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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

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

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένα φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0492)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

Έχοντας υπόψη 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,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1,

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου ολόκληρος ο Κανονισμός πρέπει να βασίζεται στο 
άρθρο 175 δεδομένου ότι ο σκοπός και το περιεχόμενο του Κανονισμού αφορούν σαφώς την 
προστασία του περιβάλλοντος.

  
1 ΕΕ C 130E της 29.4.2004, σελ. 600.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 
2002/358/ΕΚ ορίστηκαν διαφορετικοί 
στόχοι μείωσης για μεμονωμένα κράτη 
μέλη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη είναι 
υποχρεωμένα να λάβουν ατομικά μέτρα. 
Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο τα 
επιμέρους κράτη μέλη να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να λάβουν κατάλληλα μέτρα 
ή να τα διατηρήσουν, προκειμένου να 
επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους 
μείωσης.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 2 από την πρώτη ανάγνωση

Τροπολογία 3
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 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. Σύμφωνα με το άρθρο 176 τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα. 
Πάντως τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι 
συμβατά με τη Συνθήκη, δηλαδή 
αναλογικά, να μην συνιστούν διάκριση 
και να μην έχουν καθαρά οικονομικό 
χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα άρθρα 175 και 176 δεν δίνουν την ελευθερία στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν ό,τι μέτρα θέλουν. Η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να προστατεύεται από μέτρα 
που περιορίζουν το εμπόριο περισσότερο από όσο χρειάζεται. 
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Τροπολογία 4
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 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.

(6) Είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα σε 
κοινοτικό επίπεδο για την εναρμόνιση των 
βασικών 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 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 
νέων εναλλακτικών λύσεων και η 
μετάβαση στις υφιστάμενες εναλλακτικές 
λύσεις, θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη και να ενθαρρυνθούν.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές χρειάζονται για να υπάρχει συνέπεια προς την αλλαγή της νομικής βάσης. 
Πρέπει να προωθηθεί η καινοτομία καθώς και η μετάβαση σε φιλικότερες προς το περιβάλλον 
εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Η εφαρμογή και επιβολή αυτού του 
Κανονισμού πρέπει να προτρέπει την 
τεχνολογική καινοτομία με την 
ενθάρρυνση της συνεχούς ανάπτυξης 
εναλλακτικών τεχνολογιών και της 
μετάβασης σε ήδη υφιστάμενες 
τεχνολογίες που είναι πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τονισθεί ότι η καινοτομία και ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων είναι κάτι που 
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πρέπει να ενθαρρύνεται και ότι ο κανονισμός αυτός είναι ένα μέσο για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, που είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος και της εσωτερικής 
αγοράς με τη συγκράτηση των εκπομπών 
ορισμένων φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου και την υποβολή σχετικών 
στοιχείων καθώς και με τον έλεγχο της 
διάθεσης στην αγορά και της χρήσης 
προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν 
ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς 
από τα κράτη μέλη, εάν αυτά ενεργούν 
μεμονωμένα, και ότι λόγω των διαστάσεων 
και των αποτελεσμάτων του παρόντος 
κανονισμού, μπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό 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, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα όρια του αναγκαίου για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

(12) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, που είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος με τη συγκράτηση των 
εκπομπών ορισμένων φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου και την υποβολή σχετικών 
στοιχείων καθώς και με τον έλεγχο της 
διάθεσης στην αγορά και της χρήσης 
προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν 
ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς 
από τα κράτη μέλη, εάν αυτά ενεργούν 
μεμονωμένα, και ότι λόγω των διαστάσεων 
και των αποτελεσμάτων του παρόντος 
κανονισμού, μπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό 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, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα όρια του αναγκαίου για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή χρειάζεται για να υπάρχει συνέπεια προς την αλλαγή της νομικής βάσης.

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος και σημείο α)

2. Οι χειριστές των εφαρμογών της 
παραγράφου 1 εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός και τα συστήματα αυτά 
επιθεωρούνται για τον εντοπισμό 
διαρροής από πιστοποιημένο προσωπικό 
που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, 
σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

2. Οι χειριστές των εφαρμογών της 
παραγράφου 1 εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός και τα συστήματα αυτά 
υποβάλλονται σε ελέγχους για τον 
εντοπισμό διαρροής από πιστοποιημένο 
προσωπικό που πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 5, σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:
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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,

α) οι εφαρμογές που περιέχουν 
τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου υποβάλλονται σε ελέγχους 
για τον εντοπισμό διαρροής 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,
[οριζόντια τροπολογία - εάν εγκριθεί, ο 
όρος "επιθεωρούνται" θα τροποποιηθεί σε 
"υποβάλλονται σε ελέγχους για τον 
εντοπισμό διαρροής" σε όλο το κείμενο του 
κανονισμού και σε όλες τις τροπολογίες]

Αιτιολόγηση

Ο όρος "επιθεώρηση" σε μερικές χώρες (π.χ. Γαλλία) συνεπάγεται διαδικασία ελέγχου από 
εξωτερικό οργανισμό, ανεξάρτητο από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας. Η επιβολή 
τέτοιου εξωτερικού ελέγχου σε ορισμένες χώρες θα οδηγήσει αναμφίβολα σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό. Θα ήταν επομένως καλύτερα να χρησιμοποιηθεί ο όρος "έλεγχος" αντί της 
επιθεώρησης, σε όλο το κείμενο που εισάγει πρότυπες απαιτήσεις επιθεώρησης.

Τροπολογία 8
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 τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής - ή έμμεσων 
μεθόδων μέτρησης - με επίκεντρο την 
ποσότητα ψυκτικού μέσου που περιέχεται 
στο σύστημα.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ακριβέστερος ορισμός των όρων "ελέγχονται για την ανίχνευση διαρροών".

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, παράγραφος 4
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4. Όταν υπάρχει το κατάλληλο σύστημα 
ανίχνευσης διαρροών που λειτουργεί 
ορθώς, η συχνότητα των επιθεωρήσεων
που απαιτούνται στο πλαίσιο της 
παραγράφου 2, στοιχεία (β) και (γ), 
μειώνεται στο ήμισυ.

4. Όταν υπάρχει το κατάλληλο σύστημα 
ανίχνευσης διαρροών που λειτουργεί 
ορθώς, η συχνότητα των μέτρων ελέγχου 
που απαιτούνται στο πλαίσιο της 
παραγράφου 2, στοιχεία (β) και (γ),
μειώνεται στο ήμισυ.

[οριζόντια τροπολογία - εάν εγκριθεί, ο 
όρος "επιθεωρήσεις" θα τροποποιηθεί σε 
"μέτρα ελέγχου" σε όλο το κείμενο του 
κανονισμού και σε όλες τις τροπολογίες]

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την ανωτέρω αλλαγή στο άρθρο 3, παράγραφος 2.

Τροπολογία 10
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 
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 για το 
οικείο προσωπικό καθώς και για τις 
επιχειρήσεις και το προσωπικό τους το 
οποίο συμμετέχει στην εγκατάσταση ή 
συντήρηση του εξοπλισμού που 
καλύπτεται από τον κανονισμό καθώς και 
για εκείνους που συμμετέχουν στην 
παροχή υπηρεσιών ή τη διενέργεια 
ελέγχων επί του εξοπλισμού για τις 
δραστηριότητες των άρθρων 3 και 4.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού είναι να επιτευχθεί επαρκής συγκράτηση. Η ανάγκη για ελάχιστα 
προσόντα και δεξιότητες αρχίζει με τον ορθό σχεδιασμό και εκτέλεση των εγκαταστάσεων, 
ακολουθούν η επαγγελματική προληπτική συντήρηση και παροχή υπηρεσιών και δεν πρέπει να 
περιορίζεται σε δραστηριότητες επιθεώρησης και ανάκτησης.

Ορθώς η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δήλωσε ότι το άρθρο 5 προβλέπει 
κατάρτιση και πιστοποίηση που συμμετέχει στη συγκράτηση και ανάκτηση αλλά όχι στην 
εγκατάσταση και συντήρηση πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία εάν θέλουμε οι αλλαγές να 
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είναι αποδοτικές.

Τροπολογία 11
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο α), πρώτη παύλα

- τη συνολική του παραγωγή για κάθε 
φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου στην 
Κοινότητα, αναφέροντας τις κυριότερες 
κατηγορίες εφαρμογών (π.χ. κινητά 
κλιματιστικά, ψύξη, κλιματισμός, αφροί, 
αεροζόλ, ηλεκτρικός εξοπλισμός, 
παραγωγή ημιαγωγών) στις οποίες 
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί η ουσία,

- τη συνολική του παραγωγή για κάθε 
φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου στην 
Κοινότητα, αναφέροντας τις κυριότερες 
κατηγορίες εφαρμογών (π.χ. κινητά 
κλιματιστικά, ψύξη, κλιματισμός, αφροί, 
αεροζόλ, ηλεκτρικός εξοπλισμός, 
παραγωγή ημιαγωγών, διαλύτες και 
πυροπροστασία) στις οποίες αναμένεται
να χρησιμοποιηθεί η ουσία,

Αιτιολόγηση

Εννοείται ότι ο κατάλογος των εφαρμογών δεν επρόκειτο να είναι πλήρης κατάλογος όλων των 
εφαρμοστέων τομέων. Όμως η απουσία του τομέα της πυροπροστασίας από τον κατάλογο θα 
δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο τομέας αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός όσο άλλοι σε σχέση 
με τις μειώσεις των εκπομπών. Η ομάδα εργασίας για τα φθοριούχα αέρια στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος χαρακτήρισε τόσο τους διαλύτες όσο και τα μέσα 
πυροπροστασίας κύριους τομείς εφαρμογής.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν κάθε 
δύο έτη αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
στοιχείων που εμφαίνονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 6 για κάθε μία από τις 
κατηγορίες που υποδεικνύονται στο 
άρθρο 3, παράγραφοι (β) και (γ) και 
γνωστοποιούν με έκθεση στην Επιτροπή 
τις εκτιμώμενες εκπομπές.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των διατάξεων περί συγκράτησης και περί υποβολής 
εκθέσεων στην πρόταση. Οι απαιτήσεις για υποβολή έκθεσης στην πρόταση παρακολουθούν 
μόνον τη ροή του εμπορίου και δεν θα ικανοποιήσουν τους στόχους της πρότασης που είναι η 
παρακολούθηση των πραγματικών εκπομπών. Έχει σημασία να περιληφθεί δείγμα των 
πραγματικών δεδομένων για να εξασφαλισθεί ακριβής εικόνα των εκπομπών.
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Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Έως την ...... *, η Επιτροπή, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2, 
καθορίζει τη μορφή των εκθέσεων της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

2. Έως την ...... *, η Επιτροπή, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2, 
καθορίζει τη μορφή των εκθέσεων των 
παραγράφων 1 και 1α του παρόντος 
άρθρου.

Αιτιολόγηση

Έχει σχέση με την προσθήκη πιο πάνω νέας παραγράφου 1α στο άρθρο 6.

Τροπολογία 14
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 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.

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 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, 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.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία οι καταναλωτές να γνωρίζουν όχι μόνον τα αέρια που περιέχονται στο προϊόν 
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αλλά και το δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αυτών των αερίων. Επαναφέρει
την ιδέα της τροπολογίας 78 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 15
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
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.

1. Με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
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. 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 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτές οι εφαρμογές καλύπτονται επίσης από τις απαιτήσεις σχετικά 
με τη συγκράτηση στο άρθρο 3.

Τροπολογία 16
Άρθρο 10α (νέο)

Άρθρο 10α
Προώθηση εναλλακτικών λύσεων

Τα κράτη μέλη προωθούν τη διάθεση 
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στην αγορά εξοπλισμού που χρησιμοποιεί 
αέρια με υψηλό δυναμικό αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη λαμβάνοντας 
υπόψη τα οφέλη σε σχέση με την 
κατανάλωση ενέργειας που παρέχουν 
ορισμένα αέρια σε ορισμένες εφαρμογές 
όπως η μόνωση. Εάν τα κράτη μέλη 
εισάγουν φορολογικά ή άλλα κίνητρα για 
να ενθαρρύνουν τη διάθεση στην αγορά 
τέτοιου εξοπλισμού, κοινοποιούν τα 
μέτρα αυτά στην Επιτροπή. Ομοίως 
κοινοποιούν στην Επιτροπή για άδεια όλα 
τα μέτρα που εισάγουν κάθε είδους 
απαγόρευση επιπροσθέτως εκείνων που 
απορρέουν από το άρθρο 9.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 77 από την πρώτη ανάγνωση. Η κοινοποίηση θα είναι 
προορατικός τρόπος για την αποφυγή προσφυγών στα δικαστήρια και θα συμβάλει στο να 
εξασφαλισθεί ότι τα εθνικά μέτρα αυτού του είδους είναι συμβατά με τη Συνθήκη, δηλαδή 
αναλογικά, δεν εισάγουν διακρίσεις και δεν έχουν καθαρά οικονομικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, γραμμή 9α (νέα)

Υδροφθοράνθρακες Σε συστήματα ψύξης με 
λιγότερο από 150 g φορτίου 
ψυκτικού μέσου

Δύο έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικά ψυκτικά μέσα στους υδροφθράνθρακες κυκλοφορούν ήδη ευρέως στο εμπόριο. 
Βάσει των διατάξεων της οδηγίας για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, οι υδροφθοράνθρακες πρέπει να ανακτώνται στο τέλος της ζωής του ψυγείου. Η 
αντικατάστασή τους είναι πιο συμφέρουσα από άποψη κόστους - η μεταστροφή σε ψυκτικό 
υδρογονάνθρακα, για παράδειγμα, θα κοστίσει 3,40 €/τόνο ισοδυνάμου CO2 ενώ η ανάκτησή 
τους υπολογίζεται ότι κοστίζει 90 €/τόνο ισοδυνάμου CO2.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Απάντηση στην αλλαγή του κλίματος

Ο γενικός στόχος της πρότασης κανονισμού είναι να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του 
κοινοτικού στόχου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο θεσπίζοντας αποδοτικά σε 
σχέση με το κόστος μέτρα μετριασμού. Η δράση για μείωση των εκπομπών φθοριούχων 
αερίων πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλλονται για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η αλλαγή του κλίματος αναγνωρίζεται ως μία 
από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
άνθρωπος. Ο ανά χείρας κανονισμός παρέχει νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της συγκράτησης και παρακολούθησης των φθοριούχων αερίων και την εισαγωγή 
περιορισμών εμπορίας και χρήσης ορισμένων εφαρμογών.

2. Αέρα που καλύπτονται από τον κανονισμό

Τα φθοριούχα αέρια (υδροφθοράνθρακες ή HFC, οι υπερφθοράνθρακες ή PFC και το 
εξαφθοριούχο θείο ή SF6) εισήχθησαν στη δεκαετία του 90 για να αντικαταστήσουν τους 
CFC (χλωροφθοράνθρακες) και τους HCFC (υδροχλωροφθοράνθρακες). Με τη χρήση 
εναλλακτικών ουσιών όπως οι HFC τα κράτη μέλη της ΕΕ μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Ωστόσο το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 
(GWP) των φθοριούχων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι υψηλό και πολλά από 
αυτά τείνουν να παραμένουν στην ατμόσφαιρα για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους. Για 
παράδειγμα, η Επιτροπή υπολογίζει ότι το SF6 έχει δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη που 
είναι 23 900 φορές εκείνου του διοξειδίου του άνθρακα (CO2, που έχει GWP 1). Εάν δεν 
ληφθούν μέτρα η Επιτροπή υπολογίζει ότι οι εκπομπές φθοριούχων αερίων θα αυξηθούν από 
65,2 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2 το 1995 σε 98 εκατ. τόνους το 2010.
3. Η κοινή θέση
Ενώ η αρχική πρόταση της Επιτροπής είχε τη μορφή ενός κανονισμού με νομική βάση της 
ενιαίας αγοράς (άρθρο 95) το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή θέση που έλαβε τη μορφή δύο 
ξεχωριστών πράξεων, μιας οδηγίας με βάση το άρθρο 95 και ενός κανονισμού με διπλή 
νομική βάση τα άρθρα 175 και 95. Η λογική για το διαχωρισμό της πρότασης της Επιτροπής 
σε δύο διαφορετικά κείμενα ήταν να μεταφερθούν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές 
των κλιματιστικών συστημάτων που τοποθετούνται στα οχήματα από τον προτεινόμενο 
κανονισμό στην οδηγία πλαίσιο 70/156/ΕΟΚ για την έγκριση των οχημάτων. Ο 
προτεινόμενος κανονισμός επικεντρώνεται επομένως στις υπόλοιπες σταθερές εφαρμογές.
Πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
ενσωματώθηκαν στην κοινή θέση, ιδίως η ιδέα του να συνδεθεί η απαγόρευση ορισμένων 
φθοριούχων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στα κλιματιστικά συστήματα σε 
οχήματα με τη διαδικασία έγκρισης που προβλέπεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ, αλλά και οι 
ιδέες που συνδέονται με τις απαιτήσεις για συγκράτηση καθώς και για την κατάρτιση και 
πιστοποίηση του προσωπικού που συμμετέχει στη μεταχείριση των αερίων του φαινομένου 
του θερμοκηπίου.
4. Η θέση της εισηγήτριας
Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει τον προτεινόμενο κανονισμό από το Συμβούλιο που αποτελεί 
σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Έχει ζωτική σημασία να 
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δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα εντός της Ευρώπης για να 
μετριασθούν οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι προφανές ωστόσο 
ότι πρέπει να τηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών και της 
εσωτερικής αγοράς που πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς ή διοικητικά 
εμπόδια.
α) Νομική βάση
Ως ζήτημα αρχής και προς το συμφέρον της προώθησης καλύτερης, απλούστερης και 
σαφέστερης νομοθεσίας, η εισαγωγή διπλής νομικής βάσης συνιστά επικίνδυνη κατεύθυνση 
στη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη και απόπειρα δημιουργίας προηγούμενου. Το κέντρο 
βάρους του κανονισμού είναι η προστασία του περιβάλλοντος και σύμφωνα με πρόσφατη 
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να υπάρχει μία και μόνη 
νομική βάση που θα αντανακλά τον κυρίαρχο σκοπό. Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια 
δικαίου η εισηγήτρια δεν βλέπει άλλη πρακτική λύση από το να υποβάλει τροπολογία που 
τροποποιεί τη διπλή νομική βάση σε μία και μόνη ούτως ώστε όλος ο κανονισμός να 
βασίζεται στο άρθρο 175.
Τούτο θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη που έχουν ήδη πιο φιλόδοξη νομοθεσία να την 
διατηρήσουν όπου ενδείκνυται και όχι, όπως συμβαίνει με την παρούσα κοινή θέση, να 
αναγκασθούν να κατεβάσουν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές τους σε κοινό (χαμηλό) 
κοινοτικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι τα άρθρα 175 και 176 δεν δίνουν 
πράσινο φως στα κράτη μέλη να εισάγουν όποια μέτρα θέλουν. Η εσωτερική αγορά θα 
εξακολουθεί να προστατεύεται από μέτρα που περιορίζουν το εμπόριο περισσότερο από όσο 
χρειάζεται. Αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 176 ότι τα μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με τη 
Συνθήκη, δηλαδή να είναι αναλογικά, να μην εισάγουν διακρίσεις και να μην έχουν καθαρά 
οικονομικό χαρακτήρα.
Στη διευρυμένη Ευρώπη των 25 (σύντομα 27) κρατών μελών, το Συμβούλιο μπορεί να τείνει 
να χρησιμοποιεί πιο συχνά τη διπλή νομική βάση για να προσπαθεί να ικανοποιήσει ποικίλα 
εθνικά συμφέροντα. Τούτο θα καταλήξει σε κατακερματισμό του στόχου και του επίκεντρου 
της νομοθεσίας. Η τάση αυτή για πρόχειρους συμβιβασμούς  στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου όταν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν αποδεκτή 
πολιτική συμφωνία είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είναι σε θέση να υπερβεί τις πιέσεις των εθνικών θέσεων και να εξασφαλίζει 
συνοχή στην πολιτική σε τομείς στους οποίους απαιτείται δράση σε κοινοτικό επίπεδο. Ως 
Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να αντισταθούμε στη διάλυση και την εξασθένιση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας ειδικά σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος.
β) Προώθηση της καινοτομίας και μετάβαση σε πιο ευεργετικές για το περιβάλλον 
τεχνολογίες
Μολονότι η εισηγήτρια πιστεύει στη συγκράτηση και την ανάκτηση ως χρήσιμα εργαλεία για 
τον μετριασμό των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, βλέπει επίσης 
την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης εναλλακτικών τεχνολογιών που είναι πιο φιλικές για 
το περιβάλλον από ό,τι οι υφιστάμενες τεχνολογίες. Είναι επίσης δίκαιο να δείξουμε 
εμπιστοσύνη σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη επενδύσει στην έρευνα και ανέπτυξαν 
πιο φιλικές για το περιβάλλον τεχνολογίες. Με το να αποδεχόμαστε πιο φιλόδοξη νομοθεσία 
στα κράτη μέλη (βλέπε ανωτέρω, νομική βάση( και με το να περιορίζουμε την εμπορία 
ορισμένων προϊόντων όταν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις, θα δώσουμε ώθηση 
στους στόχους που αναφέραμε πιο πάνω. Τα πιο αυστηρά μέτρα που προτείνουν τα κράτη 
μέλη πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από τη θέσπισή τους για να αποφευχθούν 
οι νομικές συγκρούσεις σε μεταγενέστερα στάδια. Πρέπει να προσφέρουμε στη βιομηχανία 
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μακροπρόθεσμη σιγουριά και είναι καθήκον μας να θέσουμε τις κατευθύνσεις για το μέλλον.
Η εισηγήτρια πιστεύει ότι μόλις εγκριθεί ο κανονισμός αυτός θα συμβάλει στη μείωση και 
στη συγκράτηση των αερίων του θερμοκηπίου και θα παίξει το δικό του ρόλο στις 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να καταπολεμήσουν την 
αλλαγή του κλίματος.


