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EUROPA-PARLAMENTETS OG

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /1999

af

om stoffer, der nedbryder ozonlaget

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               
1 EFT C 286 af 15.9.1998, s. 6.
2 Udtalelse afgivet den             (endnu ikke offentliggjort i EFT).
3 Europa-Parlamentets udtalelse af                 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af           (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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1) Det er fastslået, at fortsætter emissionerne af ozonlagsnedbrydende stoffer i det nuværende

omfang, forårsages der betydelig skade på ozonlaget; ozonlagsnedbrydningen over den syd-

lige halvkugle nåede sit hidtil største omfang i 1998; i tre ud af de sidste fire forår er der sket

en alvorlig ozonlagsnedbrydning over de arktiske egne; øget UV-B-stråling som følge af

ozonlagsnedbrydningen udgør en alvorlig trussel for menneskers sundhed og miljøet; det er

derfor nødvendigt at tage yderligere effektive skridt for at beskytte menneskers sundhed og

miljøet mod skadelige virkninger af sådanne emissioner;

2) som følge af Fællesskabets forpligtelser med hensyn til miljø og handel er Fællesskabet ved

beslutning 88/540/EØF1 blevet part i Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og

Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, som ændret af protokollens parter

på deres andet møde i London og på deres fjerde møde i København;

3) parterne i Montreal-protokollen vedtog yderligere foranstaltninger til beskyttelse af ozonlaget

på deres syvende møde i Wien i december 1995 og på deres niende møde i Montreal i sep-

tember 1997, hvori Fællesskabet deltog;

4) der må gøres en indsats på fællesskabsplan for at opfylde Fællesskabets forpligtelser i hen-

hold til Wienerkonventionen og de seneste ændringer og tilpasninger af Montreal-protokollen,

navnlig for at afvikle produktion og markedsføring af methylbromid i Fællesskabet og for at

indføre en tilladelsesordning ikke blot for indførsel, men også for udførsel af ozonlagsnedbry-

dende stoffer;

                                               
1 EFT L 297 af 31.10.1988, s. 8.
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5) da der tidligere end ventet er adgang til teknologi til erstatning af ozonlagsnedbrydende stof-

fer, bør der i visse tilfælde opstilles strengere kontrolforanstaltninger end fastsat i Rådets for-

ordning (EF) nr. 3093/94 af 15. december 1994 om stoffer, der nedbryder ozonlaget1 og i den

ændrede og tilpassede protokol;

6) der skal foretages gennemgribende ændringer i forordning (EF) nr. 3093/94; af hensyn til

juridisk klarhed og gennemsigtighed bør forordningen revideres fuldstændig;

7) produktionen af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner,

tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan og hydrobromfluorcarboner er afviklet i medfør af for-

ordning (EF) nr. 3093/94; produktionen af disse kontrollerede stoffer er således forbudt, med

forbehold af mulige undtagelser til væsentlige anvendelser og til imødekommelse af grund-

læggende hjemmemarkedsbehov for de parter, der er omfattet af Montreal-protokollens arti-

kel 5; det er hensigtsmæssigt nu også gradvis at forbyde markedsføring og anvendelse af disse

stoffer og af produkter og udstyr, der indeholder disse stoffer;

8) også efter afviklingen af kontrollerede stoffer kan Kommissionen under visse forudsætninger

give dispensation for væsentlige anvendelser;

9) den voksende adgang til alternativer til methylbromid bør resultere i en væsentlig større

reduktion af produktionen og forbruget af methylbromid end fastsat i Montreal-protokollen;

produktionen og forbruget af methylbromid bør ophøre fuldstændig med forbehold af eventu-

elle undtagelser for kritiske anvendelser, som fastsættes på fællesskabsniveau efter de krite-

rier, der er fastsat i Montreal-protokollen; anvendelsen af methylbromid til karantæneformål

og til desinfektion inden afsendelse bør også kontrolleres; en sådan anvendelse bør ikke over-

stige det nuværende niveau og bør i sidste instans nedbringes på baggrund af den tekniske

udvikling og udviklingen inden for rammerne af Montreal-protokollen;

                                               
1 EFT L 333 af 22.12.1994, s. 1.
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10) i forordning (EF) nr. 3093/94 er der fastsat regler for kontrol med produktionen af alle andre

ozonlagsnedbrydende stoffer, men ikke for kontrol med produktionen af hydrochlorfluorcar-

boner; der bør derfor indføres bestemmelser til sikring af, at hydrochlorfluorcarboner ikke

fortsat anvendes på områder, hvor der findes alternative stoffer, som ikke nedbryder ozonla-

get; alle parterne i Montreal-protokollen bør træffe foranstaltninger til kontrol med produktio-

nen af hydrochlorfluorcarboner; en fastfrysning af produktionen af hydrochlorfluorcarboner

vil  kunne opfylde dette behov og afspejle Fællesskabets vilje til at spille en ledede rolle på

dette område; produktionens omfang bør tilpasses den forventede reduktion af den mængde,

der markedsføres i Fællesskabet, og den dalende efterspørgsel på verdensplan som følge af

den i protokollen foreskrevne reduktion af forbruget af hydrochlorfluorcarboner.

11) ifølge Montreal-protokollens artikel 2 F, stk. 7, skal parterne søge at sikre, at anvendelsen af

hydrochlorfluorcarboner begrænses til de anvendelser, hvor der ikke findes andre mere miljø-

forsvarlige alternative stoffer eller teknologier; da der findes alternative teknologier, kan mar-

kedsføring og anvendelse af hydrochlorfluorcarboner og produkter, som indeholder

hydrochlorfluorcarboner, begrænses yderligere; i henhold til afgørelse VI/13 truffet på mødet

mellem parterne i Montreal-protokollen bør der ved vurderingen af alternativer til hydrochlor-

fluorcarboner tages hensyn til faktorer som ozonlagsnedbrydende potentiale, energieffektivi-

tet, potentiel brandfarlighed, toksicitet, globalt opvarmningspotentiale samt de potentielle

virkninger på en effektiv anvendelse og afvikling af chlorfluorcarboner og haloner;
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12) kvoter for overgang til fri omsætning i Fællesskabet af kontrollerede stoffer bør kun gives til

begrænsede anvendelser af kontrollerede stoffer; der bør ikke indføres kontrollerede stoffer og

produkter, der indeholder kontrollerede stoffer, fra stater, der ikke er parter i Montreal-proto-

kollen;

13) tilladelsesordningen for kontrollerede stoffer bør udvides, så den også omfatter udførsel af

kontrollerede stoffer; herved kan handelen med ozonlagsnedbrydende stoffer overvåges, og

parterne kan udveksle oplysninger herom;

14) det bør sikres, at brugte kontrollerede stoffer genvindes, og at udslip af kontrollerede stoffer

forhindres;

15) i henhold til Montreal-protokollen skal handel med ozonlagsnedbrydende stoffer indberettes;

der bør derfor kræves årlig indberetning fra producenter, importører og eksportører af kon-

trollerede stoffer;

16) i afgørelse X/8 truffet på det tiende møde mellem parterne i Montreal-protokollen opfordres

parterne til, når det er relevant, aktivt at træffe foranstaltninger for at søge at begrænse pro-

duktion og markedsføring af nye ozonlagsnedbrydende stoffer, navnlig bromchlormethan; der

bør med henblik herpå oprettes en mekanisme, som sørger for, at denne forordning tager

højde for behandlingen af nye stoffer; produktion, indførsel, markedsføring og anvendelse af

bromchlormethan bør forbydes -
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for produktion, indførsel, udførsel, markedsføring, anvendelse, genvin-

ding, genanvendelse, regenerering og destruktion af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede

chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid, hydrobromfluor-

carboner og hydrochlorfluorcarboner, for indberetning af data om disse stoffer og for indførsel,

udførsel, markedsføring og anvendelse af produkter og udstyr, der indeholder disse stoffer.

Denne forordning gælder også for produktion, indførsel, markedsføring og anvendelse af stofferne i

bilag II.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

− "protokollen": Montreal-protokollen fra 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, i den

senest ændrede og tilpassede udgave



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
DG I 7

− "part": part i protokollen

− "stat, der ikke er part i protokollen": en stat eller en regional organisation for økonomisk inte-

gration, som med hensyn til et givet kontrolleret stof ikke har givet sit samtykke til at være

bundet af de bestemmelser i protokollen, der gælder for det pågældende stof

− "kontrollerede stoffer": chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner,

haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid, hydrobromfluorcarboner og

hydrochlorfluorcarboner, enten i ren form eller i blandinger og både ubrugte, genvundne, gen-

anvendte og regenererede. Denne definition omfatter ikke kontrollerede stoffer, som findes i

andre forarbejdede produkter end beholdere, der anvendes til transport eller opbevaring af det

pågældende stof, og ubetydelige mængder af et kontrolleret stof, der stammer fra utilsigtet

eller tilfældig produktion under en fremstillingsproces eller fra råvarer, der ikke har reageret,

eller fra stoffets anvendelse som proceshjælpestof, der er til stede i kemiske stoffer som spor-

forureninger, eller som udledes i forbindelse med produktfremstilling eller -håndtering

− "chlorfluorcarboner (CFC)": de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe I i bilag I, og

isomere heraf

− "andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner": de kontrollerede stoffer, der er opført under

gruppe II i bilag I, og isomere heraf

− "haloner": de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe III i bilag I, og isomere heraf
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− "tetrachlormethan": det kontrollerede stof, der er opført under gruppe IV i bilag I

− "1,1,1-trichlorethan": det kontrollerede stof, der er opført under gruppe V i bilag I

− "methylbromid": det kontrollerede stof, der er opført under gruppe VI i bilag I

− "hydrobromfluorcarboner": de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe VII i bilag I,

og isomere heraf

− "hydrochlorfluorcarboner (CFCF)": de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe VIII i

bilag I, og isomere heraf

− "nye stoffer": de stoffer, der er opført i bilag II. Denne definition omfatter stoffer enten i ren

form eller i blandinger og både ubrugte, genvundne, genanvendte og regenererede. Denne

definition omfatter ikke stoffer, som findes i andre forarbejdede produkter end beholdere, der

anvendes til transport eller opbevaring af det pågældende stof, og ubetydelige mængder af et

nyt stof, der stammer fra utilsigtet eller tilfældig produktion under en fremstillingsproces eller

fra råvarer, der ikke har reageret

− "råvare": et kontrolleret stof eller et nyt stof, der omdannes kemisk i en proces, hvori dets

oprindelige sammensætning ændres fuldstændig, og hvis emissioner er ubetydelige
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− "proceshjælpestoffer": kontrollerede stoffer anvendt som kemiske proceshjælpestoffer til de i

bilag VI opførte anvendelser i anlæg, der bestod pr. 1. september 1997, og hvorfra emissionen

er ubetydelig. Kommissionen opstiller ud fra disse kriterier og efter proceduren i artikel 17 en

liste over virksomheder, hvor anvendelsen af kontrollerede stoffer som proceshjælpestof tilla-

des, og fastsætter maksimale emissionsgrænser for hver af de pågældende virksomheder.

Kommissionen kan efter proceduren i artikel 17 ændre bilag VI og listen over de ovennævnte

virksomheder i lyset af nye oplysninger eller den tekniske udvikling, herunder den revision,

der er fastsat i parternes afgørelse X/14

− "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der fremstiller kontrollerede stoffer i Fælles-

skabet

− "produktion": den mængde kontrollerede stoffer, der fremstilles, minus den mængde, der

destrueres ved hjælp af teknologier, som parterne har godkendt, og minus den mængde, der

fuldt ud anvendes som råvare eller som proceshjælpestof ved fremstilling af andre kemiske

stoffer. Mængder, der genvindes, genanvendes eller regenereres, betragtes ikke som produk-

tion

− "ozonlagsnedbrydende potentiale": tallet i tredje spalte i bilag I, der repræsenterer hvert enkelt

kontrolleret stofs potentielle virkning på ozonlaget

− "beregnet niveau": en mængde, der beregnes ved at multiplicere (vægt)mængden af hvert

kontrolleret stof med dette stofs ozonlagsnedbrydende potentiale og ved for hver gruppe kon-

trollerede stoffer i bilag I at sammenlægge de derved fremkomne tal
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− "industriel rationalisering": overførsel enten mellem parter eller inden for en medlemsstat af

hele eller en del af en producents beregnede produktionsniveau til en anden producent med

henblik på øget økonomisk effektivitet eller afhjælpning af forventet forsyningsknaphed som

følge af fabrikslukninger

− "markedsføring": forsyning eller tilrådighedsstillelse for tredjemand, mod eller uden betaling,

af kontrollerede stoffer eller produkter, der indeholder kontrollerede stoffer, som er omfattet

af denne forordning

− "anvendelse": brug af kontrollerede stoffer ved fremstilling eller vedligeholdelse, navnlig

efterfyldning, af produkter eller udstyr eller i andre processer bortset fra anvendelse som

råvare og proceshjælpestof

− "reverserbart luftkonditionerings/varmepumpeanlæg": en kombination af indbyrdes forbundne

komponenter, der indeholder et kølemiddel, og som danner et lukket kølekredsløb, hvori dette

kølemiddel cirkulerer for at udvinde og afgive varme (dvs. afkøling og opvarmning); anlæg-

get er reverserbart, idet fordampere og kondensatorer er således udformet, at de hver for sig

både kan fungere som fordamper og som kondensator

− "aktiv forædling": en procedure som omhandlet i artikel 114, stk. 1, litra a), i Rådets forord-

ning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks 1

− "genvinding": indsamling og oplagring af kontrollerede stoffer fra f.eks. anlæg, udstyr og

indeslutningsbeholdere i forbindelse med servicering eller inden bortskaffelse

                                               
1 EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 82/97

(EFT L 17 af 21.1.1997, s. 1).
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− "genanvendelse": fornyet anvendelse af genvundne kontrollerede stoffer efter en grundlæg-

gende rensningsproces, f.eks. filtrering og tørring. For kølemidler indebærer genanvendelse

normalt, at det pågældende stof fyldes på anlægget igen, og det foregår ofte på stedet

− "regenerering": fornyet forarbejdning og opgradering af genvundne kontrollerede stoffer ved

f.eks. filtrering, tørring, destillation og kemisk behandling med henblik på at oparbejde dem

til en nærmere specificeret standard. Regenerering indebærer ofte forarbejdning "off-site" i et

centralt anlæg

− "virksomhed": enhver fysisk eller juridisk person, der i Fællesskabet fremstiller, genvinder

med henblik på markedsføring eller anvender kontrollerede stoffer til industrielle eller kom-

mercielle formål, eller som bringer sådanne indførte stoffer i fri omsætning i Fællesskabet

eller udfører sådanne stoffer fra Fællesskabet til industrielle eller kommercielle formål.

KAPITEL II

AFVIKLINGSPLAN

Artikel 3

Kontrol med produktionen af kontrollerede stoffer

1. Medmindre andet følger af stk. 5 til 10 er det forbudt at producere:

a) chlorfluorcarboner
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b) andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner

c) haloner

d) tetrachlormethan

e) 1,1,1-trichlorethan

f) hydrobromfluorcarboner.

På grundlag af indstillinger fra medlemsstaterne anvender Kommissionen efter proceduren i arti-

kel 17 kriterierne i parternes afgørelse IV/25 med henblik på hvert år at fastsætte, til hvilke eventu-

elle væsentlige anvendelser der kan gives tilladelse til produktion og indførsel i Fællesskabet af de i

første afsnit omhandlede kontrollerede stoffer, og hvilke brugere der kan udnytte disse væsentlige

anvendelser. Tilladelse til denne produktion og indførsel gives kun, hvis der ikke kan skaffes pas-

sende alternativer eller genvundne eller regenererede kontrollerede stoffer fra nogen af parterne.

2. i) Medmindre andet følger af stk. 5 til 10 sikrer hver producent:

a) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af methylbromid i perio-

den 1. januar til 31. december 1999 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke

overstiger 75% af det beregnede niveau for vedkommendes produktion af methyl-

bromid i 1991
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b) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af methylbromid i perio-

den 1. januar til 31. december 2001 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke

overstiger 40% af det beregnede niveau for vedkommendes produktion af methyl-

bromid i 1991

c) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af methylbromid i perio-

den 1. januar til 31. december 2003 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke

overstiger 25% af det beregnede niveau for vedkommendes produktion af methyl-

bromid i 1991

d) at vedkommende ikke producerer methylbromid efter den 31. december 2004.

De mængder, der er nævnt i litra a), b), c) og d), omfatter ikke den mængde methylbro-

mid, der er fremstillet til karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse.

ii) På baggrund af forslagene fra medlemsstaterne skal Kommissionen efter proceduren i

artikel 17 anvende de kriterier, der er fastsat i parternes afgørelse IX/6, og andre rele-

vante kriterier, som parterne har fastsat, med henblik på hvert år at fastslå, til hvilke kri-

tiske anvendelser der kan gives tilladelse til produktion, indførsel og anvendelse af

methylbromid i Fællesskabet efter den 31. december 2004, hvilke mængder og anven-

delser der skal tillades, og hvilke brugere der kan udnytte den kritiske undtagelse. Tilla-

delse til denne produktion og indførsel gives kun, hvis der ikke kan skaffes egnede

alternativer eller genanvendt eller regenereret methylbromid fra nogen af parterne.
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I nødstilfælde kan Kommissionen efter anmodning fra den kompetente myndighed i en

medlemsstat give tilladelse til midlertidig anvendelse af methylbromid, hvor dette er

påkrævet som følge af uventede skadedyrsangreb eller sygdomsudbrud. En sådan tilla-

delse gælder i højst 120 dage og for højst 20 tons.

3. Medmindre andet følger af stk. 8, 9 og 10 sikrer hver producent:

a) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i perioden

1. januar til 31. december 2000 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overstiger det

beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i 1997

b) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i perioden

1. januar til 31. december 2008 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overstiger 35% af

det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i 1997

c) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i perioden

1. januar til 31. december 2014 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overstiger 20% af

det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i 1997

d) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i perioden

1. januar til 31. december 2020 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overstiger 15% af

det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i 1997

e) at vedkommende ikke producerer hydrochlorfluorcarboner efter den 31. december 2025.
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Kommissionen tager inden den 31. december 2002 produktionsniveauet for hydrochlorfluorcarbo-

ner op til revision med henblik på at afgøre:

− om der bør foreslås en nedskæring i produktionen inden 2008, og/eller

− om der bør foreslås en ændring af de produktionsniveauer, der er fastsat i litra b), c) og d).

Ved denne revision tages der hensyn til udviklingen i forbruget af hydrochlorfluorcarboner i verden

som helhed, udførslen af hydrochlorfluorcarboner fra Fællesskabet og andre OECD-lande, de tekni-

ske og økonomiske muligheder for at anvende alternative stoffer eller teknologier samt den rele-

vante internationale udvikling inden for protokollens rammer.

4. Kommissionen udsteder tilladelser til de brugere, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, og

stk. 2, nr. ii), og meddeler dem, hvilken anvendelse tilladelsen gælder for, hvilke stoffer de har tilla-

delse til at anvende, og i hvilke mængder.

5. En producent kan af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende

produktion foregår, få tilladelse til at fremstille de i stk. 1 og 2 omhandlede kontrollerede stoffer

med henblik på at opfylde efterspørgsel, som der er givet tilladelse til i overensstemmelse med

stk. 4. Den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat underretter på forhånd Kommis-

sionen om hensigten om at give en sådan tilladelse.
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6. En producent kan af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende

produktion foregår, få tilladelse til at overskride de beregnede produktionsniveauer, der er fastsat i

stk. 1 og 2, for at imødekomme grundlæggende hjemmemarkedsbehov hos parter, der er omhandlet

i protokollens artikel 5, såfremt de yderligere beregnede niveauer for produktion i den pågældende

medlemsstat ikke overstiger de niveauer, der i protokollens artikel 2 A til 2 E og 2 H er tilladt for de

pågældende perioder. Den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat underretter på forhånd

Kommissionen om hensigten om at give en sådan tilladelse.

7. I det omfang det er tilladt i henhold til protokollen, kan en producent af den kompetente myn-

dighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, få tilladelse til at overskride de

beregnede produktionsniveauer, der er fastsat i stk. 1 og 2, for at imødekomme eventuelle væsent-

lige eller kritiske anvendelser hos parter på disses anmodning. Den kompetente myndighed i den

pågældende medlemsstat underretter på forhånd Kommissionen om hensigten om at give en sådan

tilladelse.

8. I det omfang det er tilladt i henhold til protokollen, kan en producent af den kompetente myn-

dighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, få tilladelse til at overskride de

beregnede produktionsniveauer, der er fastsat i stk. 1-7, med henblik på industriel rationalisering i

den pågældende medlemsstat, når de beregnede niveauer for produktionen i denne medlemsstat ikke

overstiger summen af de beregnede produktionsniveauer for de indenlandske producenter som fast-

sat i stk. 1-7 for de pågældende perioder. Den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat

underretter på forhånd Kommissionen om hensigten om at give en sådan tilladelse.
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9. I det omfang det er tilladt i henhold til protokollen, kan Kommissionen i forståelse med den

kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, give en produ-

cent tilladelse til at overskride de beregnede produktionsniveauer, der er fastsat i stk. 1-8, med hen-

blik på industriel rationalisering mellem medlemsstater, når de sammenlagte beregnede niveauer for

produktionen i de pågældende medlemsstater ikke overstiger summen af de beregnede produktions-

niveauer for de indenlandske producenter som fastsat i stk. 1-8 for de pågældende perioder. Der

kræves ligeledes godkendelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det påtænkes

at nedskære produktionen.

10. I det omfang det er tilladt i henhold til protokollen, kan Kommissionen i forståelse med både

den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, og rege-

ringen for den berørte tredjelandspart, give en producent tilladelse til at sammenlægge de beregnede

produktionsniveauer, der er tilladt i henhold til stk. 1-9, med de beregnede produktionsniveauer, der

er tilladt for en producent i en tredjelandspart i henhold til protokollen og den pågældende produ-

cents nationale lovgivning, med henblik på industriel rationalisering med en tredjelandspart, når de

sammenlagte beregnede produktionsniveauer for de to producenter ikke overstiger summen af de

beregnede produktionsniveauer, der er tilladt for fællesskabsproducenten i henhold til stk. 1-9, og

de beregnede produktionsniveauer for tredjelandsproducenten, som er tilladt for denne i henhold til

protokollen og det pågældende tredjelands lovgivning.
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Artikel 4

Kontrol med markedsføring og anvendelse af kontrollerede stoffer

1. Medmindre andet følger af stk. 4 og 5 er det forbudt at markedsføre og anvende følgende

kontrollerede stoffer:

a) chlorfluorcarboner

b) andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner

c) haloner

d) tetrachlormethan

e) 1,1,1-trichlorethan

f) hydrobromfluorcarboner.

Efter anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat kan Kommissionen efter procedu-

ren i artikel 17 give en midlertidig undtagelse til anvendelse af chlorfluorcarboner i militær udrust-

ning indtil den 31. december 2008, hvis det godtgøres, at der til en bestemt anvendelse ikke findes

teknisk og økonomisk mulige alternative stoffer eller teknologier, eller at de ikke kan anvendes.
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2. i) Medmindre andet følger af stk. 4 og 5 sikrer hver producent og importør:

a) at det beregnede niveau for methylbromid, som vedkommende markedsfører eller

selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 1999 og i hver tolvmåne-

dersperiode derefter, ikke overstiger 75% af det beregnede niveau for den

mængde methylbromid, som vedkommende markedsførte eller selv anvendte i

1991

b) at det beregnede niveau for methylbromid, som vedkommende markedsfører eller

selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 2001 og i hver tolvmåne-

dersperiode derefter, ikke overstiger 40% af det beregnede niveau for den

mængde methylbromid, som vedkommende markedsførte eller selv anvendte i

1991

c) at det beregnede niveau for methylbromid, som vedkommende markedsfører eller

selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 2003 og i hver tolvmåne-

dersperiode derefter, ikke overstiger 25% af det beregnede niveau for den

mængde methylbromid, som vedkommende markedsførte eller selv anvendte i

1991

d) at vedkommende ikke markedsfører methylbromid eller selv anvender methyl-

bromid efter den 31. december 2004.



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
DG I 20

I det omfang protokollen tillader det, tilpasser Kommissionen på anmodning af en

medlemsstats kompetente myndighed og efter proceduren i artikel 17 det beregnede

niveau for methylbromid, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, nr. i), litra c), og i litra c) oven-

for, når det er godtgjort, at dette er nødvendigt for at opfylde den pågældende medlems-

stats behov, fordi der ikke findes teknisk og økonomisk mulige alternativer eller miljø-

og sundhedsforsvarlige erstatningsstoffer, eller fordi de ikke kan anvendes.

Kommissionen tilskynder i samråd med medlemsstaterne til den hurtigst mulige udvik-

ling af, herunder forskning i, og anvendelse af alternativer til methylbromid.

ii) Markedsføring og anvendelse af methylbromid er forbudt efter den 31. december 2005

for andre virksomheder end producenter og importører, jf. dog stk. 4.

iii) De mængder, der er nævnt i nr. i), litra a), b), c) og d), omfatter ikke den mængde

methylbromid, der er produceret eller indført til karantæneformål eller til desinfektion

inden afsendelse. For perioden [...]1 og for hver tolvmånedersperiode derefter skal hver

producent og importør sørge for, at det beregnede niveau for methylbromid, som ved-

kommende markedsfører eller selv anvender til karantæneformål og til desinfektion

inden afsendelse, ikke overstiger den gennemsnitlige beregnede mængde, som ved-

kommende markedsførte eller selv anvendte til karantæneformål og til desinfektion

inden afsendelse i 1996, 1997 og 1998.

                                               
1 Datoerne indsættes senere.
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Hvert år meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder methylbromid der

er blevet tilladt til karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse på deres

område, hvad methylbromid er blevet anvendt til, og hvilke fremskridt der er gjort med

hensyn til at vurdere og anvende alternativer.

Kommissionen træffer efter proceduren i artikel 17 foranstaltninger for at reducere det

beregnede niveau for methylbromid, som producenter og importører må markedsføre

eller selv anvende til karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse, på baggrund

af de tekniske og økonomiske muligheder for at anvende alternative stoffer eller tekno-

logier og den relevante internationale udvikling inden for protokollens rammer.

iv) De samlede mængdegrænser for producenters og importørers markedsføring eller egen

anvendelse af methylbromid er fastsat i bilag III.

3. i) Medmindre andet følger af stk. 4 og 5 og artikel 5, stk. 5:

a) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som produ-

center og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til

31. december 1999, ikke overstige summen af:

− 2,6% af det beregnede niveau for den mængde chlorfluorcarboner, som pro-

ducenter og importører markedsførte eller selv anvendte i 1989, og

− det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som produ-

center og importører markedsførte eller selv anvendte i 1989
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b) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som produ-

center og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til

31. december 2001, ikke overstige summen af:

− 2,0% af det beregnede niveau for den mængde chlorfluorcarboner, som pro-

ducenter og importører markedsførte eller selv anvendte i 1989, og

− det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som produ-

center og importører markedsførte eller selv anvendte i 1989

c) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som produ-

center og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til

31. december 2002 ikke overstige 85% af det i henhold til litra b) beregnede

niveau

d) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som produ-

center og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til

31. december 2003, ikke overstige 45% af det i henhold til litra b) beregnede

niveau

e) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som produ-

center og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til

31. december 2004 og i hver tolvmånedersperiode derefter, ikke overstige 30% af

det i henhold til litra b) beregnede niveau
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f) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som produ-

center og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til

31. december 2008 og i hver tolvmånedersperiode derefter, ikke overstige 25% af

det i henhold til litra b) beregnede niveau

g) må ingen producent eller importør markedsføre eller selv anvende hydrochlorflu-

orcarboner efter den 31. december 2009

h) sikrer hver producent og importør, at det beregnede niveau for hydrochlorfluor-

carboner, som vedkommende markedsfører eller selv anvender i perioden

1. januar til 31. december 1999 og i hver tolvmånedersperiode derefter indtil den

31. december 2002, udtrykt som en procentdel af de i litra a)-c) anførte niveauer,

ikke overstiger vedkommendes procentvise markedsandel i 1996.

ii) Inden den 1. januar 2001 fastlægger Kommissionen efter proceduren i artikel 17 en ord-

ning for tildeling af kvoter til hver producent og importør af de i litra d)-f) anførte

beregnede niveauer for perioden 1. januar til 31. december 2003 og for hver tolvmåne-

dersperiode derefter.

iii) For producenter gælder de mængder, der er nævnt i dette stykke, for de ubrugte stoffer,

som de markedsfører eller selv anvender i Fællesskabet, og som er produceret i Fælles-

skabet.
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iv) De samlede mængdegrænser for producenters og importørers markedsføring eller egen

anvendelse af hydrochlorfluorcarboner er anført i bilag III.

4. i) a) Stk. 1, 2 og 3 gælder ikke for markedsføring af kontrollerede stoffer med henblik

på destruktion i Fællesskabet ved hjælp af teknologi, der er godkendt af parterne.

b) Stk. 1, 2 og 3 gælder ikke for markedsføring og anvendelse af kontrollerede

stoffer, hvis

− de anvendes som råvare eller proceshjælpestof, eller

− de opfylder den tilladte efterspørgsel til væsentlige anvendelser hos brugere

som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og den tilladte efterspørgsel til kritiske

anvendelser hos brugere som omhandlet i artikel 3, stk. 2, eller opfylder

efterspørgslen til midlertidig anvendelse i nødstilfælde, som er tilladt i hen-

hold til artikel 3, stk. 2, nr. ii).

ii) Stk. 1 gælder ikke for markedsføring, som andre virksomheder end producenterne fore-

tager, af kontrollerede stoffer til vedligeholdelse eller servicering af køle- og luftkondi-

tioneringsudstyr indtil den 31. december 1999.

iii) Stk. 1 gælder ikke for anvendelse af kontrollerede stoffer til vedligeholdelse eller ser-

vicering af køle- og luftkonditioneringsudstyr eller i fingeraftryksprocesser indtil den

31. december 2000.



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
DG I 25

iv) Stk. 1, litra c), anvendes ikke på markedsføring og anvendelse af haloner, der er gen-

vundet, genanvendt eller regenereret, i eksisterende brandslukningssystemer indtil den

31. december 2002 eller på markedsføring og anvendelse af haloner til kritiske anven-

delser som anført i bilag VII. Hvert år underretter medlemsstaternes kompetente myn-

digheder Kommissionen om, hvilke mængder haloner der er benyttet til kritiske anven-

delser, hvilke foranstaltninger der er truffet for at nedbringe emissionerne, tillige med et

skøn over disse emissioner, samt om de igangværende aktiviteter med henblik på at

identificere og anvende egnede alternativer. Hvert år gennemgår Kommissionen de kri-

tiske anvendelser i bilag VII og vedtager om nødvendigt ændringer efter proceduren i

artikel 17.

v) Bortset fra anvendelserne i bilag VII tages brandslukningssystemer og brandslukkere,

der indeholder haloner, ud af brug inden den 31. december 2003, og halonerne genvin-

des i overensstemmelse med artikel 15.

5. En producent eller importør, der har ret til markedsføring eller egen anvendelse af de i denne

artikel omhandlede kontrollerede stoffer, kan overdrage sin ret for en del af eller hele den mængde,

der for den pågældende gruppe stoffer er fastsat i overensstemmelse med denne artikel, til en hvil-

ken som helst anden producent eller importør af samme gruppe stoffer i Fællesskabet. Kommissio-

nen underrettes forudgående om en sådan overdragelse. Overdragelse af retten til markedsføring

eller anvendelse indebærer ikke supplerende ret til produktion eller indførsel.

6. Indførsel og markedsføring af produkter og udstyr, der indeholder chlorfluorcarboner, andre

fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan og hydro-

bromfluorcarboner, er forbudt, med undtagelse af produkter og udstyr, for hvilke anvendelse af de

respektive kontrollerede stoffer er godkendt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, andet afsnit,

eller som er opført i bilag VII. Forbuddet gælder ikke produkter og udstyr, som bevisligt er frem-

stillet inden denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 5

Kontrol med anvendelsen af hydrochlorfluorcarboner

1. Anvendelse af hydrochlorfluorcarboner er forbudt på følgende vilkår:

a) i aerosoler

b) som opløsningsmiddel:

i) til ikke-indesluttet brug, herunder i åbne renseanlæg og åbne systemer uden køleflade til

fjernelse af resterende vand, i klæbemidler og formslipmidler, når de ikke anvendes i

lukkede anlæg, til rensning af afløb uden genvinding af hydrochlorfluorcarboner

ii) fra den 1. januar 2002 til alle anvendelser som opløsningsmiddel, med undtagelse af

præcisionsrensning af elektriske og andre komponenter i rumfarts- og flyanvendelser,

hvor forbuddet træder i kraft den 31. december 2008

c) som kølemiddel:

i) i udstyr fremstillet efter den 31. december 1995, til følgende formål:

− i ikke-indesluttede anlæg med direkte fordampning

− i husholdningskøle- og fryseskabe
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− i luftkonditioneringsanlæg til motorkøretøjer, traktorer, terrængående køretøjer og

påhængsvogne, uanset energikilde, bortset fra militære anvendelser, hvor forbud-

det træder i kraft den 31. december 2008

− i luftkonditioneringsanlæg til offentlige vejtransportmidler

ii) i luftkonditioneringsanlæg i jernbanetransportmidler, i udstyr fremstillet efter den

31. december 1997

iii) fra den 1. januar 2000 i udstyr fremstillet efter den 31. december 1999, til følgende for-

mål:

− i kølehuse og varelagre til offentlig brug og med henblik på distribution

− til anlæg med en tilført effekt på 150 kW og derover

iv) fra den 1. januar 2001 i alt andet køle- og luftkonditioneringsudstyr fremstillet efter den

31. december 2000, med undtagelse af faste luftkonditioneringssystemer med en køle-

kapacitet på under 100 kW, hvor anvendelse af hydrochlorfluorcarboner er forbudt fra

den 1. januar 2003 i systemer fremstillet efter den 31. december 2002, og reverserbare

luftkonditionerings/varmepumpesystemer, for hvilke anvendelse af hydrochlorfluor-

carboner er forbudt fra den 1. januar 2004 i alt udstyr fremstillet efter den

31. december 2003

v) fra den 1. januar 2010 er anvendelse af ubrugte hydrochlorfluorcarboner til vedligehol-

delse og servicering af eksisterende køle- og luftkonditioneringsudstyr forbudt
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d) til fremstilling af skum:

i) til fremstilling af alle typer skum bortset fra integralskum til sikkerhedsformål og stift

isoleringsskum

ii) fra den 1. januar 2000 til fremstilling af integralskum til sikkerhedsformål og stift poly-

ethylenisoleringsskum

iii) fra den 1. januar 2002 til fremstilling af ekstruderet stift polystyrenisoleringsskum,

medmindre det anvendes til køletransport

iv) fra den 1. januar 2003 til fremstilling af polyurethanskum til udstyr, polyurethanlami-

natskum belagt med fleksibel overflade og polyurethan-sandwichpaneler, medmindre de

to sidstnævnte anvendes til køletransport

v) fra den 1. januar 2004 til fremstilling af alle skumtyper, bl.a. sprayskum og skumblokke

af polyeurethan

e) som bæregas til steriliseringsformål i lukkede anlæg, i udstyr fremstillet efter den

31. december 1997

f) enhver anden anvendelse.

2. Uanset stk. 1 er anvendelse af hydrochlorfluorcarboner tilladt:

a) til laboratorieformål, herunder forskning og udvikling
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b) som råvare

c) som proceshjælpestof.

3. Uanset stk. 1 kan anvendelse af hydrochlorflourcarboner tillades som brandbekæmpende stof-

fer i eksisterende brandslukningssystemer som erstatning for haloner i de anvendelser, der er nævnt

i bilag VII, på følgende betingelser:

− haloner i sådanne brandslukningssystemer erstattes fuldstændig

− fjernede haloner destrueres

− 70% af destruktionsomkostningerne dækkes af hydrochlorflourcarbonleverandøren

− hvert år meddeler medlemsstater, der anvender denne bestemmelse, Kommissionen, hvor

mange anlæg og hvilken mængde haloner der er tale om.

4. Indførsel og markedsføring af produkter og udstyr, der indeholder hydrochlorfluorcarboner,

og hvis anvendelse er begrænset i henhold til denne artikel, er forbudt fra datoen for begrænsnin-

gens ikrafttræden. Produkter og udstyr, der bevisligt er fremstillet før begrænsningens ikrafttræden,

er ikke omfattet af forbuddet.

5. Indtil den 31. december 2009 gælder anvendelsesbegrænsningerne i henhold til denne artikel

ikke anvendelse af hydrochlorfluorcarboner til fremstilling af produkter med henblik på udførsel til

lande, hvor anvendelse af hydrochlorfluorcarboner i de pågældende produkter stadig er tilladt.
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6. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 17 ændre listen og tidsfristerne i stk. 1 efter erfa-

ringerne med anvendelsen af nærværende forordning eller på baggrund af den tekniske udvikling.

7. Efter anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat kan Kommissionen efter pro-

ceduren i artikel 17 tillade en tidsbegrænset undtagelse fra stk. 1 og artikel 4, stk. 3, til anvendelse

og markedsføring af hydrochlorfluorcarboner, hvis det godtgøres, at der til en bestemt anvendelse

ikke findes teknisk og økonomisk mulige alternative stoffer eller teknologier, eller at de ikke kan

anvendes.

KAPITEL III

HANDEL

Artikel 6

Tilladelse til indførsel fra tredjelande

1. For overgang til fri omsætning i Fællesskabet eller aktiv forædling af kontrollerede stoffer

kræves en importtilladelse forelagt. En sådan tilladelse udstedes af Kommissionen, når denne har

konstateret, at artikel 6, 7, 8 og 13 er overholdt. Kommissionen sender en kopi af tilladelsen til den

kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor indførslen skal finde sted. Med henblik herpå ud-

peger hver medlemsstat en kompetent myndighed. De kontrollerede stoffer, der er opført i gruppe I,

II, III, IV og V i bilag I, må ikke indføres til aktiv forædling.
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2. Hvis tilladelsen gælder aktiv forædling, udstedes den kun, hvis de kontrollerede stoffer skal

anvendes på Fællesskabets toldområde under suspensionsordningen i artikel 114, stk. 2, litra a), i

forordning nr. 2913/92, og forudsat at forædlingsprodukterne genudføres til en stat, hvor fremstil-

ling, forbrug og indførsel af det pågældende kontrollerede stof ikke er forbudt. Tilladelse kan først

gives efter godkendelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den aktive foræd-

ling skal finde sted.

3. En ansøgning om tilladelse skal indeholde:

a) importørens og eksportørens navn og adresse

b) eksportlandet

c) det endelige bestemmelsesland, hvis de kontrollerede stoffer skal anvendes i Fællesskabets

toldområde under proceduren for aktiv forædling som omhandlet i stk. 2

d) en beskrivelse af hvert enkelt kontrolleret stof, herunder:

− varebeskrivelse

− beskrivelse og KN-kode som anført i bilag IV

− stoffets art (ubrugt, genvundet eller regenereret)

− mængden af stoffet i kg



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
DG I 32

e) en angivelse af formålet med den påtænkte indførsel

f) sted og dato for den påtænkte indførsel, hvis disse oplysninger kendes, og, når det er relevant,

ændringer af disse oplysninger.

4. Kommissionen kan kræve et certifikat til attestering af arten af de stoffer, der skal indføres.

5. Kommissionen kan ændre listen i stk. 3 og bilag IV efter proceduren i artikel 17.

Artikel 7

Indførsel af kontrollerede stoffer fra tredjelande

Der indføres kvantitative begrænsninger for overgang til fri omsætning i Fællesskabet af kontrolle-

rede stoffer, som er indført fra tredjelande. Disse begrænsninger fastsættes, og virksomheder tilde-

les kvoter for perioden 1. januar til 31. december 1999 og for hver tolvmånedersperiode derefter,

efter proceduren i artikel 17. De tildeles kun:

a) for kontrollerede stoffer i gruppe VI og VIII i bilag I

b) for kontrollerede stoffer, som anvendes til væsentlige eller kritiske anvendelser eller til ka-

rantæneformål og desinfektion inden afsendelse

c) for kontrollerede stoffer, som anvendes som råvare eller proceshjælpestof, eller
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d) til virksomheder, der har destruktionsfaciliteter for genvundne kontrollerede stoffer, hvis de

kontrollerede stoffer destrueres i Fællesskabet ved hjælp af teknologier, der er godkendt af

parterne.

Artikel 8

Indførsel af kontrollerede stoffer fra stater, der ikke er parter i protokollen

Overgang til fri omsætning i Fællesskabet eller aktiv forædling af kontrollerede stoffer, som er ind-

ført fra en stat, der ikke er part i protokollen, er forbudt.

Artikel 9

Indførsel af produkter, som indeholder kontrollerede stoffer,

fra stater, der ikke er parter i protokollen

1. Overgang til fri omsætning i Fællesskabet af produkter og udstyr, der indeholder kontrolle-

rede stoffer, og som er indført fra en stat, der ikke er part i protokollen, er forbudt.

2. Til vejledning for medlemsstaternes toldmyndigheder indeholder bilag IV en liste over pro-

dukter, der indeholder kontrollerede stoffer, og over KN-koderne. Kommissionen kan efter proce-

duren i artikel 17 tilføje eller slette punkter på listen eller ændre listen på grundlag af de lister, par-

terne opstiller.
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Artikel 10

Indførsel af produkter, som er fremstillet med kontrollerede stoffer,

fra stater, der ikke er parter i protokollen

På grundlag af parternes beslutning vedtager Rådet på forslag af Kommissionen regler for overgang

til fri omsætning i Fællesskabet af produkter, som er indført fra stater, der ikke er parter i protokol-

len, og som er fremstillet med kontrollerede stoffer, men som ikke indeholder stoffer, som entydigt

kan identificeres som kontrollerede stoffer. Identifikationen af disse produkter sker på grundlag af

regelmæssig teknisk rådgivning af parterne. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel 11

Udførsel af kontrollerede stoffer eller produkter, som indeholder kontrollerede stoffer

1. Udførsel fra Fællesskabet af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner,

haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan og hydrobromfluorcarboner eller produkter og udstyr,

bortset fra personlige ejendele, som indeholder disse kontrollerede stoffer, eller hvis fortsatte funk-

tion er betinget af levering af disse stoffer, er forbudt. Forbuddet gælder ikke udførsel af:

a) kontrollerede stoffer, der er fremstillet i henhold til artikel 3, stk. 6, med henblik på at opfylde

parternes grundlæggende hjemmemarkedsbehov i medfør af protokollens artikel 5

b) kontrollerede stoffer, der er fremstillet i henhold til artikel 3, stk. 7, med henblik på at opfylde

parternes behov for væsentlige eller kritiske anvendelser
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c) produkter og udstyr, som indeholder kontrollerede stoffer, der er fremstillet i henhold til arti-

kel 3, stk. 5, eller indført i henhold til artikel 7, litra b)

d) produkter og udstyr, som indeholder haloner, for at opfylde behovene for kritiske anvendelser

som opført i bilag VII

e) kontrollerede stoffer til anvendelser som råvare og proceshjælpestof.

2. Udførsel af methylbromid fra Fællesskabet til stater, der ikke er parter i protokollen, er for-

budt.

3. Fra den 1. januar 2004 er udførsel af hydrochlorfluorcarboner fra Fællesskabet til stater, der

ikke er parter i protokollen, forbudt. Kommissionen tager efter proceduren i artikel 17 ovennævnte

dato op til overvejelse i lyset af den relevante internationale udvikling inden for protokollens ram-

mer og ændrer den, hvis det er hensigtsmæssigt.

Artikel 12

Eksporttilladelser

1. Til udførsel fra Fællesskabet af kontrollerede stoffer kræves en tilladelse. Kommissionen ud-

steder en sådan eksporttilladelse til virksomheder for perioden [...]1 og for hver tolvmånedersperi-

ode derefter, efter at Kommissionen har konstateret, at artikel 11 er overholdt. Kommissionen sen-

der en kopi af ekporttilladelsen til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

                                               
1 Datoerne indsættes senere.



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
DG I 36

2. En ansøgning om eksporttilladelse skal indeholde:

a) eksportørens navn og adresse samt producentens navn og adresse, hvis det ikke er den samme

b) en beskrivelse af det eller de kontrollerede stoffer, der skal udføres, herunder:

− varebeskrivelse

− beskrivelse og KN-kode som anført i bilag IV

− stoffets art (ubrugt, genvundet eller regenereret)

c) den samlede mængde af hvert stof, der skal udføres

d) det eller de endelige bestemmelseslande for det eller de kontrollerede stoffer

e) formålet med udførslen.

3. Hver eksportør underretter Kommissionen om ændringer, der måtte indtræffe i tilladelsens

gyldighedsperiode med hensyn til de i henhold til stk. 2 meddelte oplysninger. Hver eksportør ind-

beretter til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 18.
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Artikel 13

Ekstraordinær tilladelse til handel med stater, der ikke er parter i protokollen

Uanset artikel 8, artikel 9, stk. 1, artikel 10 og artikel 11, stk. 2 og 3, kan Kommissionen tillade

handel med kontrollerede stoffer og med produkter, der indeholder eller er fremstillet med et eller

flere af disse stoffer, med stater, der ikke er parter i protokollen, såfremt det på et møde mellem

parterne fastslås, at de pågældende stater overholder protokollen fuldt ud og har indgivet oplysnin-

ger herom som omhandlet i protokollens artikel 7. Kommissionen træffer afgørelse efter proceduren

i artikel 17 i denne forordning.

Artikel 14

Handel med territorier, der ikke er omfattet af protokollen

1. Artikel 8, 9 og artikel 11, stk. 2 og 3, gælder for territorier, der ikke er omfattet af protokollen,

på samme måde som for stater, der ikke er parter i protokollen, jf. dog eventuelle afgørelser i med-

før af stk. 2.

2. Hvis myndighederne i et territorium, der ikke er omfattet af protokollen, overholder proto-

kollen fuldt ud og har indgivet oplysninger herom som omhandlet i protokollens artikel 7, kan

Kommissionen beslutte, at nogle af eller alle bestemmelserne i artikel 8, 9 og 11 i denne forordning

ikke skal gælde for det pågældende territorium.

Kommissionen træffer afgørelse efter proceduren i artikel 17.
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KAPITEL IV

EMISSIONSKONTROL

Artikel 15

Genvinding af brugte kontrollerede stoffer

1. Kontrollerede stoffer, som findes i:

− køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg, bortset fra husholdningskøle- og fryseskabe

− udstyr, der indeholder opløsningsmidler

− brandsikringssystemer og brandslukkere,

genvindes med henblik på destruktion ved hjælp af teknologier, der er godkendt af parterne, eller

anden miljømæssigt acceptabel destruktionsteknologi eller genvindes med henblik på genanven-

delse eller regenerering i forbindelse med servicering og vedligeholdelse af udstyret eller inden de-

montering eller bortskaffelse af det.

2. Kontrollerede stoffer, som findes i husholdningskøle- og fryseskabe, genvindes og behandles

som anført i stk. 1 efter den 31. december 2001.

3. Kontrollerede stoffer, der findes i andre produkter, anlæg og typer af udstyr end det, der er

nævnt i stk. 1 og 2, genvindes og behandles om muligt som fastsat i stk. 1.

4. Kontrollerede stoffer må ikke markedsføres i engangsbeholdere, undtagen til væsentlige an-

vendelser.



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
DG I 39

5. Medlemsstaterne fremmer om nødvendigt oprettelse af destruktions-, genanvendelses- og re-

genereringsfaciliteter. Medlemsstaterne fastsætter krav til de minimumskvalifikationer, som perso-

nalet skal være i besiddelse af. Senest den 31. december 2001 meddeler medlemsstaterne Kommis-

sionen, hvilke programmer der vedrører ovennævnte kvalifikationskrav. Kommissionen evaluerer

de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet. På baggrund af denne evaluering samt af teknisk

og anden relevant information foreslår Kommissionen efter omstændighederne foranstaltninger

vedrørende disse minimumskvalifikationskrav.

6. Medlemsstaterne meddeler senest den 31. december 2001 Kommissionen, hvilke ordninger de

har indført for at fremme genvinding af brugte kontrollerede stoffer, hvilke faciliteter der findes, og

hvilken mængde brugte kontrollerede stoffer der er genvundet, genanvendt, regenereret eller destru-

eret.

7. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975

om affald1 eller foranstaltninger, der er truffet i medfør af artikel 2, stk. 2, i nævnte direktiv.

Artikel 16

Udsivning af kontrollerede stoffer

1. Der træffes alle praktisk gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå og minimere

udsivning af kontrollerede stoffer. Navnlig skal fast udstyr med et kølevæskeindhold på mere end

3 kg kontrolleres for udsivning hvert år. Medlemsstaterne fastsætter krav til de minimumskvalifika-

tioner, som personalet skal være i besiddelse af. Senest den 31. december 2001 meddeler medlems-

staterne Kommissionen, hvilke programmer der vedrører ovennævnte kvalifikationskrav. Kommis-

sionen evaluerer de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet. På baggrund af denne evaluering

samt af teknisk og anden relevant information foreslår Kommissionen efter omstændighederne for-

anstaltninger vedrørende disse minimumskvalifikationskrav.

                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 47. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning

96/350/EF (EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).
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Kommissionen fremmer udarbejdelsen af europæiske standarder for kontrol af udsivning samt gen-

vinding af stoffer, der siver ud fra kommercielt og industrielt luftkonditionerings- og køleudstyr, fra

brandbeskyttelsessystemer og fra udstyr, der indeholder opløsningsmidler, samt, når det er relevant,

for tekniske krav til kølesystemers tæthed.

2. Der træffes alle praktisk gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå og minimere

udsivning af methylbromid fra desinfektionsanlæg og aktiviteter, hvor methylbromid anvendes. Når

methylbromid anvendes til desinfektion af jord, er anvendelse af praktisk taget uigennemtrængelig

folie i et tilstrækkelig langt tidsrum eller andre teknikker, der sikrer mindst samme miljøbeskyttel-

sesniveau, obligatorisk. Med henblik herpå fastsætter medlemsstaterne krav til de minimumskvali-

fikationer, som personalet skal være i besiddelse af.

3. Der træffes alle praktisk gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå og minimere

udsivning af kontrollerede stoffer, der anvendes som råvare og proceshjælpestof.

4. Der træffes alle praktisk gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå og minimere

udsivning af kontrollerede stoffer, der fremkommer utilsigtet under fremstillingen af andre kemiske

stoffer.

5. Kommissionen udarbejder relevante noter om den bedste tilgængelige teknologi og bedste

miljøpraksis vedrørende forebyggelse og minimering af udsivning og emissioner af kontrollerede

stoffer og sørger for formidling af disse.
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KAPITEL V

UDVALG, INDBERETNING, TILSYN OG SANKTIONER

Artikel 17

Udvalg

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kom-

missionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.

Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under

hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fast-

sat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af

Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentan-

terne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i af-

stemningen.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overens-

stemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen

om disse foranstaltninger. I så fald kan Kommissionen udsætte gennemførelsen af de foranstaltnin-

ger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på højst en måned regnet fra datoen for denne under-

retning.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i

foregående stykke.
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Artikel 18

Indberetning

1. Producenter, importører og eksportører af kontrollerede stoffer meddeler senest den 31. marts

hvert år med genpart til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat Kommissionen

de nedenfor anførte data for hvert af de kontrollerede stoffer for perioden fra 1. januar til

31. december det foregående år.

Udformningen af denne indberetning fastsættes efter proceduren i artikel 17.

a) Hver producent meddeler:

− sin samlede produktion af hvert kontrolleret stof

− den produktion, der er markedsført eller anvendt af producenten selv i Fællesskabet,

idet der specielt specificeres produktion til anvendelse som råvare, proceshjælpestof, til

karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse samt til andre anvendelsesformål

− den produktion med henblik på at imødekomme væsentlige eller kritiske anvendelser i

Fællesskabet, som der er givet tilladelse til i medfør af artikel 3, stk. 4

− den produktion, der er givet tilladelse til i medfør af artikel 3, stk. 6, med henblik på at

imødekomme grundlæggende hjemmemarkedsbehov hos parter, der er omhandlet i

protokollens artikel 5

− den produktion, der er givet tilladelse til i medfør af artikel 3, stk. 7, til imødekommelse

af parternes væsentlige eller kritiske anvendelser



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
DG I 43

− den forøgelse af produktionen, der er givet tilladelse til i medfør af artikel 3, stk. 8, 9

og 10, med henblik på industriel rationalisering

− hvilke mængder der er genanvendt, regenereret eller destrueret

− lagrene.

b) Hver importør, herunder producenter, der også er importører, meddeler:

− hvilke mængder der er overgået til fri omsætning i Fællesskabet, idet der specielt speci-

ficeres anvendelse som råvare og proceshjælpestof, væsentlige eller kritiske anvendel-

ser, som der er givet tilladelse til i medfør af artikel 3, stk. 4, anvendelse til karantæne-

formål og til desinfektion inden afsendelse samt til destruktion

− hvilke mængder kontrollerede stoffer der er indført i Fællesskabet under proceduren for

aktiv forædling

− hvilke mængder brugte kontrollerede stoffer der er indført med henblik på genanven-

delse eller regenerering

− lagrene.
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c) Hver eksportør, herunder producenter, der også er eksportører, meddeler:

− hvilke mængder kontrollerede stoffer der er udført fra Fællesskabet, herunder stoffer,

som er genudført under proceduren for aktiv forædling, idet der specielt specificeres de

forskellige bestemmelseslande og de mængder, der er udført med henblik på anvendelse

som råvare og proceshjælpestof, væsentlige anvendelser, kritiske anvendelser, anven-

delse til karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse, til imødekommelse af

grundlæggende hjemmemarkedsbehov hos parter, der er omhandlet i protokollens arti-

kel 5 og med henblik på destruktion

− hvilke mængder brugte kontrollerede stoffer der er udført med henblik på genanven-

delse eller regenerering

− lagrene.

2. Medlemsstaternes toldmyndigheder returnerer de stemplede brugte tilladelsesdokumenter til

Kommissionen hvert år inden den 31. december.

3. Hver bruger, som har fået tilladelse til at udnytte en undtagelse med hensyn til væsentlige an-

vendelser i medfør af artikel 3, stk. 1, meddeler for hvert stof, som der er givet tilladelse for, senest

den 31. marts hvert år med genpart til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat

Kommissionen, hvorledes og i hvilke mængder stoffet er blevet anvendt i det foregående år, de op-

lagrede mængder, de genanvendte eller destruerede mængder, samt hvilken mængde produkter med

indhold af disse stoffer der er markedsført i Fællesskabet og/eller udført.

4. Hvert år inden den 31. marts meddeler virksomheder, der har fået tilladelse til at anvende

kontrollerede stoffer som proceshjælpestof, Kommissionen, hvilke mængder de har anvendt det

foregående år, og et overslag over emissionerne i forbindelse med anvendelsen.
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5. Kommissionen træffer passende foranstaltninger for at beskytte de fortrolige oplysninger, den

modtager.

6. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 17 ændre de i stk. 1-4 fastsatte indberetnings-

krav for at opfylde forpligtelser i medfør af protokollen eller for at forbedre den praktiske anven-

delse af disse krav.

Artikel 19

Tilsyn

1. Kommissionen kan i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, der er pålagt den ved

denne forordning, indhente alle oplysninger fra regeringerne og de kompetente myndigheder i

medlemsstaterne samt fra virksomheder.

2. Når Kommissionen sender en virksomhed en anmodning om oplysninger, skal den samtidig

sende en genpart af anmodningen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den på-

gældende virksomhed er beliggende, med en redegørelse for, hvorfor disse oplysninger er nødven-

dige.

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager de undersøgelser, som Kommissionen

anser for nødvendige i forbindelse med denne forordning.

4. Hvis Kommissionen og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor undersøgelsen

skal foretages, er enige herom, bistår Kommissionens embedsmænd embedsmændene fra den

nævnte myndighed med udførelsen af deres opgaver.
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5. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at fremme passende informations-

udveksling og samarbejde mellem de nationale myndigheder og mellem de nationale myndigheder

og Kommissionen. Kommissionen træffer passende foranstaltninger for at beskytte de fortrolige

oplysninger, der indhentes i medfør af denne artikel.

Artikel 20

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de nødvendige sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse

af denne forordning. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og

have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen sanktionsbestemmel-

serne senest den [...]1 og underretter den også så hurtigt som muligt om eventuelle senere ændrin-

ger.

KAPITEL VI

NYE STOFFER

Artikel 21

Nye stoffer

1. Produktion, overgang til fri omsætning i Fællesskabet og aktiv forædling, markedsføring og

anvendelse af de i bilag II opførte nye stoffer er forbudt. Dette forbud gælder ikke for nye stoffer,

der anvendes som råvare.

                                               
1 Datoen indsættes senere.
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2. Kommissionen fremsætter eventuelt forslag om i bilag II at tilføje stoffer, der ikke er kon-

trollerede stoffer, men som det videnskabelige panel under protokollen anser for at have et betyde-

ligt ozonlagsnedbrydende potentiale, herunder om eventuelle undtagelser fra stk. 1.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 22

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 3093/94 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 23

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fælles-

skabers Tidende.

Den anvendes fra den [...]1.

                                               
1 Datoen indsættes senere.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

________________________



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
BILAG I DG I 1

BILAG I

KONTROLLEREDE STOFFER, DER ER OMFATTET AF FORORDNINGEN

Gruppe Stof Ozonlagsnedbrydende
potentiale (1)

Gruppe I CFCl3 (CFC- 11) 
CF2Cl2 (CFC- 12) 
C2F3Cl3 (CFC-113) 
C2F4Cl2 (CFC-114) 
C2F5Cl (CFC-115) 

1,0
1,0
0,8
1,0
0,6

Gruppe II CF3Cl (CFC- 13) 
C2FCl5 (CFC-111) 
C2F2Cl4 (CFC-112)
C3FCl7 (CFC-211) 
C3F2Cl6 (CFC-212) 
C3F3Cl5 (CFC-213) 
C3F4Cl4 (CFC-214) 
C3F5Cl3 (CFC-215) 
C3F6Cl2 (CFC-216) 
C3F7Cl (CFC-217) 

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Gruppe III CF2BrCl (halon-1211)
CF3Br (halon-1301)
C2F4Br2 (halon-2402)

3,0
10,0
6,0

Gruppe IV CCl4 (tetrachlormethan) 1,1

Gruppe V C2H3Cl3 (2) (1,1,1-trichloroethan) 0,1
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Gruppe VI CH3Br (methylbromid) 0,6

Gruppe VII CHFBr2 
CHF2Br 
CH2FBr 
C2HFBr4 
C2HF2Br3 
C2HF3Br2 
C2HF4Br 
C2H2FBr3 
C2H2F2Br2 
C2H2F3Br 
C2H3FBr2 
C2H3F2Br 
C2H4FBr 
C3HFBr6 

1,00
0,74
0,73
0,8
1,8
1,6
1,2
1,1
1,5
1,6
1,7
1,1
0,1
1,5

C3HF2Br5 
C3HF3Br4 
C3HF4Br3 
C3HF5Br2 
C3HF6Br 
C3H2FBr5 
C3H2F2Br4 
C3H2F3Br3 
C3H2F4Br2 
C3H2F5Br 
C3H3FBr4 
C3H3F2Br3 
C3H3F3Br2 
C3H3F4Br 
C3H4FBr3 
C3H4F2Br2 
C3H4F3Br 
C3H5FBr2 
C3H5F2Br 
C3H6FBr 

1,9
1,8
2,2
2,0
3,3
1,9
2,1
5,6
7,5
1,4
1,9
3,1
2,5
4,4
0,3
1,0
0,8
0,4
0,8
0,7
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Gruppe VIII CHFCl2 (HCFC- 21) (3)
CHF2Cl (HCFC- 22) (3)
CH2FCl (HCFC- 31) 
C2HFCl4 (HCFC-121) 
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 
C2HF3Cl2 (HCFC-123) (3) 
C2HF4Cl (HCFC-124) (3) 
C2H2FCl3 (HCFC-131) 
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 
C2H2F3Cl (HCFC-133) 
C2H3FCl2 (HCFC-141) 
CH3FCl2 (HCFC-141b) (3) 
C2H3F2Cl (HCFC-142) 
CH3F2Cl (HCFC-142b) (3) 
C2H4FCl (HCFC-151) 
C3HFCl6 (HCFC-221) 
C3HF2Cl5 (HCFC-222)
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca) (3) 
CF2ClF2CHClF (HCFC-225cb) (3) 
C3HF6Cl (HCFC-226) 
C3H2FCl5 (HCFC-231) 
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 
C3H2F4Cl2 (HCFC-234)
C3H2F5Cl (HCFC-235) 
C3H3FCl4 (HCFC-241) 
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 
C3H3F4Cl (HCFC-244) 
C3H4FCl3 (HCFC-251) 
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 
C3H4F3Cl (HCFC-253) 
C3H5FCl2 (HCFC-261) 
C3H5F2Cl (HCFC-262) 
C3H6FCl (HCFC-271)
 

0,040
0,055
0,020
0,040
0,080
0,020
0,022
0,050
0,050
0,060
0,070
0,110
0,070
0,065
0,005
0,070
0,090
0,080
0,090
0,070
0,025
0,033
0,100
0,090
0,100
0,230
0,280
0,520
0,090
0,130
0,120
0,140
0,010
0,040
0,030
0,020
0,020
0,030

(1) Tallene for ozonlagsnedbrydende potentiale er skøn baseret på den nuværende viden; de vil
regelmæssigt blive gennemgået og revideret på baggrund af de afgørelser, der træffes af par-
terne

(2) Denne formel refererer ikke til 1,1,2-trichlorethan.
(3) De kommercielt mest levedygtige stoffer som angivet i protokollen.

________________________
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BILAG II

NYE STOFFER

BROMCHLORMETHAN

________________________
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BILAG III

SAMLEDE MÆNGDEGRÆNSER FOR PRODUCENTERS OG IMPORTØRERS

MARKEDSFØRING OG EGEN ANVENDELSE AF

KONTROLLEREDE STOFFER I FÆLLESSKABET

(beregnet niveau udtrykt i ODP-tons)

Stof

For tolvmåne-
dersperioder fra 1.
januar til 31. de-
cember

Gruppe I Gruppe
II

Gruppe
III

Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI (1)
Til anden anven-
delse end ka-
rantæneformål
og desinfektion
inden afsendelse

Gruppe VI (1)
Til karantæne-
formål og desin-
fektion inden
afsendelse

Gruppe
VII

Gruppe VIII

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0 0 0 0 0 8665
8665
4621
4621
2888
2888
0

(*) 0 8079
8079
6678
5676
3005
2003
2003
2003
2003
1669
1669
0
0
0
0
0
0

(1) Beregnet på grundlag af ODP = 0,6.
(*) Tallene indsættes senere.

________________________
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BILAG IV

GRUPPER, KN-KODER (KN 99)(1) OG VAREBESKRIVELSE I DEN

KOMBINEREDE NOMENKLATUR 1999 FOR DE I BILAG I OG III NÆVNTE STOFFER

Gruppe KN 99 kode Varebeskrivelse

Gruppe I 2903 41 00 --   Trichlorfluormethan

2903 42 00 --   Dichlordifluormethan

2903 43 00 --   Trichlortrifluorethan

2903 44 10 ---  Dichlortetrafluorethan

2903 44 90 ---  Chlorpentafluorethan

Gruppe II 2903 45 10 ---  Chlortrifluormethan

2903 45 15 ---  Pentachlorfluorethan

2903 45 20 ---  Tetrachlordifluorethan

2903 45 25 ---  Heptachlorfluorpropan

2903 45 30 ---  Hexachlordifluorpropan

2903 45 35 ---  Pentachlortrifluorpropan

2903 45 40 ---  Tetrachlortetrafluorpropan

2903 45 45 ---  Trichlorpentafluorpropan

2903 45 50 ---  Dichlorohexafluorpropan

2903 45 55 ---  Chlorheptafluorpropan

Gruppe III 2903 46 10 ---  Bromchlordifluormethan

2903 46 20 ---  Bromtrifluormethan

2903 46 90 ---  Dibromtetrafluorethan

Gruppe IV 2903 14 00 --   Tetrachlormethan
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Gruppe V 2903 19 10 --- 1,1,1-T  trichlorethan (methylchloroform)
Gruppe VI 2903 30 33 --- Brommethan (methylbromid)
Gruppe VII 2903 49 30 ---- Hydrobromfluormethan, -ethan og  - propan
Gruppe VIII 2903 49 10 ---- Hydrochlorfluormethan, -ethan og   - propan

ex 3824 71 00 -- Blandinger, der indeholder et eller flere stoffer
henhørende under KN-kode 2903 41 00 til
2903 45 55

ex 3824 79 00 -- Blandinger, der indeholder et eller flere stoffer
henhørende under KN-kode2903 46 10 til
2903 46 90

ex 3824 90 95 ---- Blandinger, der indeholder et eller flere stoffer
henhørende under KN-kode2903 14 00,
2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10 eller
2903 49 30

(1) “Ex” foran en kode betyder, at andre stoffer end dem, der er medtaget i kolonnen “Varebe-
skrivelse”, kan henhøre under den pågældende kode.

________________________
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BILAG V

POSITIONER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR (KN-KODER) FOR PRODUKTER,

SOM INDEHOLDER KONTROLLEREDE STOFFER*)

*) Disse toldkoder er anført til vejledning for medlemsstaternes toldmyndigheder.

1. Automobiler og lastvogne med luftkonditioneringsenheder

KN-kode

8701 20 10 - 8701 90 90

8702 10 11 - 8702 90 90

8703 10 11 - 8703 90 90

8704 10 11 - 8704 90 00

8705 10 00 - 8705 90 90

8706 00 11 - 8706 00 99

2. Kølings- og luftkonditionerings-/varmepumpeudstyr til husholdningsbrug og erhvervsmæssig

brug

Køleskabe:

KN-kode

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 69 99
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Frysere:

KN-kode

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 30 10 - 8418 30 99

8418 40 10 - 8418 40 99

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

Luftaffugtere:

KN-kode

8415 10 00 - 8415 83 90

8479 60 00

8479 89 10

8479 89 98

Vandkølere og apparater til fremstilling af flydende gas:

KN-kode

8419 60 00

8419 89 98
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Isfrysemaskiner:

KN-kode

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 30 10 - 8418 30 99

8418 40 10 - 8418 40 99

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

Luftkonditionerings- og varmepumpeenheder:

KN-kode

8415 10 00 - 8415 83 90

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

8418 99 10 - 8418 99 90

3. Aerosolprodukter, bortset fra aerosoler til medicinsk brug

Levnedsmidler:

KN-kode

0404 90 21 - 0404 90 89

1517 90 10 - 1517 90 99

2106 90 92

2106 90 98



5748/3/99 REV 3 BB/kgl DK
BILAG V DG I 4

Maling og lakker, tilberedte koldtvandsfarver og farvestoffer:

KN-kode

3208 10 10 - 3208 10 90

3208 20 10 - 3208 20 90

3208 90 11 - 3208 90 99

3209 10 00 - 3209 90 00

3210 00 10 - 3210 00 90

3212 90 90

Parfume-, kosmetik og toiletpræparater:

KN-kode

3303 00 10 - 3303 00 90

3304 30 00

3304 99 00

3305 10 00 - 3305 90 90

3306 10 00 - 3306 90 00

3307 10 00 - 3307 30 00

3307 49 00

3307 90 00

Overfladeaktive præparater:

KN-kode

3402 20 10 - 3402 20 90
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Tilberedte smøremidler:

KN-kode

2710 00 81

2710 00 97

3403 11 00

3403 19 10 - 3403 19 99

3403 91 00

3403 99 10 - 3403 99 90

Husholdningspræparater:

KN-kode

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 10 - 3405 90 90

Varer af brændbare materialer:

KN-kode

3606 10 00

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpel-

sesmidler osv.:

KN-kode

3808 10 10 - 3808 10 90

3808 20 10 - 3808 20 80

3808 30 11 - 3808 30 90

3808 40 10 - 3808 40 90

3808 90 10 - 3808 90 90
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Efterbehandlingsmidler osv.:

KN-kode

3809 10 10 - 3809 10 90

3809 91 00 - 3809 93 00

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ladte ildslukkere:

KN-kode

3813 00 00

Sammensatte organiske opløsningsmidler osv.:

KN-kode

3814 00 10 - 3814 00 90

Tilberedte væsker til afrimning:

KN-kode

3820 00 00

Produkter fra kemiske og nærstående industrier:

KN-kode

3824 90 10

3824 90 35

3824 90 40

3824 90 45 - 3824 90 95
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Siliconer i ubearbejdet form:

KN-kode

3910 00 00

Våben:

KN-kode

9304 00 00

4. Transportable ildslukningsapparater

KN-kode

8424 10 10 - 8424 10 99

5. Isoleringsplader, paneler og rørdæksler

KN-kode

3917 21 10 - 3917 40 90

3920 10 23 - 3920 99 90

3921 11 00 - 3921 90 90

3925 10 00 - 3925 90 80

3926 90 10 - 3926 90 99

6. Præ-polymerer:

KN-kode

3901 10 10 - 3911 90 99

________________________
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BILAG VI

PROCESSER, HVORI KONTROLLEREDE STOFFER ANVENDES

SOM PROCESHJÆLPESTOF

– anvendelse af tetrachlormethan til fjernelse af nitrogentrichlorid ved fremstilling af chlor og

natriumhydroxid

– anvendelse af tetrachlormethan til genvinding af chlor fra restgas fra chlorfremstilling

– anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af chloreret gummi

– anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af isobutylacetophenon (ibruprofen, smerte-

stillende middel)

– anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af polyphenylenterephthalamid

– anvendelse af CFC-11 ved fremstilling af tynd folie af polyolefinfibre

– anvendelse af CFC-113 ved fremstilling af vinorelbin (lægemiddel)

– anvendelse af CFC-12 ved fotokemisk syntese af perfluorpolyetherpolyperoxid-udgangsstof-

fer til Z-perfluorpolyethere og difunktionelle derivater
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– anvendelse af CFC-113 ved reduktion af perfluorpolyetherpolyperoxid-mellemprodukt til

produktion af perfluorpolyetherdiestere

– anvendelse af CFC-113 ved fremstilling af perfluorpolyetherdioler med høj funktionalitet

– anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af tralomethrin (insekticid).

Anvendelse af HCFC i ovennævnte processer, når det sker for at erstatte CFC eller tetrachlor-

methan.

________________________
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BILAG VII

KRITISKE ANVENDELSER AF HALONER

Anvendelse af halon 1301:

– i flyvemaskiner til beskyttelse af personalerum, motorrum, lastrum og tørre rum ("dry-bays")

– i militærkøretøjer og marinefartøjer til beskyttelse af rum bemandet med personale og motor-

rum

– til eksplosionsbeskyttelse i bemandede rum, hvor udsivning af brandfarlig væske og/eller gas

kan ske, inden for militæret og i den petrokemiske sektor samt i fragtskibe

– til eksplosionsbeskyttelse af bemandede kommunikations- og kommandocentraler for for-

svarsstyrkerne eller enheder, der på anden måde er vigtige for landenes sikkerhed, der findes

den [   ]∗∗∗∗

– til eksplosionsbeskyttelse af rum, hvor der kan være risiko for spredning af radioaktivt mate-

riale

– i tunnelen under Kanalen og tilknyttede installationer og rullende materiel.

                                               
∗∗∗∗  Datoen indsættes senere.
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Anvendelse af halon 1211:

– i håndholdte brandslukkere og fast brandslukningsudstyr for motorer til anvendelse i flyvema-

skiner

– i flyvemaskiner til beskyttelse af personalerum, motorrum, lastrum og tørre rum ("dry-bays")

– i brandslukkere, der er nødvendige for den personlige sikkerhed i forbindelse med brandvæ-

senets indledende brandslukning

– i militærets og politiets brandslukkere til brug på mennesker.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 1. september 1998 sendte Kommissionen Rådet et forslag til Rådets forordning om

stoffer, der nedbryder ozonlaget, baseret på EF-traktatens artikel 175 S, stk. 11.

2. Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse hhv. den

17. december 19982 og den 2. december 19983.

3. Den ... sendte Kommissionen Rådet et ændret forslag.

4. Den 23. februar 1999 fastlagde Rådet sin fælles holdning i henhold til traktatens arti-

kel 251.

II. FORMÅL

Forordningen skal erstatte Rådets forordning (EF) 3093/944 for at opfylde de forpligtelser i

Fællesskabet, som parterne i Montreal-protokollen indgik på deres 7. møde i Wien (1995) og

på deres 9. møde i Montreal (1997). Der skal også i nogle tilfælde indføres strengere kontrol

med stoffer, der nedbryder ozonlaget, på grundlag af erfaringerne med gennemførelsen af for-

ordning 3093/94 og udviklingen i de tekniske og økonomiske muligheder for at anvende al-

ternative stoffer.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Kommissionens ændrede forslag

Rådet har vedtaget fem ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som er medtaget i

Kommissionens ændrede forslag. Rådet kunne kun delvis acceptere ændring 30, da

henvisningen til undtagelser for medicinske anvendelser ikke ville være helt i overens-

stemmelse med den dispositive tekst.

                                                
1 EFT C 286 af 15.09.1998, s. 6.
2 
3 
4 EFT L 333 af 22.12.1994, s. 1.
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Rådet har desuden accepteret substansen i ændring 21, men har søgt at gøre den stram-

mere ved at forbyde markedsføring af alle kontrollerede stoffer i engangsbeholdere,

undtagen til væsentlige anvendelser.

B. Ændringer, som Kommissionen har accepteret, men som ikke er medtaget i den fælles

holdning

Ændring 2 (betragtning 9)

Rådet mener ikke, at det er hensigtsmæssigt specielt at nævne methylbromids negative

egenskaber, da der ikke er fremført tilsvarende betragtninger for andre kontrollerede

stoffer. Den anden del af ændringen er blevet mindre relevant, efter at Rådet har ændret

bestemmelserne om methylbromid (se punkt C 2. nedenfor).

Ændring 4 (ny betragtning 11a)

Rådet mener ikke, at den foreslåede betragtning er hensigtsmæssig, da der ikke findes

nogen tilsvarende bestemmelser i den dispositive del.

Ændring 14 (artikel 5, stk. 1, litra d))

Rådet mener, at Kommissionens oprindelige forslag var mere hensigtsmæssigt i be-

tragtning af de tekniske og økonomiske muligheder for at anvende alternative stoffer.

Ændring 22 (artikel 19, stk. 2)

Rådet mener, at det er nyttigt for en medlemsstat at få kendskab til, hvorfor Kommissi-

onen har anmodet en virksomhed på dens område om oplysninger, og ønsker derfor, at

Kommissionens pligt til at gøre rede herfor skal bevares.

Ændring 23 (artikel 19, stk. 3)

Rådet mener, at det giver tilstrækkelig garanti for ordentlig kontrol, at medlemsstaternes

myndigheder har pligt til at foretage de undersøgelser, som Kommissionen anser for

nødvendige.
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C. De vigtigste ændringer, som Rådet har foretaget, og ny tekst, det har indsat

1. Præamblen

Præamblen er ændret for at sikre, at den stemmer bedre overens med den disposi-

tive del som fastlagt af Rådet.

2. Afviklingsplan for methylbromid

(Artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2)

Rådet mener, at Kommissionens forslag måske var for krævende, især for de EF-

medlemsstater, hvis økonomiske struktur og klimaforhold gør det vanskeligere at

erstatte methylbromid. Disse lande kunne risikere, at deres konkurrenceevne i

landbrugssektoren forringes betydeligt, hvis der skal føres meget strengere kontrol

end ifølge Montreal-protokollen.

Rådet har derfor fastsat en tidsplan, der afsluttes med en afvikling inden 2005

ligesom i Montreal-protokollen, dog med kraftigere umiddelbare nedskæringer

(60% i 2001 og 75% i 2003 mod 50 og 70% ifølge protokollen), idet de kriterier

om kritiske væsentlige anvendelser, der er fastsat i Montreal-protokollen, skal

gælde efter afviklingen. En beskyttelsesklausul giver mulighed for at tilpasse de

niveauer, der er fastsat for 2003, ved udvalgsprocedure, når det er godtgjort, at en

medlemsstat har behov for en tilpasning, fordi der ikke findes egnede alternativer.

De mængder, som Rådet har fastsat, omfatter ligesom ifølge Montreal-protokollen

ikke karantæne eller behandling forud for forsendelse. Disse mængder skal dog

begrænses til den mængde, der gennemsnitligt er anvendt i perioden 1996-1998,

og yderligere nedskæringer kan fastsættes ved udvalgsprocedure på baggrund af

udviklingen i mulige alternativer og udviklingen i henhold til Montreal-protokol-

len.

Med hensyn til nødstilfælde har Rådet forlænget den periode, hvor methylbromid

kan tillades som en undtagelse, til 120 dage, men begrænset den mængde, der kan

anvendes, til 20 tons.
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3. Afviklingsplan for hydrochlorfluorcarboner
(Artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 3)

Med hensyn til kontrol med produktionen kan Rådet tilslutte sig Kommissionens
forslag til tidsplan, men har indsat en mere åben revisionsklausul - for hele tids-
planen - for at tage bedre hensyn til udviklingen i henhold til Montreal-protokol-
len.

Med hensyn til kontrol med markedsføring og anvendelse kan Rådet tilslutte sig
afvikling af ubrugte hydrochlorfluorcarboner fra 2010, dvs. fem år tidligere end i
Kommissionens forslag, og har tilpasset de mellemliggende nedskæringer lidt.

4. Haloner
(Artikel 4, stk. 4)

Rådet har indført strengere bestemmelser for haloner, bortset fra kritiske anven-
delser, således at de ikke må anvendes i eksisterende brandslukningssystemer,
undtagen haloner, der er genvundet, genanvendt eller regenereret, for hvilke for-
buddet træder i kraft allerede i 2003. Rådet har også indført en bestemmelse om,
at medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om de mængder, der er benyt-
tet til kritiske anvendelser, og at Kommissionen hvert år skal gennemgå de kriti-
ske anvendelser efter udvalgsproceduren.
Desuden har Rådet fastsat, at brandslukningssystemer og brandslukkere, der inde-
holder halogener, skal tages ud af brug inden udgangen af 2003.

Bilag VII, der indeholder en liste over kritiske anvendelser af haloner, er blevet
ændret, således at det er nærmere beskrevet, hvornår haloner kan anvendes (f.eks.
i rum, hvor der kan være risiko for spredning af radioaktivt materiale, eller i tun-
nelen under Kanalen).

5. Kontrol med anvendelsen af hydrochlorfluorcarboner
(Artikel 5)

For i højere grad at tage hensyn til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt, har
Rådet i visse tilfælde strammet Kommissionens forslag op (tidligere forbud og
tidsbegrænsede undtagelser for opløsningsmidler) og i andre tilfælde tilladt en
senere gennemførelse (luftkonditionerings- og køleanlæg).
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Rådet har desuden indført en undtagelse, således at hydrochlorfluorcarboner kan
anvendes som brandbekæmpende stoffer i eksisterende brandslukningssystemer.
Denne undtagelse omfatter kun erstatning af haloner i kritiske anvendelser med
strenge betingelser vedrørende håndtering og meddelelse for at sikre, at der er
miljøfordele ved fortsat brug af haloner.

6. Handel

– Rådet har indført et totalt forbud mod import til aktiv forædling af flere
kontrollerede stoffer i stedet for importtilladelse (artikel 6);

– Rådet har fastsat, at eksport af hydrochlorfluorcarboner til stater, der ikke er
parter i protokollen, først skal være forbudt fra den 1. januar 2004, men har
også fastsat, at datoen kan undersøges igen efter udvalgsproceduren i lyset
af den relevante internationale udvikling (artikel 11).

7. Genvinding af kontrollerede stoffer
(Artikel 15)

Rådet har gjort genvinding af kontrollerede stoffer i forskellige typer udstyr obli-
gatorisk. Det har også indsat en bestemmelse om underretning om og eventuelt
harmonisering af kravene til personalets minimumskvalifikationer.

8. Forebyggelse og minimering af udslip af kontrollerede stoffer
(Artikel 16)

Rådet har indført pligt til årlig kontrol af visse kølesystemer og en bestemmelse
om underretning om og eventuelt harmonisering af kravene til minimumskvalifi-
kationer hos det personale, der kontrollerer udslip.

Det har desuden indført pligt til at anvende uigennemtrængelig folie eller tilsva-
rende teknikker for at undgå udslip af methylbromid ved desinfektion af jord.

Kommissionen skal også udarbejde og udsende noter om den bedste tilgængelige
teknologi og bedste miljøpraksis.
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9. Rådet har vedtaget en række tekniske tilpasninger på baggrund af resultaterne af

parternes 10. møde i Kairo i november 1998 (jf. især definitionen af "processtof"

og bilag VI).

o

o       o

Kommissionen har accepteret Rådets ændringer.

________________________




















