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Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 360.265v01-00)
Avril Doyle
Κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των 
μηχανοκινήτων οχημάτων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου

Κοινή θέση του Συμβουλίου (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189Β(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1 α (νέα)

(1α) Τα συστήματα κλιματισμού σε 
μηχανοκίνητα οχήματα είναι εντελώς 
περιττά στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, 
και μάλιστα αυξάνουν την κατανάλωση 
καυσίμων, ακόμα και όταν δεν 
χρησιμοποιούνται. Κατά συνέπεια, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποθαρρύνουν την 
εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού με 
φορολογικά ή οικονομικά μέσα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Συμφωνεί με τροπολογίες από την πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία: Dorette Corbey, Norbert Glante

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη 
προτίθενται να ρυθμίσουν τη χρήση των 
συστημάτων κλιματισμού στα μηχανοκίνητα 
οχήματα ως συνέπεια της απόφασης 
2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές και την από κοινού 
τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων. Η 
απόφαση δεσμεύει την Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη της να μειώσουν, κατά την 
περίοδο από 2008 έως 2012, τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές των αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Α του 
πρωτοκόλλου του Κιότο κατά 8% σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990. Η ασυντόνιστη 
εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών 
εμπεριέχει τον κίνδυνο δημιουργίας 
φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κοινότητα. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα 
συστήματα κλιματισμού που τοποθετούνται 
στα οχήματα προκειμένου να επιτραπεί η 
διάθεσή τους στην αγορά και να 
απαγορευθούν, από συγκεκριμένη 
ημερομηνία και μετά, τα συστήματα 
κλιματισμού που έχουν σχεδιαστεί να 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 
150.

(2) Ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη 
προτίθενται να ρυθμίσουν τη χρήση των 
συστημάτων κλιματισμού στα μηχανοκίνητα 
οχήματα ως συνέπεια της απόφασης 
2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές και την από κοινού 
τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων. Η 
απόφαση δεσμεύει την Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη της να μειώσουν, κατά την 
περίοδο από 2008 έως 2012, τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές των αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Α του 
πρωτοκόλλου του Κιότο κατά 8% σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990. Η ασυντόνιστη 
εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών 
εμπεριέχει τον κίνδυνο δημιουργίας 
φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κοινότητα. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα 
συστήματα κλιματισμού που τοποθετούνται 
στα οχήματα προκειμένου να επιτραπεί η 
διάθεσή τους στην αγορά και να 
απαγορευθούν, από συγκεκριμένη 
ημερομηνία και μετά, τα συστήματα 
κλιματισμού που έχουν σχεδιαστεί να 
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 
50.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναδιατυπώνει την ιδέα της τροπολογίας 73 από την πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία: Dorette Corbey, Norbert Glante

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης 
ορισμένων φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, χρειάζεται να περιοριστεί η 
δυνατότητα της εκ των υστέρων 
τοποθέτησης στα μηχανοκίνητα οχήματα 
συστημάτων κλιματισμού που έχουν 
σχεδιαστεί να περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη άνω του 150 και να απαγορευθεί η 
πλήρωση των συστημάτων κλιματισμού με 
τα αέρια αυτά.

(4) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης 
ορισμένων φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου, χρειάζεται να περιοριστεί η 
δυνατότητα της εκ των υστέρων 
τοποθέτησης στα μηχανοκίνητα οχήματα 
συστημάτων κλιματισμού που έχουν 
σχεδιαστεί να περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη άνω του 50 και να απαγορευθεί η 
πλήρωση των συστημάτων κλιματισμού με 
τα αέρια αυτά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναδιατυπώνει την ιδέα των τροπολογιών 73 και 75 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Dorette Corbey, Norbert Glante

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι ο έλεγχος της διαρροής των 
συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου από τα συστήματα 
κλιματισμού που τοποθετούνται σε οχήματα 
και η απαγόρευση, από συγκεκριμένη 
ημερομηνία και μετά, ορισμένων 
συστημάτων κλιματισμού που έχουν 
σχεδιαστεί να περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη άνω του 150, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, εάν 
αυτά ενεργούν μεμονωμένα, και ότι 
συνεπώς λόγω των διαστάσεων και των 
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 

(10) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι ο έλεγχος της διαρροής των 
συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου από τα συστήματα 
κλιματισμού που τοποθετούνται σε οχήματα 
και η απαγόρευση, από συγκεκριμένη 
ημερομηνία και μετά, ορισμένων 
συστημάτων κλιματισμού που έχουν 
σχεδιαστεί να περιέχουν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη άνω του 50, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, εάν 
αυτά ενεργούν μεμονωμένα, και ότι 
συνεπώς λόγω των διαστάσεων και των 
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 
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επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα όρια του 
αναγκαίου για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων.

επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα όρια του 
αναγκαίου για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων.

Or. de

Τροπολογία: Dorette Corbey, Norbert Glante

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 α (νέα)

7α. "Κατασκευαστές μικρών σειρών", 
είναι κατασκευαστές αυτοκινήτων που δεν 
πωλούν περισσότερα από 50.000 οχήματα 
ετησίως στην ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 21 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Για να χορηγείται έγκριση τύπου σε 
οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα 
κλιματισμού που είναι σχεδιασμένα για να 
περιέχουν φθοριούχο αέριο του 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη άνω των 150, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την 
εναρμονισμένη δοκιμασία του βαθμού 
διαρροής του άρθρου 7, παράγραφος 1, ο 
βαθμός διαρροής των αερίων αυτών δεν 
υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του 

3. Για να χορηγείται έγκριση τύπου σε 
οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα 
κλιματισμού που είναι σχεδιασμένα για να 
περιέχουν φθοριούχο αέριο του 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη άνω των 50, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την 
εναρμονισμένη δοκιμασία του βαθμού 
διαρροής του άρθρου 7, παράγραφος 1, ο 
βαθμός διαρροής των αερίων αυτών δεν 
υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του 
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άρθρου 5. άρθρου 5.
[οριζόντια τροπολογία - εάν εγκριθεί, ο 
αριθμός "150" θα αλλάξει σε "50" σε 
ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, καθώς και 
σε όλες τις τροπολογίες].

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (GWΡ) της τάξης των 150 μονάδων θα εξακολουθούσε 
να επιτρέπει τη χρήση υδροφθορανθράκων (ΗFC), όπως των ΗFC152α, παρά το γεγονός ότι 
εναλλακτικές λύσεις που περιέχουν άλλα αέρια, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) ή 
υδρογονάνθρακες είναι ή θα είναι σύντομα διαθέσιμοι στην αγορά. Ένα περαιτέρω πρόβλημα 
με τα συστήματα ΗFC είναι ότι μπορούν να αναπληρωθούν με CFC ή ΗCFC - μια πρακτική 
που χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες, ακόμα και σε αναπτυγμένες.

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

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ 
ή εθνική έγκριση τύπου για τύπους 
οχημάτων εξοπλισμένων με σύστημα 
κλιματισμού σχεδιασμένο για να περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ 
ή εθνική έγκριση τύπου για τύπους 
οχημάτων εξοπλισμένων με σύστημα 
κλιματισμού σχεδιασμένο για να περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη άνω του 50.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το 2005 περισσότερο από το 80% όλων των νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι 
εξοπλισμένο με σύστημα κλιματισμού, και μια περαιτέρω αύξηση είναι πιθανότατη στο άμεσο 
μέλλον. Κατά συνέπεια, φαίνεται εύλογο, για λόγους περιβαλλοντικούς, να προσπαθήσουμε, όσο 
το δυνατόν συντομότερα, να πετύχουμε μια πραγματική μεταβολή στην τεχνολογία των 
συστημάτων κλιματισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, έτσι ώστε αντί να εξακολουθήσει η 
χρησιμοποίηση των φθοριούχων αερίων τα οποία είναι επιβλαβή για το κλίμα, να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το φιλικό προς το περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα για τη διοχέτευση αέρα 
στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων. Η μείωση του GWΡ (Δυναμικό Θέρμανσης του 
Πλανήτη) σε 50 σημαίνει ότι τα συστήματα κλιματισμού με το ψυκτικό μέσο R 152α (GWΡ 120) 
δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται στο μέλλον. Αυτό φαίνεται δικαιολογημένο, 
εφόσον υπάρχει εναλλακτική λύση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον στην τεχνολογία-



PE 362.687v01-00 6/14 AM\580354EL.doc

EL

CΟ2 (GWΡ 1), η οποία, με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, θα μπορούσε να κατασκευαστεί 
ως στάνταρ εξοπλισμός εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την οδηγία (έως 
την 1.1.2011). Επιπλέον, το R 152α συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια λόγω 
της ευφλεκτότητάς του και των σε μεγάλο βαθμό τοξικών υποπροϊόντων του σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ 
ή εθνική έγκριση τύπου για τύπους 
οχημάτων εξοπλισμένων με σύστημα 
κλιματισμού σχεδιασμένο για να περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ 
ή εθνική έγκριση τύπου για τύπους 
οχημάτων εξοπλισμένων με σύστημα 
κλιματισμού σχεδιασμένο για να περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη άνω του 50.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας που χρησιμοποιεί φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με τη μεγαλύτερη δυνατή επίπτωση 
στο κλίμα είναι ο κλιματισμός με κινούμενο αέρα (ΜΑC). Ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα 
έχουν κλιματισμό, και τα εν λόγω συστήματα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες διαρροές από 
άλλους τύπους ψύξης διότι δεν μπορούν να σφραγισθούν ερμητικά και υπόκεινται στο στρες της 
οδήγησης. Η βιομηχανία εξαρτημάτων ΜΑC είναι έτοιμη να προμηθεύσει τα μη φθοριούχα 
εξαρτήματα: στην Αυστραλία τα αυτοκίνητα κινούνται ήδη με φθηνό ΜΑC από βουτάνιο και 
προπάνιο, ενώ εξαρτήματα CΟ2 ΜΑC θα είναι δυνατόν να παραδίδονται από το 2008, το 
αργότερο από το 2009. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος να μην επιταχυνθεί η σταδιακή 
μείωση της χρήσης υδροφθορανθράκων στο ΜΑC.

Τροπολογία: Norbert Glante, Dorette Corbey

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ 
ή εθνική έγκριση τύπου για τύπους 
οχημάτων εξοπλισμένων με σύστημα 
κλιματισμού σχεδιασμένο για να περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ 
ή εθνική έγκριση τύπου για τύπους 
οχημάτων εξοπλισμένων με σύστημα 
κλιματισμού σχεδιασμένο για να περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό 
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θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150. θέρμανσης του πλανήτη άνω του 50.

Ωστόσο, οι κατασκευαστές μικρής 
κλίμακας μπορούν να αποκτούν έγκριση 
τύπου για τέτοια οχήματα έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante, Dorette Corbey

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 , 
προκειμένου για νέα οχήματα εξοπλισμένα 
με συστήματα κλιματισμού σχεδιασμένα για 
να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω
του 150, τα κράτη μέλη:

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 , 
προκειμένου για νέα οχήματα εξοπλισμένα 
με συστήματα κλιματισμού σχεδιασμένα για 
να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω 
του 50, τα κράτη μέλη :

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της ιδέας της τροπολογίας 73 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 , 
προκειμένου για νέα οχήματα εξοπλισμένα 
με συστήματα κλιματισμού σχεδιασμένα για 
να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω 
του 150, τα κράτη μέλη:

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 , 
προκειμένου για νέα οχήματα εξοπλισμένα 
με συστήματα κλιματισμού σχεδιασμένα για 
να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω 
του 50, τα κράτη μέλη :

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση όπως στην τροπολογία των Lucas και Isler Béguin στο άρθρο 5, παράγραφος 
4.
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Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 , 
προκειμένου για νέα οχήματα εξοπλισμένα 
με συστήματα κλιματισμού σχεδιασμένα για 
να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω 
του 150, τα κράτη μέλη:

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 , 
προκειμένου για νέα οχήματα εξοπλισμένα 
με συστήματα κλιματισμού σχεδιασμένα για 
να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω 
του 50, τα κράτη μέλη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 2005 περισσότερο από το 80% όλων των νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι 
εξοπλισμένο με σύστημα κλιματισμού, και μια περαιτέρω αύξηση είναι πιθανότατη στο άμεσο 
μέλλον. Κατά συνέπεια, φαίνεται εύλογο, για λόγους περιβαλλοντικούς, να προσπαθήσουμε, όσο 
το δυνατόν συντομότερα, να πετύχουμε μια πραγματική μεταβολή στην τεχνολογία των 
συστημάτων κλιματισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, έτσι ώστε αντί να εξακολουθήσει η 
χρησιμοποίηση των φθοριούχων αερίων τα οποία είναι επιβλαβή για το κλίμα, να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το φιλικό προς το περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα για τη διοχέτευση αέρα 
στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων. Η μείωση του GWΡ (Δυναμικό Θέρμανσης του 
Πλανήτη) σε 50 σημαίνει ότι τα συστήματα κλιματισμού με το ψυκτικό μέσο R 152α (GWΡ 120) 
δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται στο μέλλον. Αυτό φαίνεται δικαιολογημένο, 
εφόσον υπάρχει εναλλακτική λύση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον στην τεχνολογία-
CΟ2 (GWΡ 1), η οποία, με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, θα μπορούσε να κατασκευαστεί 
ως στάνταρ εξοπλισμός εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την οδηγία (έως 
την 1.1.2011). Επιπλέον, το R 152α συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια λόγω 
της ευφλεκτότητάς του και των σε μεγάλο βαθμό τοξικών υποπροϊόντων του σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 α (νέα)

5α. Τα κράτη μέλη μπορούν από αυτή τη 
στιγμή να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση 
συστημάτων κλιματισμού που 
χρησιμοποιούν ένα αέριο, όπως το 
διοξείδιο του άνθρακα, που είναι 
αποδοτικό και που έχει χαμηλό δυναμικό 
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θέρμανσης του πλανήτη. Αν τα κράτη μέλη 
εισάγουν φορολογικά ή άλλα κίνητρα για να 
ενθαρρύνουν την εγκατάσταση 
συστημάτων με χαμηλότερο δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη, γνωστοποιούν τα 
εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση σε τροποποιημένη μορφή.

Τροπολογία: Norbert Glante, Dorette Corbey

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα 
συστήματα κλιματισμού που είναι 
σχεδιασμένα για να περιέχουν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης 
του πλανήτη άνω του 150 δεν τοποθετούνται 
εκ των υστέρων σε οχήματα που λαμβάνουν 
έγκριση τύπου από την ημερομηνία αυτή και 
μετά. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα εν 
λόγω συστήματα κλιματισμού δεν 
τοποθετούνται εκ των υστέρων σε κανένα 
όχημα.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα 
συστήματα κλιματισμού που είναι 
σχεδιασμένα για να περιέχουν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης 
του πλανήτη άνω του 50 δεν τοποθετούνται 
εκ των υστέρων σε οχήματα που λαμβάνουν 
έγκριση τύπου από την ημερομηνία αυτή και 
μετά. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα εν 
λόγω συστήματα κλιματισμού δεν 
τοποθετούνται εκ των υστέρων σε κανένα 
όχημα.

Or. de

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

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα 
συστήματα κλιματισμού που είναι 
σχεδιασμένα για να περιέχουν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης 
του πλανήτη άνω του 150 δεν τοποθετούνται 
εκ των υστέρων σε οχήματα που λαμβάνουν 
έγκριση τύπου από την ημερομηνία αυτή και 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα 
συστήματα κλιματισμού που είναι 
σχεδιασμένα για να περιέχουν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης 
του πλανήτη άνω του 50 δεν τοποθετούνται 
εκ των υστέρων σε οχήματα που λαμβάνουν 
έγκριση τύπου από την ημερομηνία αυτή και 
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μετά. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα εν 
λόγω συστήματα κλιματισμού δεν 
τοποθετούνται εκ των υστέρων σε κανένα 
όχημα.

μετά. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα εν 
λόγω συστήματα κλιματισμού δεν 
τοποθετούνται εκ των υστέρων σε κανένα 
όχημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το 2005 περισσότερο από το 80% όλων των νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι 
εξοπλισμένο με σύστημα κλιματισμού, και μια περαιτέρω αύξηση είναι πιθανότατη στο άμεσο 
μέλλον. Κατά συνέπεια, φαίνεται εύλογο, για λόγους περιβαλλοντικούς, να προσπαθήσουμε, όσο 
το δυνατόν συντομότερα, να πετύχουμε μια πραγματική μεταβολή στην τεχνολογία των 
συστημάτων κλιματισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, έτσι ώστε αντί να εξακολουθήσει η 
χρησιμοποίηση των φθοριούχων αερίων τα οποία είναι επιβλαβή για το κλίμα, να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το φιλικό προς το περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα για τη διοχέτευση αέρα 
στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων. Η μείωση του GWΡ (Δυναμικό Θέρμανσης του 
Πλανήτη) σε 50 σημαίνει ότι τα συστήματα κλιματισμού με το ψυκτικό μέσο R 152α (GWΡ 120) 
δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται στο μέλλον. Αυτό φαίνεται δικαιολογημένο, 
εφόσον υπάρχει εναλλακτική λύση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον στην τεχνολογία-
CΟ2 (GWΡ 1), η οποία, με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, θα μπορούσε να κατασκευαστεί 
ως στάνταρ εξοπλισμός εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την οδηγία (έως 
την 1.1.2011). Επιπλέον, το R 152α συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια λόγω 
της ευφλεκτότητάς του και των σε μεγάλο βαθμό τοξικών υποπροϊόντων του σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα 
συστήματα κλιματισμού που είναι 
σχεδιασμένα για να περιέχουν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης 
του πλανήτη άνω του 150 δεν τοποθετούνται 
εκ των υστέρων σε οχήματα που λαμβάνουν 
έγκριση τύπου από την ημερομηνία αυτή και 
μετά. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα εν 
λόγω συστήματα κλιματισμού δεν 
τοποθετούνται εκ των υστέρων σε κανένα 
όχημα.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα 
συστήματα κλιματισμού που είναι 
σχεδιασμένα για να περιέχουν φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης 
του πλανήτη άνω του 50 δεν τοποθετούνται 
εκ των υστέρων σε οχήματα που λαμβάνουν 
έγκριση τύπου από την ημερομηνία αυτή και 
μετά. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα εν 
λόγω συστήματα κλιματισμού δεν 
τοποθετούνται εκ των υστέρων σε κανένα 
όχημα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση όπως στην τροπολογία των Lucas και Isler Béguin στο άρθρο 5, παράγραφος 
4.

Τροπολογία: Dorette Corbey, Norbert Glante

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα συστήματα κλιματισμού που είναι 
τοποθετημένα σε οχήματα τα οποία 
λαμβάνουν έγκριση τύπου την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και μετά δεν πληρούνται 
με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου τα οποία 
έχουν δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ανώτερο του 150. Από την 1η Ιανουαρίου 
2017, τα συστήματα κλιματισμού όλων των 
οχημάτων δεν πληρούνται με φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη ανώτερο του 150, 
πλην της επαναπλήρωσης των συστημάτων 
κλιματισμού τα οποία περιέχουν τα αέρια 
αυτά και τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα 
οχήματα πριν από την ημερομηνία αυτήν.

2. Τα συστήματα κλιματισμού που είναι 
τοποθετημένα σε οχήματα τα οποία 
λαμβάνουν έγκριση τύπου την 1η 
Ιανουαρίου 2009 και μετά δεν πληρούνται 
με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου τα οποία 
έχουν δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ανώτερο του 50. Από την 1η Ιανουαρίου 
2015, τα συστήματα κλιματισμού όλων των 
οχημάτων δεν πληρούνται με φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη ανώτερο του 50, 
πλην της επαναπλήρωσης των συστημάτων 
κλιματισμού τα οποία περιέχουν τα αέρια 
αυτά και τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα 
οχήματα πριν από την ημερομηνία αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση όπως στην τροπολογία των Lucas και Isler Béguin στο άρθρο 5, παράγραφος 
4.

Τροπολογία: Dorette Corbey, Norbert Glante

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα συστήματα κλιματισμού που είναι 
τοποθετημένα σε οχήματα τα οποία 
λαμβάνουν έγκριση τύπου την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και μετά δεν πληρούνται 
με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου τα οποία 
έχουν δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ανώτερο του 150. Από την 1η Ιανουαρίου 

2. Τα συστήματα κλιματισμού που είναι 
τοποθετημένα σε οχήματα τα οποία 
λαμβάνουν έγκριση τύπου την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και μετά δεν πληρούνται 
με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου τα οποία 
έχουν δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ανώτερο του 50. Από την 1η Ιανουαρίου 
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2017, τα συστήματα κλιματισμού όλων των 
οχημάτων δεν πληρούνται με φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη ανώτερο του 150, 
πλην της επαναπλήρωσης των συστημάτων 
κλιματισμού τα οποία περιέχουν τα αέρια 
αυτά και τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα 
οχήματα πριν από την ημερομηνία αυτήν.

2014, τα συστήματα κλιματισμού όλων των 
οχημάτων δεν πληρούνται με φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη ανώτερο του 50, 
πλην της επαναπλήρωσης των συστημάτων 
κλιματισμού τα οποία περιέχουν τα αέρια 
αυτά και τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα 
οχήματα πριν από την ημερομηνία αυτήν.

Or. de

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

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα συστήματα κλιματισμού που είναι 
τοποθετημένα σε οχήματα τα οποία 
λαμβάνουν έγκριση τύπου την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και μετά δεν πληρούνται 
με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου τα οποία 
έχουν δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ανώτερο του 150. Από την 1η Ιανουαρίου 
2017, τα συστήματα κλιματισμού όλων των 
οχημάτων δεν πληρούνται με φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη ανώτερο του 150, 
πλην της επαναπλήρωσης των συστημάτων 
κλιματισμού τα οποία περιέχουν τα αέρια 
αυτά και τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα 
οχήματα πριν από την ημερομηνία αυτήν.

2. Τα συστήματα κλιματισμού που είναι 
τοποθετημένα σε οχήματα τα οποία 
λαμβάνουν έγκριση τύπου την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και μετά δεν πληρούνται 
με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου τα οποία 
έχουν δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
ανώτερο του 50. Από την 1η Ιανουαρίου 
2017, τα συστήματα κλιματισμού όλων των 
οχημάτων δεν πληρούνται με φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου τα οποία έχουν δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη ανώτερο του 50, 
πλην της επαναπλήρωσης των συστημάτων 
κλιματισμού τα οποία περιέχουν τα αέρια 
αυτά και τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα 
οχήματα πριν από την ημερομηνία αυτήν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το 2005 περισσότερο από το 80% όλων των νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι 
εξοπλισμένο με σύστημα κλιματισμού, και μια περαιτέρω αύξηση είναι πιθανότατη στο άμεσο 
μέλλον. Κατά συνέπεια, φαίνεται εύλογο, για λόγους περιβαλλοντικούς, να προσπαθήσουμε, όσο 
το δυνατόν συντομότερα, να πετύχουμε μια πραγματική μεταβολή στην τεχνολογία των 
συστημάτων κλιματισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, έτσι ώστε αντί να εξακολουθήσει η 
χρησιμοποίηση των φθοριούχων αερίων τα οποία είναι επιβλαβή για το κλίμα, να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το φιλικό προς το περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα για τη διοχέτευση αέρα 
στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων. Η μείωση του GWΡ (Δυναμικό Θέρμανσης του 
Πλανήτη) σε 50 σημαίνει ότι τα συστήματα κλιματισμού με το ψυκτικό μέσο R 152α (GWΡ 120) 
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δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται στο μέλλον. Αυτό φαίνεται δικαιολογημένο, 
εφόσον υπάρχει εναλλακτική λύση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον στην τεχνολογία-
CΟ2 (GWΡ 1), η οποία, με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, θα μπορούσε να κατασκευαστεί 
ως στάνταρ εξοπλισμός εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την οδηγία (έως 
την 1.1.2011). Επιπλέον, το R 152α συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια λόγω 
της ευφλεκτότητάς του και των σε μεγάλο βαθμό τοξικών υποπροϊόντων του σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσφέρουν φορολογικά ή οικονομικά 
κίνητρα για τη μετατροπή εν χρήσει 
αυτοκινήτων οχημάτων, αρκεί να είναι 
τοποθετημένα συστήματα κλιματισμού που 
χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη λιγότερο από 50. Αν τα κράτη 
μέλη εισάγουν φορολογικά ή άλλα κίνητρα 
για να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση 
συστημάτων με χαμηλότερο δυναμικό 
θέρμανσης του πλανήτη, γνωστοποιούν τα 
εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση σε τροποποιημένη μορφή. 

Τροπολογία: Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 6 α (νέο)

Άρθρο 6α
Επιγραφή

Με επιφύλαξη τις διατάξεις της οδηγίας 
του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
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με την επισήμανση επικίνδυνων χημικών 
ουσιών και παρασκευασμάτων, τα 
αυτοκίνητα οχήματα που καλύπτονται από 
το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, αν είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα κλιματισμού που 
περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, δεν 
θα εισάγονται στην αγορά εκτός αν το 
χημικό όνομα των φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου προσδιορίζεται με επιγραφή η 
οποία χρησιμοποιεί την αποδεκτή 
ονοματολογία της βιομηχανίας. Αυτή η 
επιγραφή θα καταδεικνύει με σαφήνεια ότι 
το σύστημα κλιματισμού περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και θα 
αναφέρει το δυναμικό τους ως προς τη 
θέρμανση του πλανήτη. Αυτό θα 
αναφέρεται με σαφή και ανεξίτηλο τρόπο 
επί του οχήματος, σε οποιαδήποτε 
διαφήμιση και σε οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετικά με τις πωλήσεις. Η επιγραφή θα 
τοποθετείται στο εξωτερικό μέρος του 
οχήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφώς ορατή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς προκειμένου να επιλέγουν τον τύπο 
κλιματισμού που αγοράζουν. Επειδή ο κλιματισμός με κινούμενο αέρα δεν μπορεί να είναι 
ερμητικά κλειστός και επειδή οι εκπομπές υπόκεινται στο στρες της οδήγησης και στο αυξημένο 
βάρος του οχήματος, μια τέτοια επιλογή μπορεί να αποτελέσει τη διαφορά σε ό,τι αφορά την 
προστασία του κλίματός μας.


