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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2068 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Νοεμβρίου 2015
για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, του μορφοτύπου των επισημάνσεων των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 (1), και ιδίως το
άρθρο 12 παράγραφος 14,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 περιλαμβάνει ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά την επισήμανση
προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής (2), και προσθέτει απαιτήσεις
επισήμανσης για αφρώδη υλικά και για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για συγκεκριμένες
χρήσεις.

(2)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η ακριβής διατύπωση των πληροφοριών που πρέπει να αναφέρονται
στις επισημάνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και να
θεσπιστούν απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η ορατότητα και αναγνωσιμότητα της επισήμανσης όσον αφορά την
παρουσίαση και την τοποθέτησή της.

(3)

Για να εξασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται ενιαίο σήμα για προϊόντα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που
εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (3), ειδικότερα για την επισήμανση των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και των κυλίνδρων, τυμπάνων και των
οδικών και σιδηροδρομικών βυτιοφόρων οχημάτων, οι πληροφορίες της επισήμανσης που προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 517/2014 θα πρέπει να αναφέρονται στο τμήμα για τις συμπληρωματικές πληροφορίες στην επισήμανση.

(4)

Επομένως, είναι σκόπιμη η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1494/2007.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει
του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τον μορφότυπο των επισημάνσεων που πρέπει να ισχύουν για τα είδη προϊόντων και εξοπλισμού
που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, καθώς και για τα φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 6 έως 12 του εν λόγω κανονισμού.
Άρθρο 2
Μορφότυπος της επισήμανσης
1.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην επισήμανση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς επάνω σε αυτήν, σε διαστάσεις
και με κενά διαστήματα που να τις καθιστούν ευανάγνωστες. Εφόσον οι πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τον παρόντα
κανονισμό προστίθενται σε επισήμανση που έχει ήδη τοποθετηθεί στο σχετικό προϊόν ή στον σχετικό εξοπλισμό, το μέγεθος της
γραμματοσειράς δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην εν λόγω
επισήμανση ή σε ήδη υπάρχουσες ενδεικτικές πινακίδες ή σε άλλες ενημερωτικές επισημάνσεις του προϊόντος.
(1) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση, κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης
όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 25).
3
( ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
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2.
Ολόκληρη η επισήμανση και το περιεχόμενό της πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν στο
προϊόν ή στον εξοπλισμό και είναι αναγνώσιμα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας καθ' όλο το χρονικό διάστημα που το
προϊόν ή ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
3.
Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014
πρέπει να φέρουν σήμα που περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 517/2014 και περιλαμβάνει το κείμενο «Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου».
4.
Το βάρος των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να εκφράζεται σε χιλιόγραμμα και το ισοδύναμο CO2 σε
τόνους.
5.
Όταν ένας εξοπλισμός περιέχει ήδη ή η λειτουργία του εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία
επιτρέπεται να προστίθενται εκτός της μονάδας παραγωγής και η προκύπτουσα συνολική ποσότητα δεν καθορίζεται από τον
κατασκευαστή, η επισήμανση πρέπει να αναφέρει την ποσότητα που περιλαμβάνεται στη μονάδα παραγωγής ή την ποσότητα για
την οποία η μονάδα έχει σχεδιαστεί και να προβλέπεται χώρος στην επισήμανση για την αναγραφή της ποσότητας που
προστίθεται εκτός της μονάδας παραγωγής, καθώς και της προκύπτουσας συνολικής ποσότητας φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου.
6.
Όταν ένα προϊόν που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή προαναμεμειγμένες πολυόλες πρέπει επίσης να
επισημανθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 3 και
5 έως 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 πρέπει να αναγράφονται στο τμήμα για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που
προβλέπεται στην επισήμανση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.
7.
Όταν τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου προορίζονται για ορισμένες χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 6
έως 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, πρέπει να περιλαμβάνονται στην επισήμανση οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) «Ποιοτική αποκατάσταση 100 %» ή «Ανακύκλωση 100 %»: για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν αποκατα
σταθεί ποιοτικά ή έχουν ανακυκλωθεί και δεν περιέχουν αμεταχείριστα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Η διεύθυνση της
εγκατάστασης ποιοτικής αποκατάστασης ή ανακύκλωσης πρέπει να περιλαμβάνει τη διεύθυνση στην Ένωση.
β) «Εισάγεται μόνο για καταστροφή»: για ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που εισάγονται για καταστροφή.
γ) «Για άμεση χύδην εξαγωγή εκτός ΕΕ μόνο»: για ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρέχονται από
παραγωγό ή εισαγωγέα σε επιχειρήσεις για άμεση χύδην εξαγωγή εκτός της Ένωσης.
δ) «Μόνο για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό»: για ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
ε) «Για διαβρωτική χάραξη/καθαρισμό στη βιομηχανία ημιαγωγών μόνο»: για ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαβρωτικής χάραξης και καθαρισμού στη βιομηχανία ημιαγωγών.
στ) «Για χρήση ως πρώτη ύλη μόνο»: για ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμεύουν ως πρώτη ύλη.
ζ) «Για την παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής μόνο»: για ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που
προορίζονται για τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών με δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής (Metered-Dose Inhalers —
MDI).
8.
Ο εξοπλισμός ψύξης και κλιματισμού, καθώς και οι αντλίες θερμότητας, που φέρουν μόνωση από αφρώδη υλικά
διογκωμένα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει να φέρουν επισήμανση που περιέχει το ακόλουθο κείμενο: «Αφρός
διογκωμένος με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου».
9.
Η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και,
στο μέτρο του δυνατού, δίπλα σε ήδη υπάρχουσες ενδεικτικές πινακίδες ή ενημερωτικές επισημάνσεις του προϊόντος ή του
εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου.

Άρθρο 3
Κατάργηση
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 καταργείται. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1494/2007 εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως την 1η Ιανουαρίου 2017· ωστόσο, για να συμμορφώνονται με τη διάταξη
αυτή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι επιχειρήσεις μπορούν ήδη να εφαρμόζουν το άρθρο 12 παράγραφος 3 σημείο γ)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014.
Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον
πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα.
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Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 8

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 4

—

Άρθρο 3 παράγραφος 1

—

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 9

Άρθρο 4 παράγραφος 2

—

Άρθρο 5

Άρθρο 4

