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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπον που να
εξασφαλίζει ότι είναι ορατή από τους εγκαταστάτες και τους
συντηρητές.

(8)

Η επισήμανση σε προϊόντα και εξοπλισμό κλιματισμού και
αντλίες θερμότητας πρέπει να είναι στερεωμένη κατά τρόπο
που να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προϊόντος ή του εξοπλισμού.

(9)

Η δυνατότητα αναγραφής πρόσθετων περιβαλλοντικών πληροφοριών στις επισημάνσεις αναγκάζει τους κατασκευαστές
να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές όσον αφορά τις
επισημάνσεις και, κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί επαρκές χρονικό διάστημα πριν τεθεί σε εφαρμογή ο παρών
κανονισμός.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί με
το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Επανεξετάστηκε η σκοπιμότητα αναγραφής πρόσθετων περιβαλλοντικών πληροφοριών στις επισημάνσεις προς χρήση
στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
842/2006, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του
εν λόγω κανονισμού.
Στις απαιτήσεις επισήμανσης λαμβάνονται υπόψη συστήματα
επισήμανσης που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην
Κοινότητα για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων που έχουν υιοθετηθεί σε βιομηχανικά πρότυπα
για τα εν λόγω προϊόντα και εξοπλισμό.
Χάριν σαφήνειας είναι σκόπιμο να καθοριστεί η ακριβής
διατύπωση των πληροφοριών που πρέπει να αναφέρονται
στις επισημάνσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν να χρησιμοποιούν τις δικές τους
γλωσσικές αποδόσεις στις εν λόγω επισημάνσεις.
Πρέπει να συμπεριληφθούν στην επισήμανση πρόσθετες πληροφορίες που να δηλώνουν κατά πόσον τα προϊόντα και ο
εξοπλισμός για κατάψυξη και κλιματισμό, καθώς και οι
αντλίες θερμότητας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, έχουν μονωθεί με αφρό διογκωμένο με φθοριούχα
αέρια θερμοκηπίου, ούτως ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα
ανάκτησης αυτών των αφρών.
Στις περιπτώσεις που τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου
έχουν προστεθεί στο σχετικό προϊόν ή εξοπλισμό εκτός
του χώρου παραγωγής του, στην επισήμανση πρέπει να
δηλώνεται η συνολική ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που περιέχει το προϊόν ή ο εξοπλισμός.
Η επισήμανση πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπάρχει
βεβαιότητα ότι είναι ευανάγνωστη και παραμένει στερεωμένη
στο προϊόν ή τον εξοπλισμό καθόλο το χρονικό διάστημα
που το προϊόν ή ο εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια
θερμοκηπίου.

(1) ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η μορφή των προς χρήση
επισημάνσεων και οι πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης που
ισχύουν για τα είδη προϊόντων και εξοπλισμού που απαριθμούνται
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.
Άρθρο 2
Απαιτήσεις επισήμανσης
1.
Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που καλύπτονται από τον
παρόντα κανονισμό φέρουν επισήμανση η οποία περιλαμβάνει τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κείμενο «Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καλυπτόμενα
από το πρωτόκολλο του Κιότο»·
β) τις συντομογραφίες των χημικών ονομασιών των φθοριούχων
αερίων θερμοκηπίου που περιέχονται ή προβλέπονται να περιέχονται στον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας τη συνήθη για τον εξοπλισμό ή την ουσία βιομηχανική ονοματολογία·
(2) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της
31.7.2007, σ. 35).
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γ) την ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, εκφρασμένη σε
χιλιόγραμμα·
δ) κατά περίπτωση, το κείμενο «ερμητικά σφραγισμένα».
2.
Εκτός από τις απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, στα προϊόντα και τον εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού, καθώς και στις αντλίες θερμότητας, που πριν διατεθούν στην
αγορά έχουν μονωθεί με αφρώδη υλικά διογκωμένα με φθοριούχα
αέρια θερμοκηπίου, τοποθετείται επισήμανση που περιλαμβάνει το
ακόλουθο κείμενο: «Αφρώδη υλικά διογκωμένα με φθοριούχα αέρια
θερμοκηπίου».
3.
Όταν τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου επιτρέπεται να προστίθενται εκτός του χώρου κατασκευής και η προκύπτουσα συνολική ποσότητα δεν καθορίζεται από τον κατασκευαστή, η επισήμανση περιλαμβάνει την ποσότητα που τοποθετείται στο εργοστάσιο
κατασκευής και προβλέπεται στην επισήμανση χώρος για την αναγραφή της ποσότητας που θα προστεθεί εκτός του εργοστασίου
κατασκευής, καθώς και της συνολικής ποσότητας φθοριούχων
αερίων θερμοκηπίου.
4.
Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν τη διάθεση προϊόντων
και εξοπλισμού καλυπτόμενων από τον παρόντα κανονισμό, στην
αγορά του εδάφους τους, από τη χρήση των επίσημων γλωσσών
τους όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3.
Άρθρο 3

18.12.2007

Όταν οι πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό προστίθενται σε επισήμανση που έχει ήδη τοποθετηθεί στο
σχετικό προϊόν ή εξοπλισμό, το μέγεθος της γραμματοσειράς να
μην είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος άλλων πληροφοριών
που περιέχει η εν λόγω επισήμανση.
3.
Ολόκληρη η επισήμανση και το περιεχόμενό της πρέπει να
έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν στο προϊόν
ή τον εξοπλισμό και είναι αναγνώσιμα υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας, καθόλο το χρονικό διάστημα που το προϊόν ή ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
Άρθρο 4
Σημεία τοποθέτησης της επισήμανσης
1.
Πέραν των σημείων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, οι επισημάνσεις επιτρέπεται επίσης να τοποθετούνται επάνω ή δίπλα σε ήδη υπάρχουσες ενδεικτικές πινακίδες ή ενημερωτικές επισημάνσεις προϊόντος, ή
δίπλα σε σημεία προσπέλασης για σκοπούς συντήρησης.
2.
Οι πληροφορίες της επισήμανσης σε κλιματιστικά προϊόντα
και εξοπλισμό, καθώς και σε αντλίες θερμότητας, με χωριστά τμήματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου συνδεόμενα με σωλήνες
ψύξης, τοποθετούνται στο μέρος του εξοπλισμού που πληρούται
αρχικώς με το ψυκτικό μέσο.

Μορφή της επισήμανσης
1.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 εμφαίνονται
σε επισήμανση στερεωμένη στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που
καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.
2.
Οι πληροφορίες πρέπει να προβάλλουν ευκρινείς από το
βάθος πεδίου της επισήμανσης, με διαστάσεις και κενά διαστήματα
έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

