστές χρησιμοποιούν ήδη εναλλακτικά διογκωτικά αντί των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου στα αφρώδη πλαστικά. Αυτή η τροπολογία θα αποτελέσει ώθηση της 
ευρωπαϊκής τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα αυτό, προκαλώντας σημαντικό έμμεσο 
αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 58
Παράρτημα II, γραμμή 8α (νέα)

Υδροφθοράνθρακες και 
υπερφθοράνθρακες

Αφρώδη πλαστικά, 
διαφορετικά από τα 

αφρώδη πλαστικά ενός 
συστατικού, εκτός των 

περιπτώσεων όπου 
απαιτούνται για την 
τήρηση απαιτήσεων 

ασφαλείας

1η Ιανουαρίου 2009

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποβάλλων την τροπολογία υποστηρίζει την αλλαγή της νομικής βάσης στο άρθρο 95 ούτως 
ώστε η βιομηχανία να προγραμματίζει με ασφάλεια για όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Το 
πρόβλημα του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και για τον λόγο αυτό πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα όχι σε εθνικό επίπεδο αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό. Η αλλαγή της 
νομικής βάσης σημαίνει πάντως ότι τα κράτη μέλη με μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουν να 
υπερβούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό. Ως εκ τούτου οι απαιτήσεις πρέπει να 
είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στην κοινή θέση. Η σταδιακή κατάργηση των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου φαίνεται δικαιολογημένη δεδομένου ότι 15 εκατ. ψυγεία 
πωλούνται ήδη κάθε χρόνο στη βάση των υδρογονανθράκων.
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 59
Παράρτημα II, γραμμή 8α (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Παραγωγή μαλακών 
αφρωδών πλαστικών

1η Ιανουαρίου 2006

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις όπως οι υδρογονάνθρακες διατίθενται ήδη για την παραγωγή μαλακών 
αφρωδών πλαστικών.

Τροπολογία: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Τροπολογία 60
Παράρτημα II, γραμμή 9α (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Αερολύματα**** Δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης 

ισχύος

**** Εκτός από χρήση για ιατρικούς σκοπούς και χρήση σε κλειστό χώρο όταν οι 
προδιαγραφές πυρκαγιάς αποτρέπουν τη χρήση εύφλεκτων προωθητικών ή όταν η 
χρήση τους ορίζεται για συντήρηση ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συστατικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις είναι εμπορικά διαθέσιμες όταν το σύνολο των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις μειώνουν ακόμη και 
την κατανάλωση ενέργειας.
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 61
Παράρτημα II, γραμμή 9α (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Αερολύματα (εκτός από 
χρήση σε  δοσιμετρικές 

συσκευές εισπνοής και για 
καθαρισμό ηλεκτρονικών 
συστατικών καθώς και 

όταν οι κανονισμοί 
ασφαλείας απαγορεύουν 

εναλλακτικές λύσεις)

1η Ιανουαρίου 2006

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις για τα περισσότερα αερολύματα υπάρχουν εκτός από τις δοσιμετρικές 
συσκευές εισπνοής και για ορισμένους καθαρισμούς ηλεκτρονικών συστατικών. Επομένως 
προβλέπεται εξαίρεση για τις χρήσεις αυτές.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 62
Παράρτημα II, γραμμή 9β (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Ψυκτικά συστήματα με 
ποσότητα πλήρωσης 

ψυκτικού μικρότερη από 
150 g

Τέσσερα έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης 

ισχύος

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή λήξης της χρήσης υδροφθορανθράκων σε καταψύκτες μικρής κλίμακας και οικιακούς 
καταψύκτες μπορεί να υποστηριχθεί αλλά οι παραγωγοί σε αναπτυσσόμενες χώρες που εξάγουν 
τα προϊόντά τους στην ΕΕ πρέπει να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να προβούν σε 
προσαρμογές.
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Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 63
Παράρτημα II, γραμμή 9β (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Οικιακοί καταψύκτες, 
εκτός των περιπτώσεων 

όπου απαιτούνται για την 
τήρηση προδιαγραφών 

ασφαλείας

Ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έναρξης 

ισχύος

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποβάλλων την τροπολογία υποστηρίζει την αλλαγή της νομικής βάσης στο άρθρο 95 ούτως 
ώστε η βιομηχανία να προγραμματίζει με ασφάλεια για όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Το 
πρόβλημα του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και για τον λόγο αυτό πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα όχι σε εθνικό επίπεδο αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό. Η αλλαγή της 
νομικής βάσης σημαίνει πάντως ότι τα κράτη μέλη με μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουν να 
υπερβούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό. Ως εκ τούτου οι απαιτήσεις πρέπει να 
είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στην κοινή θέση. Η σταδιακή κατάργηση των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου φαίνεται δικαιολογημένη δεδομένου ότι 15 εκατ. ψυγεία 
πωλούνται ήδη κάθε χρόνο στη βάση των υδρογονανθράκων.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 64
Παράρτημα II, γραμμή 9β (νέα)

Φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου

Μοναδιαίες συνδεόμενες 
με ρευματολήπτη ψυκτικές 

συσκευές με ποσότητα 
πλήρωσης ψυκτικού 
μικρότερη από 300 g

1η Ιανουαρίου 2008

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη την υπάρχουσα μεγάλη ποικιλία μοντέλων διαφόρων κατασκευαστών που 
χρησιμοποιούν εναλλακτικές τεχνολογίες σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία 
για να μην περιορισθεί η χρήση υδροφθορανθράκων σε οικιακό ψυκτικό εξοπλισμό το 
συντομότερο δυνατόν. Για εξοπλισμό με φορτία πλήρωσης με HFC κάτω από 300g (δηλ. 
ισοδύναμο με φορτίο υδρογονάνθρακα 120g-150g) υπάρχουν συσκευές αντικατάστασης που 
χρησιμοποιούν υδρογονάνθρακες αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένες και επομένως χρειάζεται 
λίγο περισσότερος χρόνος για να καταστεί δυνατή η είσοδος στην αγορά πλήρους φάσματος 
συστατικών. Για τον λόγο αυτό η τροπολογία προτείνει το έτος 2008 για την κατάργηση της 
διάθεσης στην αγορά φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου στις μικρές αυτές συσκευές και όχι 
νωρίτερα.

Τροπολογία: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Τροπολογία 65
Παράρτημα II, γραμμή 9γ (νέα)

Φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου

Σταθερός εξοπλισμός 
ψύξης, κλιματισμού και 
αντλιών θερμότητας και 

αφυγραντήρες με 
ποσότητες πλήρωσης 10 

kg ή περισσότερο**

Δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης 

ισχύος

** Εκτός από χρήσεις στην περίπτωση που οι κανονισμοί ασφαλείας απαγορεύουν 
τη χρήση εναλλακτικών ή εάν δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τη βιομηχανία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις είναι εμπορικά διαθέσιμες όταν το σύνολο των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις μειώνουν ακόμη και 
την κατανάλωση ενέργειας.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 66
Παράρτημα II, γραμμή 9γ (νέα)
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Φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου

Εμπορικά και βιομηχανικά 
συστήματα ψύξης, εκτός 
των περιπτώσεων όπου 

απαιτούνται για την 
τήρηση προδιαγραφών 

ασφαλείας

1η Ιανουαρίου 2010

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι παρασκευαστές χρησιμοποιούν ήδη εναλλακτικά ψυκτικά μέσα αντί των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου σε εμπορικά συστήματα ψύξης. Αυτή η τροπολογία θα αποτελέσει ώθηση 
της ευρωπαϊκής τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα αυτό, προκαλώντας σημαντικό έμμεσο 
αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 67
Παράρτημα II, γραμμή 9γ (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Εμπορικά και βιομηχανικά 
συστήματα ψύξης, εκτός 
των περιπτώσεων όπου 

απαιτούνται για την 
τήρηση προδιαγραφών 

ασφαλείας

1η Ιανουαρίου 2010

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποβάλλων την τροπολογία υποστηρίζει την αλλαγή της νομικής βάσης στο άρθρο 95 ούτως 
ώστε η βιομηχανία να προγραμματίζει με ασφάλεια για όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Το 
πρόβλημα του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και για τον λόγο αυτό πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα όχι σε εθνικό επίπεδο αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό. Η αλλαγή της 
νομικής βάσης σημαίνει πάντως ότι τα κράτη μέλη με μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουν να 
υπερβούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό. Ως εκ τούτου οι απαιτήσεις πρέπει να 
είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στην κοινή θέση. Η σταδιακή κατάργηση των 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου φαίνεται δικαιολογημένη δεδομένου ότι 15 εκατ. ψυγεία 
πωλούνται ήδη κάθε χρόνο στη βάση των υδρογονανθράκων.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 68
Παράρτημα II, γραμμή 9γ (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Εμπορικά και βιομηχανικά 
συστήματα ψύξης, εκτός 
των περιπτώσεων όπου 

απαιτούνται για την 
τήρηση προδιαγραφών 

ασφαλείας

1η Ιανουαρίου 2010

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι παρασκευαστές χρησιμοποιούν ήδη εναλλακτικά ψυκτικά μέσα αντί των 
υδροφθορανθράκων σε εμπορικά συστήματα ψύξης. Αυτή η τροπολογία θα αποτελέσει ώθηση 
της ευρωπαϊκής τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα αυτό, προκαλώντας σημαντικό έμμεσο 
αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 69
Παράρτημα II, γραμμή 9δ (νέα)

Φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου

Σταθερά συστήματα 
κλιματισμού, εκτός των 

περιπτώσεων όπου 
απαιτούνται για την 

τήρηση προδιαγραφών 
ασφαλείας

1η Ιανουαρίου 2010

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποβάλλων την τροπολογία υποστηρίζει την αλλαγή της νομικής βάσης στο άρθρο 95 ούτως 
ώστε η βιομηχανία να προγραμματίζει με ασφάλεια για όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Το 
πρόβλημα του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και για τον λόγο αυτό πρέπει να 
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λαμβάνονται μέτρα όχι σε εθνικό επίπεδο αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό. Η αλλαγή της 
νομικής βάσης σημαίνει πάντως ότι τα κράτη μέλη με μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουν να 
υπερβούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό. Ως εκ τούτου οι απαιτήσεις πρέπει να 
είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στην κοινή θέση.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 70
Παράρτημα II, γραμμή 9δ (νέα)

Φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου

Σταθερά συστήματα 
κλιματισμού, εκτός των 

περιπτώσεων όπου 
απαιτούνται για την 

τήρηση προδιαγραφών 
ασφαλείας

1η Ιανουαρίου 2009

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι παρασκευαστές χρησιμοποιούν ήδη εναλλακτικά αέρια αντί των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου. Αυτή η τροπολογία θα αποτελέσει ώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής 
καινοτομίας στον τομέα αυτό, προκαλώντας σημαντικό έμμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια 
αγορά.

Τροπολογία: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Τροπολογία 71
Παράρτημα II, γραμμή 9ε (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Αγωγοί κεντρικής 
θέρμανσης συνοικίας

Δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης 

ισχύος

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις είναι εμπορικά διαθέσιμες όταν το σύνολο των εκπομπών αερίων 
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θερμοκηπίου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις μειώνουν ακόμη και 
την κατανάλωση ενέργειας.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 72
Παράρτημα II, γραμμή 9ε (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Αγωγοί κεντρικής 
θέρμανσης συνοικίας

Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις όπως οι υδρογονάνθρακες διατίθενται ήδη για την παραγωγή κεντρικής 
θέρμανσης συνοικίας.

Τροπολογία: Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Τροπολογία 73
Παράρτημα II, γραμμή 9στ (νέα)

Εξαφθοριούχο θείο Αέρια σε ίχνη*** Δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης 

ισχύος

***  Εκτός από την χρήση σε εργαστήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις είναι εμπορικά διαθέσιμες όταν το σύνολο των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις μειώνουν ακόμη και 
την κατανάλωση ενέργειας.
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 74
Παράρτημα II, γραμμή 9στ (νέα)

Εξαφθοριούχο θείο Αέρια σε ίχνη εκτός από 
την χρήση σε εργαστήρια

1η Ιανουαρίου 2006

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις όπως οι υδρογονάνθρακες διατίθενται ήδη για τις περισσότερες χρήσεις 
του εξαφθοριούχου θείου ως ιχνοαερίου εκτός από ορισμένες εργαστηριακές χρήσεις.
Επομένως προβλέπεται εξαίρεση για τις χρήσεις αυτές.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 75
Παράρτημα II, γραμμή 9ζ (νέα)

Εξαφθοριούχο θείο Όλες οι εφαρμογές εκτός 
από τους εξοπλισμούς 

μεταγωγής υψηλής τάσεως

1η Ιανουαρίου 2008

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποβάλλων την τροπολογία υποστηρίζει την αλλαγή της νομικής βάσης στο άρθρο 95 ούτως 
ώστε η βιομηχανία να προγραμματίζει με ασφάλεια για όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Το 
πρόβλημα του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και για τον λόγο αυτό πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα όχι σε εθνικό επίπεδο αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό. Η αλλαγή της 
νομικής βάσης σημαίνει πάντως ότι τα κράτη μέλη με μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουν να 
υπερβούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό. Ως εκ τούτου οι απαιτήσεις πρέπει να 
είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στην κοινή θέση. Για τους εξοπλισμούς 
μεταγωγής υψηλής τάσεως προς το παρόν δεν υπάρχει καμιά αξιόλογη εναλλακτική λύση. 
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 76
Παράρτημα II, γραμμή 9ζ (νέα)

Εξαφθοριούχο θείο Όλες οι εφαρμογές, 
διαφορετικές από εκείνες  

που προαναφέρθηκαν, 
εκτός από τους 

εξοπλισμούς μεταγωγής 
υψηλής τάσεως

1η Ιανουαρίου 2007

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές λύσεις για το εξαφθοριούχο θείο υπάρχουν για όλες τις εφαρμογές εκτός από 
ορισμένους εξοπλισμούς μεταγωγής υψηλής τάσεως.


