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Módosítás 26
Evangelia Tzampazi

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Megállapítást nyert, hogy az 
ózonréteget lebontó anyagok további 
kibocsátása a jelenlegi szinten 
folyamatosan, jelentős mértékben károsítja 
az ózonréteget. Az ózon károsodása a déli 
féltekén minden korábbinál súlyosabb 
méreteket öltött 1998-ban. Az elmúlt négy 
tavaszból háromszor az ózonréteg súlyos 
károsodása következett be az Északi-sark 
felett. Az ózonréteget lebontó anyagok 
légkört terhelő hatása bizonyítottan 
csökkenést mutat, és a sztratoszferikus 
ózonréteg helyreállására utaló kezdeti 
jeleket is megfigyeltek. Mindazonáltal az 
ózonréteg koncentrációjának 1980 előtti 
szintre történő visszaállása várhatóan 
leghamarabb csak a 21. század második 
felében következik be. Az UV-B 
sugárzásnak az ózonmennyiség csökkenése 
által előidézett növekedése ezért továbbra 
is  jelentős egészség- és környezetvédelmi 
kockázatot jelent. Ezért további hatékony 
intézkedéseket kell foganatosítani, hogy az 
emberi egészséget és környezetet meg 
lehessen óvni az ilyen kibocsátások 
következtében fellépő káros hatásoktól , és 
hogy ne kockáztassuk az ózonréteg még 
későbbi helyreállását.

(2) Megállapítást nyert, hogy az 
ózonréteget lebontó anyagok további 
kibocsátása a jelenlegi szinten 
folyamatosan, jelentős mértékben károsítja 
az ózonréteget. Az ózon károsodása a déli 
féltekén minden korábbinál súlyosabb 
méreteket öltött 1998-ban. Az elmúlt négy 
tavaszból háromszor az ózonréteg súlyos 
károsodása következett be az Északi-sark 
felett. Az ózonréteget lebontó anyagok 
légkört terhelő hatása bizonyítottan 
csökkenést mutat, és a sztratoszferikus 
ózonréteg helyreállására utaló kezdeti 
jeleket is megfigyeltek. Mindazonáltal az 
ózonréteg koncentrációjának 1980 előtti 
szintre történő visszaállása várhatóan 
leghamarabb csak a 21. század második 
felében következik be. Az UV-B 
sugárzásnak az ózonmennyiség csökkenése 
által előidézett növekedése ezért továbbra 
is  jelentős egészség- és környezetvédelmi 
kockázatot jelent. Ezek az anyagok 
ugyanakkor magas globális felmelegedési 
potenciállal rendelkeznek és 
hozzájárulnak a bolygó hőmérsékletének 
emelkedéséhez. Ezért további hatékony 
intézkedéseket kell foganatosítani, hogy az 
emberi egészséget és környezetet meg 
lehessen óvni az ilyen kibocsátások 
következtében fellépő káros hatásoktól, és 
hogy ne kockáztassuk az ózonréteg még 
későbbi helyreállását.

Or. el
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Indokolás

Ezek az anyagok az ózonréteg lebontásából eredő vegyi tulajdonságokon kívül magas globális 
felmelegedési potenciállal rendelkeznek, és ezért a bolygó hőmérsékletének növekedését 
okozhatják.

Módosítás 27
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ózonréteget lebontó anyagok 
(ODS) közül számos üvegházhatású gáz, 
amelyekre azonban nem vonatkozik az 
Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási 
keretegyezménye és annak Kiotói 
Jegyzőkönyve abból a feltételezésből 
kiindulva, hogy a Montreali Jegyzőkönyv 
majd fokozatosan felszámolja az ODS-
eket. Noha történtek előrelpések a 
jegyzőkönyvben foglaltak terén, az ODS-
ek felszámolása még nem fejeződött be 
sem az Európai Unióban, sem globálisan. 
Kívánatos ezért az ODS-ek előállításának 
és használatának minimálisra csökkentése 
és megszüntetése mindenütt, ahol 
rendelkezésre áll műszakilag 
megvalósítható alternatíva.

Or. en

Módosítás 28
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2037/2000  /EK rendelet értelmében 
a klórfluor-szénhidrogének, egyéb teljesen 
halogénezett klórfluor-szénhidrogének, 

(8) A 2037/2000/EK rendelet értelmében a 
klórfluor-szénhidrogének, egyéb teljesen 
halogénezett klórfluor-szénhidrogének, 
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halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-
triklóretán, a hidrobrómfluor-
szénhidrogének , a bróm-klór-metán és a 
metil-bromid  gyártását és forgalmazását
megszüntették. 

halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-
triklóretán, a hidrobrómfluor-
szénhidrogének , a bróm-klór-metán és a 
metil-bromid  gyártását és forgalmazását
megszüntették, így ezen anyagok és 
termékek, valamint az ezen anyagokat és 
termékeket tartalmazó berendezések 
gyártása és forgalmazása tilos. Most már 
az is helyénvaló, hogy ezeknek az 
anyagoknak, valamint az ilyen anyagokat 
tartalmazó termékeknek és 
berendezéseknek a felhasználását is 
fokozatosan megtiltsuk.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az 1. módosítás helyébe lép.

Az ózonréteget fenyegető egyik legnagyobb veszély a már forgalomban lévő ózonkárosító 
anyagok. Az ózonréteg-károsító (és üvegházhatást okozó) hatás visszaszorítása érdekében az 
ózonkárosító anyagok használatát a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell. A halonok 
használatának elkerülését ösztönözni kell, azokat be kell gyűjteni és biztonságos körülmények 
között meg kell őket semmisíteni. A preambulum már említi ezt.

Módosítás 29
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A metil-bromid felhasználását 
karantén és szállítás előtti kezelések 
céljaira szintén ellenőrizni kell.  A 2005 és 
2008 közötti időszak alatti átlagos 
felhasználási szintek  nem léphetők túl  , 
végső soron csökkentendők és 2015-re 
megszüntetendők, eközben pedig 
hasznosítási technológiákat kell 
alkalmazni  .

(11) Tekintettel a 2032/2003-as rendeletre, 
amely2006. szeptember 1-jétől megtiltotta 
a metil-bromid biocidként való 
felhasználását, valamint a 2008/753/EK 
bizottsági határozatra, amely 2010. 
március 18-tól megtiltja a metil-bromid 
növényvédőszerként való felhasználását, a 
metil-bromid felhasználását karantén és 
szállítás előtti kezelések céljaira 2010. 
március 18-tól szintén be kell tiltani.
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Or. en

Indokolás

A romlandó és tartós árucikkek esetében a QPS-kezelés helyett számos más lehetőség 
kínálkozik. Lehetőség van az alternatív vegyi kezelésektől kezdve a szén-dioxid-kezeléseken át 
a hőkezelésekig és más módszerekig. 10 évvel ezelőtt több tagállam sikerrel tiltotta be a QPS-
kezelés alkalmazását, mivel rendelkezésre állnak más eljárások – régi keletű tapasztalatuk 
bizonyítja, hogy megvalósítható a tiltás. Továbbá a 2008/753/EK bizottsági határozatot 
követően 2009. március 18-ra visszavonják a metil-bromid növényvédőszerként való 
felhasználásának engedélyét, így a fennmaradó készleteket nem lehet felhasználni 2010. 
március 18-ig.  Ez annyit jelent, hogy a metil-bromidot 2010. március 18. után QPS céljaira 
nem lehet felhasználni – használata illegális lesz.

Módosítás 30
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. 
június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv, 
illetve a tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. 
május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv előírja az 
ózonlebontónak minősített anyagok 
címkézését. Az alapanyagként történő 
felhasználás céljából előállított, 
ózonréteget lebontó anyagok a Közösségen 
belül szabad forgalomba bocsáthatók, ezért 
ezeket az alapanyagokat – az e rendelet 
által szabályozott egyéb felhasználásokba 
történő átcsoportosításuk elkerülése 
érdekében – meg kell különböztetni az 
egyéb felhasználásra előállított anyagoktól. 
Ezenkívül a végfelhasználók tájékoztatása, 
illetve a rendelet végrehajtásának 
elősegítése érdekében az ilyen anyagokat 

(18) A veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. 
június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv, 
illetve a tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására,
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. 
május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv előírja az 
ózonlebontónak minősített anyagok 
címkézését. Az alapanyagként történő 
felhasználás, valamint laboratóriumi és 
analitikai, továbbá reakcióközegként való 
felhasználás céljából előállított, 
ózonréteget lebontó anyagok a Közösségen 
belül szabad forgalomba bocsáthatók, ezért 
ezeket az alapanyagokat – az e rendelet 
által szabályozott egyéb átcsoportosításuk 
elkerülése érdekében – meg kell 
különböztetni az egyéb felhasználásra 
előállított anyagoktól. Ezenkívül a 
végfelhasználók tájékoztatása, illetve a 
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tartalmazó vagy azokon alapuló termékeket 
és berendezéseket a karbantartás és javítás 
során is ennek megfelelően kell címkézni.

rendelet végrehajtásának elősegítése 
érdekében az ilyen anyagokat tartalmazó 
vagy azokon alapuló termékeket és 
berendezéseket a karbantartás és javítás 
során is ennek megfelelően kell címkézni.

Or. en

Indokolás

A kockázat, hogy az alapanyagként történő felhasználás (7. cikk) céljából előállított, 
ózonréteget lebontó anyagokat más célra használják vonatkozik a laboratóriumi és az 
analitikai felhasználásra (10. cikk) is, valamint a reakcióközegként való felhasználásra (8. 
cikk) is. Ezért logikus, hogy a címkézési követelmények a laboratóriumi és az analitikai 
felhasználásra is, valamint a reakcióközegként való felhasználásra is vonatkozzanak, továbbá 
az illegális kereskedelmet is megelőzné.

Módosítás 31
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak kockázatalapú 
ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk, hogy 
így biztosítsák a rendelet valamennyi 
rendelkezésének teljesítését és 
megcélozzák a szabályozott anyagok 
törvénytelen kereskedelme és kibocsátása 
szempontjából legnagyobb kockázatot 
jelentő tevékenységeket. 

(22) A tagállamoknak kockázatalapú 
ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk, hogy 
így biztosítsák a rendelet valamennyi 
rendelkezésének teljesítését és 
megcélozzák a szabályozott anyagok 
törvénytelen kereskedelme és kibocsátása 
szempontjából legnagyobb kockázatot 
jelentő tevékenységeket. Az ellenőrzések 
eredményeit közzéteszik az interneten.

Or. hu

Indokolás

A polgárok számára biztosítani kell a lehetőséget az ellenőrzés eredményeinek 
megtekintésére.
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Módosítás 32
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni 
különösen az alapanyagként való 
felhasználásra szánt szabályozott anyagok 
címkéi formátumának és tartalmának 
meghatározására, a szabályozott anyagokat 
reakcióközegként használó folyamatokra 
vonatkozó III. melléklet módosítására, a 
metil-bromid karantén és szállítás előtti 
kezelés céljára történő forgalomba 
hozatalát és felhasználását csökkentő 
intézkedések elfogadására, a halonok 
kritikus felhasználására vonatkozó VI. 
melléklet módosítására, a kereskedelemre 
vonatkozó kiegészítő felügyeleti és 
ellenőrző intézkedések elfogadására, a 
jegyzőkönyv részes felein kívüli 
országokban szabályozott anyagok 
felhasználásával előállított termékekre 
vonatkozó követelmények elfogadására, a 
megsemmisítési technológiákra vonatkozó 
VII. melléklet módosítására, azon 
termékek és berendezések jegyzékének 
összeállítására, amelyeknél kötelező a 
bennük foglalt szabályozott anyagok 
hasznosítása és későbbi megsemmisítése, 
az érintett személyzet minimális 
szakképesítési követelményeinek 
elfogadására, a szabályozott anyagok 
kibocsátásának és szivárgásának 
megelőzésére vonatkozó követelmények 
meghatározására, a II. melléklet új 
anyagokkal való kiegészítésére, valamint a 
tagállamokkal és vállalkozásokkal szemben 
támasztott jelentéstételi követelmények 
módosítására. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak, és e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására – többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére – irányulnak, az 

(25) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni 
különösen az alapanyagként való 
felhasználásra, valamint laboratóriumi és 
analitikai, továbbá reakcióközegként való 
felhasználásra szánt szabályozott anyagok 
címkéi formátumának és tartalmának 
meghatározására, a szabályozott anyagokat 
reakcióközegként használó folyamatokra 
vonatkozó III. melléklet módosítására, a 
halonok kritikus felhasználására vonatkozó 
VI. melléklet módosítására, a 
kereskedelemre vonatkozó kiegészítő 
felügyeleti és ellenőrző intézkedések 
elfogadására, a jegyzőkönyv részes felein 
kívüli országokban szabályozott anyagok 
felhasználásával előállított termékekre 
vonatkozó követelmények elfogadására, a 
megsemmisítési technológiákra vonatkozó 
VII. melléklet módosítására, azon 
termékek és berendezések jegyzékének 
összeállítására, amelyeknél kötelező a 
bennük foglalt szabályozott anyagok 
hasznosítása és későbbi megsemmisítése, 
az érintett személyzet minimális 
szakképesítési követelményeinek 
elfogadására, a szabályozott anyagok 
kibocsátásának és szivárgásának 
megelőzésére vonatkozó követelmények 
meghatározására, a II. melléklet új 
anyagokkal való kiegészítésére, valamint a 
tagállamokkal és vállalkozásokkal szemben 
támasztott jelentéstételi követelmények 
módosítására. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak, és e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására – többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére – irányulnak, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
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1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell őket 
elfogadni.

szabályozási bizottsági eljárással kell őket 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A kockázat, hogy az alapanyagként történő felhasználás (7. cikk) céljából előállított, 
ózonréteget lebontó anyagokat más célra használják, vonatkozik a laboratóriumi és az 
analitikai felhasználásra (10. cikk) is, valamint a reakcióközegként való felhasználásra (8. 
cikk) is. Ezért logikus, hogy a címkézési követelmények a laboratóriumi és az analitikai 
felhasználásra is, valamint a reakcióközegként való felhasználásra is vonatkozzanak, ez 
továbbá az illegális kereskedelmet is megelőzné.

Mivel a 12. cikket töröljük, a metil-bromidra vonatkozó részt is törölni kell.

Módosítás 33
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni 
különösen az alapanyagként való 
felhasználásra szánt szabályozott anyagok 
címkéi formátumának és tartalmának 
meghatározására, a szabályozott anyagokat 
reakcióközegként használó folyamatokra 
vonatkozó III. melléklet módosítására, a 
metil-bromid karantén és szállítás előtti 
kezelés céljára történő forgalomba 
hozatalát és felhasználását csökkentő 
intézkedések elfogadására, a halonok 
kritikus felhasználására vonatkozó VI. 
melléklet módosítására, a kereskedelemre 
vonatkozó kiegészítő felügyeleti és 
ellenőrző intézkedések elfogadására, a 
jegyzőkönyv részes felein kívüli 
országokban szabályozott anyagok 
felhasználásával előállított termékekre 
vonatkozó követelmények elfogadására, a 
megsemmisítési technológiákra vonatkozó 

(25) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni 
különösen az alapanyagként való 
felhasználásra szánt szabályozott anyagok 
címkéi formátumának és tartalmának 
meghatározására, a szabályozott anyagokat 
reakcióközegként használó folyamatokra 
vonatkozó III. melléklet módosítására, a 
metil-bromid vészhelyzet esetén történő 
forgalomba hozatalát és felhasználását 
csökkentő intézkedések elfogadására, a 
halonok kritikus felhasználására vonatkozó 
VI. melléklet módosítására, a 
kereskedelemre vonatkozó kiegészítő 
felügyeleti és ellenőrző intézkedések 
elfogadására, a jegyzőkönyv részes felein 
kívüli országokban szabályozott anyagok 
felhasználásával előállított termékekre 
vonatkozó követelmények elfogadására, a 
megsemmisítési technológiákra vonatkozó 
VII. melléklet módosítására, azon 
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VII. melléklet módosítására, azon 
termékek és berendezések jegyzékének 
összeállítására, amelyeknél kötelező a 
bennük foglalt szabályozott anyagok 
hasznosítása és későbbi megsemmisítése, 
az érintett személyzet minimális 
szakképesítési követelményeinek 
elfogadására, a szabályozott anyagok 
kibocsátásának és szivárgásának 
megelőzésére vonatkozó követelmények 
meghatározására, a II. melléklet új 
anyagokkal való kiegészítésére, valamint a 
tagállamokkal és vállalkozásokkal szemben 
támasztott jelentéstételi követelmények 
módosítására. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak, és e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására – többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére – irányulnak, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell őket 
elfogadni.

termékek és berendezések jegyzékének 
összeállítására, amelyeknél kötelező a 
bennük foglalt szabályozott anyagok 
hasznosítása és későbbi megsemmisítése, 
az érintett személyzet minimális 
szakképesítési követelményeinek 
elfogadására, a szabályozott anyagok 
kibocsátásának és szivárgásának 
megelőzésére vonatkozó követelmények 
meghatározására, a II. melléklet új 
anyagokkal való kiegészítésére, valamint a 
tagállamokkal és vállalkozásokkal szemben 
támasztott jelentéstételi követelmények 
módosítására. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak, és e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására – többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére – irányulnak, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell őket 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megtagadásáról szóló, 2008. 
szeptember 18-i 2008/753/EK bizottsági határozat értelmében a metil-bromid növényvédő 
szerként való engedélyezése 2009. március 18-án lejár. Logikus lenne, ha a rendelet 
keretében a metil-bromid fenti célra történő használatát is betiltanánk. Megfelelő számban áll 
rendelkezésre más, a metil-bromid karantén és szállítás előtti kezelés céljára való 
felhasználását helyettesítő lehetőség.

Módosítás 34
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A hulladékokról szóló, 2006. április (26) Mivel a termékekben és 
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5-i 2006/12/EK európai parlamenti és a 
tanácsi irányelv, illetve a veszélyes 
hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 
91/689/EGK tanácsi irányelv rendelkezik a 
szabályozott anyagok megsemmisítésére 
vonatkozó intézkedésekről. A 
jegyzőkönyvnek megfelelően kizárólag a 
felek által jóváhagyott technológiák 
alkalmazhatóak a szabályozott anyagok 
megsemmisítéséhez. A felek vonatkozó 
határozatait ezért bele kell foglalni ebbe a 
rendeletbe.

berendezésekben (például 
szigetelőhabban, hűtőközegben és 
légkondicionáló rendszerekben) jelentős 
mennyiségű ODS tárolódik vagy 
halmozódott fel, létre kell hozni az 
szabályozott anyagok megsemmisítését 
célzó jogi keretet. A hulladékokról szóló és 
bizonyos irányelveket hatályon kívül 
helyező, 2008. november 19-i 2008/98/EK 
európai parlamenti és a tanácsi irányelv, 
illetve a veszélyes hulladékokról szóló, 
1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi 
irányelv rendelkezik a szabályozott 
anyagok megsemmisítésére vonatkozó 
intézkedésekről. A hatodik közösségi 
környezetvédelmi cselekvési program (6. 
KCSP) megállapításáról szóló 2002. július 
22-i európai parlamenti és tanácsi 
határozat 8. cikke (2) bekezdésének (iv) 
pontja rendelkezik az építési és bontási 
hulladékról szóló irányelv kidolgozásáról, 
ami szükséges a szigetelőhabban található 
ODS megsemmisítéséhez. A 
jegyzőkönyvnek megfelelően kizárólag a 
felek által jóváhagyott technológiák 
alkalmazhatóak a szabályozott anyagok 
megsemmisítéséhez. A felek vonatkozó 
határozatait ezért bele kell foglalni ebbe a 
rendeletbe. 

1 HL L 114., 2006.4.27., 9. o. 1 HL L 312., 2008.12.22., 3. o.

Or. en

Indokolás

A 6. KCSP rendelkezik az építési és bontási hulladékról szóló irányelv kidolgozásáról. A 
szigetelőhabban (rendkívül nagy mennyiségben) található ODS megsemmisítéséhez 
elengedhetetlen ezen irányelv elfogadása. Ez idáig az EK semmit nem tett közzé. A hulladékra 
vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 2007. február 13-i állásfoglalásában (A6/438/2006) az 
EP erre is felszólította a Bizottságot.
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Módosítás 35
Evangelia Tzampazi

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságot fel kell hatalmazni azon 
termékek és berendezések jegyzékének 
összeállítására, amelyek esetében a 
szabályozott anyagok hasznosítása vagy 
előzetes hasznosítás nélküli 
megsemmisítése technikailag és 
gazdaságilag megvalósíthatónak, tehát 
kötelezőnek tekintendő.

(27) A Bizottságot fel kell hatalmazni azon 
termékek és berendezések jegyzékének 
összeállítására, amelyek esetében a 
szabályozott anyagok hasznosítása vagy 
előzetes hasznosítás nélküli 
megsemmisítése technikailag és 
gazdaságilag megvalósíthatónak, tehát 
kötelezőnek tekintendő. A Bizottságnak 
egy cselekvési tervet is el kell fogadnia, 
amely a kérdéses anyagok visszavonására 
és biztonságosabb megoldásokkal való 
helyettesítésére vonatkozó ösztönzőkről 
rendelkezik.

Or. el

Indokolás

Mivel egyre sürgetőbb, hogy ezeket az anyagokat minél előbb feltárják és eltávolítsák, a 
Bizottságnak ki kellene dolgoznia egy cselekvési tervet, amely ösztönzőket vezetne be a 
„felhasználók” és a „gyártók” számára, hogy a lehető leggyorsabban visszavonják és 
behelyettesítsék ezeket az anyagokat. 

Módosítás 36
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a szabályozott anyagokra, 
az új anyagokra, valamint  a szabályozott
anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló
termékekre és berendezésekre vonatkozik.

(1) Ez a rendelet a szabályozott anyagokra, 
a bizonyítottan ózonlebontó potenciállal 
(ODP) rendelkező új anyagokra, valamint
a szabályozott  anyagokat vagy új, 
bizonyítottan ODP anyagokat tartalmazó 
vagy azokon alapuló  termékekre és 
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berendezésekre vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Az egyértelmű megfogalmazás kedvéért.

Módosítás 37
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik  az (1) 
bekezdésben említett  anyagok bármely 
termékben vagy anyagban fellelhető 
jelentéktelen mennyiségeire, amelyek nem 
szándékos vagy véletlen előállításból, 
reagálatlan alapanyagokból, illetve 
nyomszennyezésként vegyi anyagokban 
jelen levő reakcióközegként történő 
alkalmazásból származnak, illetve az adott 
termék előállítása vagy kezelése során
kerültek kibocsátásra .

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik  az (1) 
bekezdésben említett  anyagok bármely 
termékben vagy anyagban fellelhető 
jelentéktelen mennyiségeire, amelyek nem 
szándékos vagy véletlen előállításból 
kerültek kibocsátásra.

Or. en

Indokolás

A 2037/2000-es rendelet szövegét frissíteni kell annak érdekében, hogy minimálisra 
csökkenjen azoknak a tevékenységeknek a száma, amelyekre a rendelet hatálya nem terjed ki.  
A (2) bekezdésben a vesszőhasználat nem egyértelmű, úgy értelmezhető, hogy a 
„jelentéktelen” kifejezés nem vonatkozik a felsorolás összes elemére.  A szöveg alapján 
fennáll a potenciális lehetőség az ODS szabályozatlan kibocsátására a „termék előállítása” 
során (például habgyártás) vagy az ODS „kezelése” során. Az átdolgozott rendelet 
szövegének világosabbnak kell lennie, kétértelműségek nélkül. A rendelet későbbi cikkei 
foglalkoznak az alapanyagokra, reakcióközegekre stb. vonatkozó eltérésekkel, ezért az 1. 
cikknek nem kell kizárnia ezeket a rendelet hatóköréből.
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Módosítás 38
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. termelés: a szabályozott anyagok 
előállított mennyisége, beleértve a 
melléktermékként előállított mennyiséget 
is  , de leszámítva a részes felek által 
elfogadott eljárással ártalmatlanított 
mennyiséget. A hasznosított, 
újrafeldolgozott vagy újrahasznosított 
mennyiség nem tekinthető „termelésnek”, 
ózonréteget lebontó potenciál:

10. termelés: a szabályozott anyagok 
előállított mennyisége, beleértve a 
melléktermékként előállított mennyiséget 
is,

Or. en

Indokolás

A 2037/2000-es rendelet a jegyzőkönyv hagyományos meghatározását alkalmazta a 
termelésre, amely levonja az ártalmatlanított mennyiséget a termelési szintek kiszámításakor.  
Ez már nem állja meg a helyét, mivel az ózont lebontó anyagok termelése nagyrészt megszűnt, 
és a kiskapukat kell felszámolni, amelyek lehetővé teszik az új előállításokat, illetve a termelés 
folytatását. A meghatározásból ki kell hagyni az ártalmatlanítást. Máskülönben a vállalatok 
jogszerűen folytathatják az ózont lebontó anyagok előállítását, ha valamennyit 
ártalmatlanítanak.  Ez nem fog elvezetni a megszüntetéshez.

Módosítás 39
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. termelés: a szabályozott anyagok 
előállított mennyisége, beleértve a 
melléktermékként előállított mennyiséget 
is  , de leszámítva a részes felek által 
elfogadott eljárással ártalmatlanított 
mennyiséget. A hasznosított, 
újrafeldolgozott vagy újrahasznosított 

10. termelés: a szabályozott anyagok 
előállított mennyisége, beleértve a 
melléktermékként előállított mennyiséget 
is, de leszámítva a részes felek által 
elfogadott eljárással ártalmatlanított 
mennyiséget, illetve a más vegyi anyagok 
előállítása során teljes egészében 
alapanyagként vagy reakcióközegként 
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mennyiség nem tekinthető „termelésnek”, felhasznált mennyiséget.  A hasznosított, 
újrafeldolgozott vagy újrahasznosított 
mennyiség nem tekinthető „termelésnek”,

Or. en

Indokolás

A javasolt meghatározás magában foglalja a nyersanyagként vagy reakcióközegként történő 
előállítást, amelyet a Montreali Jegyzőkönyv nem említ. A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában szereplő termelési korlátozások azonban továbbra is az 1997-es termelés kalkulált 
szintjére utalnak. Mivel a meghatározás módosult, hogy magába foglalja az alapanyagot is, 
de nem változott a termelési szint megfogalmazása, mindez a termelés szintjének téves 
számításához vezet. Javasolt a 2037/2000-es rendelet meghatározásának visszaállítása

Módosítás 40
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. ózonréteget lebontó potenciál: az I.  és 
II.  mellékletben szereplő szám, amely az 
egyes szabályozott vagy új  anyagok 
ózonrétegre gyakorolt potenciális hatását 
jelzi,

11. ózonréteget lebontó potenciál: az I.  és 
II.  mellékletben szereplő szám, amely az 
egyes szabályozott vagy új  anyagok 
ózonrétegre gyakorolt potenciális lebontó 
hatását jelzi,

Or. en

Indokolás

Az egyértelmű megfogalmazás kedvéért.
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Módosítás 41
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) felhasználás: a szabályozott vagy új
anyagok felhasználása termékek vagy 
berendezések gyártásánál vagy
karbantartásánál és különösen azok 
újratöltésénél, vagy más folyamatokban,

(17) felhasználás: a szabályozott vagy új 
anyagok felhasználása termékek vagy 
berendezések gyártásánál vagy 
karbantartásánál és különösen azok 
újratöltésénél, vagy más folyamatokban az 
alapanyagként és reakcióközegként 
történő felhasználás kivételével,

Or. en

Indokolás

A felhasználás meghatározásába most beletartozik az alapanyagként és reakcióközegként 
történő felhasználás. Ez nem felel meg e fogalmak Montreali Jegyzőkönyv értelmében vett 
alkalmazásának és vitákat eredményezhet a „feldolgozás” jegyzőkönyv szerinti 
bejelentésekor. Az eredeti meghatározás az elterjedt felhasználásra vonatkozott.

Módosítás 42
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. újrahasznosítás: a hasznosított 
szabályozott anyag újrafeldolgozása és 
minőségének javítása olyan folyamatok 
során, mint a szűrés, szárítás, desztillálás 
és kémiai kezelés, amelynek célja az 
anyag egy meghatározott , a gyári új 
anyagnak megfelelő minőségi szintre 
történő helyreállítása, 

újrahasznosítás: a hasznosított szabályozott 
anyag újrafeldolgozása egy meghatározott, 
a gyári új anyagnak megfelelő 
teljesítményszintre történő helyreállítás 
érdekében,

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az 8. módosítás helyébe lép.

A javasolt meghatározás megváltoztatja a 2037/2000-es rendeletben és a Montreali 
Jegyzőkönyvben szereplő, az újrahasznosításra vonatkozó meghatározást, aminek 
következtében a rendelkezésre álló újrahasznosított anyag mennyisége korlátozódhat. A 
2037/2000-es rendeletben és a Montreali Jegyzőkönyvben szereplő meghatározás 
meghatározott teljesítményszintre történő helyreállítást ír elő, amely a fogalom túlzott 
leszűkítése nélkül elegendő ellenőrzési lehetőséget biztosít.

Módosítás 43
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23 szállítás előtti alkalmazások: nem 
karantén célú alkalmazások, amelyeket a 
kivitelt megelőző 21 napon belül hajtanak 
végre az importáló vagy az exportáló
ország nemzeti hatóságai által 
megállapított követelmények teljesítése 
céljából.

szállítás előtti alkalmazások: nem karantén 
célú alkalmazások, amelyeket a kivitelt 
megelőző 21 napon belül hajtanak végre az 
importáló ország nemzeti hatóságai által 
megállapított vagy az exportáló országban 
1995 decembere előtt megállapított 
hivatalos követelmények teljesítése 
céljából.

Or. en

Indokolás

Az EK szabályozás nem lehet gyengébb a jegyzőkönyvi meghatározásnál. Az exportáló 
országok tekintetében a jegyzőkönyvi meghatározás a szállítás előtti kezelést már „létező” 
követelményekre korlátozza (Montreali Jegyzőkönyv Határozata VII/5 (b)), ami olyan 
követelményeket jelent, amelyek már léteztek a határozat 1995. decemberi meghozatalakor. 
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Módosítás 44
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. szabályozott anyagokon alapuló 
termékek és berendezések: olyan termékek 
és berendezések, amelyek szabályozott 
anyagok nélkül nem működnek, kivéve 
azokat a termékeket és berendezéseket, 
amelyeket szabályozott anyagok 
termelésére, feldolgozására, 
hasznosítására, újrafeldolgozására, 
újrahasznosítására vagy 
ártalmatlanítására használnak.

Or. en

Indokolás

Az érthetőség kedvéért meg kell határozni a szabályozott anyagokon alapuló termékek és 
berendezések körét.

Módosítás 45
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hidroklórfluor-szénhidrogének 
termelésének számított szintje a 
2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig 
tartó időszakban és az azt követő minden 
12 hónapos időszakban ne haladja meg a 
hidroklórfluor-szénhidrogén termelése 
1997-es számított szintjének 14 %-át;

b) a hidroklórfluor-szénhidrogének 
termelésének számított szintje a 
2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig 
tartó időszakban és az azt követő minden 
12 hónapos időszakban ne haladja meg a 
hidroklórfluor-szénhidrogén termelése 
1997-es számított szintjének 3%-át;

Or. en
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Indokolás

A hidroklórfluor-szénhidrogének laboratóriumi és analitikai célú (szigorú jelentéstételi 
kötelezettség és ellenőrzés melletti) termelése Európában kis mennyiségben 2019. december 
3-ig engedélyezett (összhangban a 2007-ben módosított Montreali Jegyzőkönyvben 
foglaltakkal). Azonban a termelés számított szintjét a hidroklórfluor-szénhidrogén termelése 
1997-es számított szintjének legfeljebb 14%-áról 3%-ára kell csökkenteni. Máskülönben a 
szükséges mennyiséget (amelyet a 11. cikkben foglaltak szerint engedélyeznek) importálni kell 
– valószínűleg olyan területekről, ahol az ózonréteg védelmét szolgáló jogszabályok kevésbé 
szigorúak.

Módosítás 46
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos az olyan szabályozott anyagok 
forgalomba hozatala és felhasználása, 
amelyeket nem  termék tartalmaz, kivéve a 
kérdéses anyag tárolására vagy 
szállítására szolgáló tartályokbanjelen 
levő mennyiségeket.

(1) Tilos a szabályozott anyagok 
forgalomba hozatala és felhasználása az 
ezen rendeletben máshol felsorolt 
eltérések kivételével. 

Or. en

Indokolás

E szöveg igen nehezen érthető a dupla tagadás (a tagadó mellékmondat „amelyeket nem” és 
a „kivéve”) használata miatt. A későbbi cikkek bevezetnek a dupla tagadástól való eltéréseket 
– ez zavarhoz és eltérő értelmezésekhez vezethet. Ezért a bekezdésnek egy egyszerű tiltást kell 
megfogalmaznia, mivel az eltéréseket később pontosan meghatározzák.

Módosítás 47
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott anyagokat  tartalmazó vagy A szabályozott anyagokat  tartalmazó vagy 
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azokon alapuló  termékek és berendezések 
forgalomba hozatala tilos, azoknak a 
termékeknek és berendezéseknek a 
kivételével, amelyek esetében a 
szabályozott anyag felhasználását a 10. 
cikkel, a 11. cikk (1), (2) és (4) 
bekezdésével, illetve a 13. cikkel
összhangban engedélyezték.

azokon alapuló  termékek és berendezések 
forgalomba hozatala és felhasználása tilos, 
azoknak a termékeknek és 
berendezéseknek a kivételével, amelyek 
esetében a szabályozott anyag 
felhasználását a 10. cikkel, a 11. cikk (1), 
(2) és (4) bekezdésével, illetve a 13. cikkel
összhangban engedélyezték.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy véget érjen a berendezésekből elszivárgó termékek állandó 
újratöltése, e cikk hatályát ki kell terjeszteni a termékek és berendezések (3. cikk (17) 
bekezdés szerinti) felhasználására is.

Módosítás 48
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok alapanyagként előállíthatóak, 
forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok előállíthatók a Montreali 
Jegyzőkönyv 5. cikkében foglaltaknak 
megfelelően működő Felek felé irányuló 
engedélyezett export céljára nem 
helyettesíthető alkalmazások esetében.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nehezen megoldható a CFC-k végső kivonása az 5. cikkben felsorolt országokban 
(fejlődő országok) az asztma kezelését szolgáló adagolószelepes inhalációs készülékekből 
(MDI-k). Nagyon valószínű, hogy a helyettesítések végrehajtásával kapcsolatos nehézségek 
miatt 2010 után egy rövid ideig szükség lesz a kiváló minőségű, gyógyszerészeti CFC-kre. 

Mentesítést kell tehát adni az MDI-k 5. cikk szerinti országokban történő gyártásához 
szükséges, nem helyettesíthető CFC-k előállítására és exportjára.
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Módosítás 49
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok alapanyagként előállíthatóak, 
forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok a 4. cikk (2) bekezdésében 
említett termelési szinteken túl 
alapanyagként előállíthatóak, forgalomba 
hozhatóak és felhasználhatóak.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az alapanyag kiemelése a termelés 3. cikk (10) bekezdése 
szerinti meghatározásából nem befolyásolja a 4. cikk (2) bekezdésében említett termelési 
korlátozásokat.

Módosítás 50
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapanyagként előállított vagy 
forgalomba hozott szabályozott anyagok 
kizárólag ilyen célra használhatók fel. Az 
ilyen anyagokat tartalmazó tartályokat 
olyan címkével kell ellátni, amely 
egyértelműen utal arra, hogy az anyag 
kizárólag alapanyagként használható fel.

törölve

Or. en

Indokolás

Az alapanyagként való felhasználásra szánt termékeket általában nagy mennyiségben 
szállítják meghatározott címkézési eljárásokat alkalmazva. Nem valószínű, hogy az ilyen 
szállítmányok forgalomba kerülnek és címkézésre szorulnak. A címkézés kialakítására 
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irányuló folyamat szükségtelen.

Módosítás 51
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
használandó címke formátumát és 
tartalmát. Ezeket az intézkedéseket, mivel 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek többek között kiegészítéssel 
történő módosítására irányulnak, a 25. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az alapanyagként való felhasználásra szánt termékeket általában nagy mennyiségben 
szállítják meghatározott címkézési eljárásokat alkalmazva. Nem valószínű, hogy az ilyen 
szállítmányok forgalomba kerülnek, és címkézésre szorulnak. A címkézés kialakítására 
irányuló folyamat szükségtelen.

Módosítás 52
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapanyagként előállított vagy 
forgalomba hozott szabályozott anyagok 
kizárólag ilyen célra használhatók fel. Az 
ilyen anyagokat tartalmazó tartályokat 
olyan címkével kell ellátni, amely 
egyértelműen utal arra, hogy az anyag 
kizárólag alapanyagként használható fel.

(2) Az alapanyagként előállított vagy 
forgalomba hozott szabályozott anyagok 
kizárólag ilyen célra használhatók fel. Az 
ilyen anyagokat tartalmazó tartályokat 
olyan címkével kell ellátni, amely 
egyértelműen utal arra, hogy az anyag 
kizárólag alapanyagként használható fel. A 
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tagállamok illetékes hatóságait 
tájékoztatni kell az alapanyagként való 
felhasználás minden esetéről, valamint a 
felhasznált mennyiségről és az anyagok 
minőségéről. A fenti információ alapján a 
Bizottság egész Európában nyomon követi 
a felhasználást és ennek részleteit 
közzéteszi az interneten.

Or. hu

Indokolás

A Bizottságnak nyomon kell követnie az ózont lebontó anyagok kereskedelmét Európában.

Módosítás 53
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Az eltérések éves felülvizsgálata

A Bizottság évente felülvizsgálja az 
eltéréseket és mentességeket, és ott, ahol 
műszakilag és gazdaságilag más 
megoldások alkalmazása lehetséges, 
megszünteti az eltéréseket vagy 
mentességeket.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A rendelet az eltérésekre vonatkozóan nem szab meg időhatárokat – és számos esetben nem 
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határozza meg a felülvizsgálat/megszüntetés feltételeit. Vannak olyan eltérések, amelyeket 
nem vizsgáltak meg a megvalósítható helyettesítésekre vonatkozó jelenlegi ismeretek alapján, 
például a III. mellékletben (reakcióközegek), illetve a IV. mellékletben (halonok) felsorolt 
néhány felhasználás helyettesítése már megoldható. A szabályozásnak meg kell határoznia 
egy rendszeres folyamatot annak érdekében, hogy az olyan esetekben, amikor rendelkezésre 
áll megvalósítható alternatíva, csökkenjenek és megszűnjenek az eltérések.

Módosítás 54
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok reakcióközegként előállíthatóak, 
forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok a 4. cikk (2) bekezdésében 
említett termelési szinteken túl 
reakcióközegként előállíthatóak, 
forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a reakcióközeg kiemelése a termelés 3. cikk (10) bekezdése 
szerinti meghatározásából nem befolyásolja a 4. cikk (2) bekezdésében említett termelési 
korlátozásokat.

Módosítás 55
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A reakcióközegként előállított vagy 
forgalomba hozott szabályozott anyagok 
kizárólag ilyen célra használhatók fel.

(3) A reakcióközegként előállított vagy 
forgalomba hozott szabályozott anyagok 
kizárólag ilyen célra használhatók fel.

Az ilyen anyagokat tartalmazó tartályokat 
olyan címkével kell ellátni, amely 
egyértelműen utal arra, hogy az anyag 
kizárólag reakcióközegként használható 
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fel. A Bizottság meghatározhatja a 
használandó címke formátumát és 
tartalmát. Ezeket az intézkedéseket, mivel 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek többek között kiegészítéssel 
történő módosítására irányulnak, a 25. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A kockázat, hogy az alapanyagként történő felhasználás (7. cikk) céljából előállított, 
ózonréteget lebontó anyagokat más célra használják vonatkozik a laboratóriumi és az 
analitikai felhasználásra (10. cikk) is, valamint a reakcióközegként való felhasználásra (8. 
cikk) is. Ezért logikus, hogy a címkézési követelmények a laboratóriumi és az analitikai 
felhasználásra is, valamint a reakcióközegként való felhasználásra is vonatkozzanak, továbbá 
az illegális kereskedelmet is megelőzné.

Módosítás 56
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a 25. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban összeállíthatja azoknak a 
vállalkozásoknak a jegyzékét, amelyekben 
a szabályozott anyagok reakcióközegként 
való felhasználása engedélyezett, 
meghatározva adott esetben a legnagyobb 
felhasználható mennyiségeket, illetve a
legmagasabb kibocsátási szinteket minden 
érintett vállalkozás számára.

(4) A Bizottság a 25. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban összeállíthatja azoknak a 
vállalkozásoknak a jegyzékét, amelyekben 
a szabályozott anyagok reakcióközegként 
való felhasználása engedélyezett, 
meghatározva adott esetben a Montreali 
Jegyzőkönyv meghatározása értelmében 
vett készletfelhalmozás vagy feldolgozás 
céljából felhasználható legnagyobb 
mennyiségeket, illetve a  legmagasabb 
kibocsátási szinteket minden érintett 
vállalkozás számára.

A reakcióközegként való használatra 
szánt szabályozott anyagok maximális 
mennyisége a Közösségben nem 
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haladhatja meg az évi 1083 metrikus 
tonnát.
A reakcióközegként való használat miatt 
kibocsátott szabályozott anyagok 
maximális mennyisége a Közösségben 
nem haladhatja meg az évi 17 metrikus 
tonnát.

Az új információk, illetve a műszaki 
fejlődés figyelembevételével a Bizottság: 
módosíthatja a 2. cikk (8) bekezdésében 
említett  III. mellékletet. 

Az új információk, illetve a műszaki 
fejlődés figyelembevételével a Bizottság: 
módosíthatja a 2. cikk (8) bekezdésében 
említett  III. mellékletet.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az 12. módosítás helyébe lép.

A reakcióközegek Montreali Jegyzőkönyv X/14-es határozata szerinti meghatározása 
megengedi a készletfelhalmozás vagy feldolgozás bejelentését és ellenőrzését.

A reakcióközegekre vonatkozó, a Montreali Jegyzőkönyv részes feleinek határozataival 
összhangban álló uniós plafonértéket ennek a cikknek meg kell említenie. 

Módosítás 57
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új információk, illetve a műszaki 
fejlődés figyelembevételével a Bizottság: 
módosíthatja a 2. cikk (8) bekezdésében 
említett  III. mellékletet.

Az új információk, illetve a műszaki 
fejlődés figyelembevételével a Bizottság: 
módosítja a 3. cikk (8) bekezdésében 
említett  III. mellékletet. 

Or. en
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Indokolás

A fenti szöveg kereszthivatkozásként tévesnek tűnik. A III. mellékletben felsorolt 
reakcióközegek közül néhány technikai szempontból elavult és frissítésre szorul – olyan 
felhasználásokat is tartalmaz, amelyek helyettesítésére a Montreali Jegyzőkönyv technológiai 
és gazdasági értékelő testülete már talált ODS-től mentes alternatívákat.

Módosítás 58
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikktől eltérve, a szabályozott 
anyagok Közösségen belüli megsemmisítés 
céljából forgalomba hozhatók a 22. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
megsemmisítési követelményekkel 
összhangban.

Az 5. cikktől eltérve, a szabályozott 
anyagok, valamint a szabályozott 
anyagokat tartalmazó termékek és 
berendezések Közösségen belüli 
megsemmisítés céljából forgalomba 
hozhatók a 22. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott megsemmisítési 
követelményekkel összhangban.

Or. en

Indokolás

A 9. cikkben foglalt eltérést a szabályozott anyagokat tartalmazó termékek és berendezések 
megsemmisítésére is alkalmazni kell.

Módosítás 59
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nem helyettesíthető laboratóriumi és 
analitikai célra előállított vagy forgalomba 
hozott szabályozott anyagok kizárólag 
ilyen célra használhatók fel.

(3) A nem helyettesíthető laboratóriumi és 
analitikai célra előállított vagy forgalomba 
hozott szabályozott anyagok kizárólag 
ilyen célra használhatók fel vagy a 
Közösségen belüli megsemmisítésre a 22. 
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cikk (1) bekezdésében meghatározott 
megsemmisítési követelményekkel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A cikk megfogalmazása alapján ezen anyagok megsemmisítése megakadályozható lenne.

Módosítás 60
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ilyen anyagokat tartalmazó 
tartályokat olyan címkével kell ellátni, 
amely egyértelműen utal arra, hogy az 
anyag kizárólag laboratóriumi és 
analitikai célra használható fel. A 
Bizottság meghatározhatja a használandó 
címke formátumát és tartalmát. Ezeket az 
intézkedéseket, mivel e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek többek 
között kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Annak a kockázata, hogy az alapanyagként való felhasználásra szánt ODS-t (7. cikk (2) 
bekezdés) más célokra használják, fennáll a laboratóriumi és analitikai felhasználásra szánt 
ODS esetében is.  Ezért logikus, hogy a címkézési követelmények a laboratóriumi és az 
analitikai felhasználásra is vonatkozzanak, továbbá az illegális kereskedelmet is megelőzné.
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Módosítás 61
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi személynek, aki a 
hidroklórfluor-szénhidrogéneken kívüli 
szabályozott anyagot nem helyettesíthető 
laboratóriumi és analitikai célra használ, 
kérnie kell nyilvántartásba vételét a 
Bizottságnál a felhasznált anyagok, a 
felhasználási cél, a becsült éves 
felhasználási mennyiség és az érintett 
anyagok beszállítói feltüntetésével, 
valamint frissítenie kell ezeket az adatokat, 
ha azokban változás következik be.

(4) Valamennyi személynek, aki a 
hidroklórfluor-szénhidrogéneken kívüli 
szabályozott anyagot nem helyettesíthető 
laboratóriumi és analitikai célra használ, 
kérnie kell nyilvántartásba vételét a 
Bizottságnál a felhasznált anyagok, a 
felhasználási cél, a becsült éves 
felhasználási mennyiség és az érintett 
anyagok beszállítói feltüntetésével, 
valamint frissítenie kell ezeket az adatokat, 
ha azokban változás következik be. A 
tagállamok illetékes hatóságait 
tájékoztatni kell a felhasználás minden 
esetéről, valamint a felhasznált 
mennyiségről és az anyagok minőségéről. 
A fenti információ alapján a Bizottság 
egész Európában nyomon követi a 
felhasználást és részletesen közzéteszi az 
interneten.

Or. hu

Indokolás

A Bizottságnak nyomon kell követnie az ózont lebontó anyagok kereskedelmét Európában.

Módosítás 62
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi személynek, aki a 
hidroklórfluor-szénhidrogéneken kívüli 
szabályozott anyagot nem helyettesíthető 
laboratóriumi és analitikai célra használ, 

(4) Valamennyi intézménynek, amely a 
hidroklórfluor-szénhidrogéneken kívüli 
szabályozott anyagot nem helyettesíthető 
laboratóriumi és analitikai célra használ, 
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kérnie kell nyilvántartásba vételét a 
Bizottságnál a felhasznált anyagok, a 
felhasználási cél, a becsült éves 
felhasználási mennyiség és az érintett 
anyagok beszállítói feltüntetésével, 
valamint frissítenie kell ezeket az adatokat, 
ha azokban változás következik be.

kérnie kell nyilvántartásba vételét a 
Bizottságnál a felhasznált anyagok, a 
felhasználási cél, a becsült éves 
felhasználási mennyiség és az érintett 
anyagok beszállítói feltüntetésével, 
valamint frissítenie kell ezeket az adatokat, 
ha azokban változás következik be.

Or. en

Indokolás

Az ODS-t laboratóriumi és analitikai célból felhasználó személyek helyett kívánatosabb a 
vállalkozások nyilvántartásba vétele, hogy ne legyen aránytalan az adminisztratív teher.

Módosítás 63
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság által kiadott közleményben 
meghatározott határidőig a (4) 
bekezdésben említett személyeket ellátó, 
illetve a szabályozott anyagokat saját célra 
felhasználó gyártók és importőrök értesítik 
a Bizottságot a közleményben megadott 
időtartamra tervezett igényükről a 
szükségesnek ítélt szabályozott anyagok 
jellegének és mennyiségének 
megjelölésével.

(5) A Bizottság által kiadott közleményben 
meghatározott határidőig a (4) 
bekezdésben említett intézményeket ellátó, 
illetve a szabályozott anyagokat saját célra 
felhasználó gyártók és importőrök értesítik 
a Bizottságot a közleményben megadott 
időtartamra tervezett igényükről a 
szükségesnek ítélt szabályozott anyagok 
jellegének és mennyiségének 
megjelölésével.

Or. en

Indokolás

Az ODS-t laboratóriumi és analitikai célból felhasználó személyek helyett kívánatosabb a 
vállalkozások nyilvántartásba vétele, hogy ne legyen aránytalan az adminisztratív teher.
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Módosítás 64
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyezett éves összmennyiség nem 
haladhatja meg az érintett gyártók és 
importőrök által 2005 és 2008 között nem 
helyettesíthető laboratóriumi és analitikai 
célra forgalomba hozott vagy saját célra 
felhasznált szabályozott anyagok évi 
számított szintje átlagának 130%-át.

Az engedélyezett éves összmennyiség nem 
haladhatja meg az érintett gyártók és 
importőrök által 2005 és 2008 között nem 
helyettesíthető laboratóriumi és analitikai 
célra forgalomba hozott vagy saját célra 
felhasznált szabályozott anyagok évi 
számított szintje átlagának 100%-át.

Or. en

Indokolás

A 130%-os plafonérték módosul.

Módosítás 65
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2005 és 2007 közötti 
időszakban laboratóriumi és analitikai 
felhasználásra kiadott engedélyek alapján 
meghatározza a vállalatokat megillető 
minimális kiosztási szinteket.

Or. en

Indokolás

A nem helyettesíthető felhasználásokra szóló engedélyeket a vállalatok „előre nem látható 
helyzetekre” kapják, és az esetek többségében nem veszik igénybe, mivel laboratóriumi 
vizsgálatokra nincs szükség. A javaslat büntetné azokat a vállalatokat, amelyek nem 
használták fel engedélyeiket 2005 és 2008 között.
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Javasolt a minimális kiosztási szint meghatározása annak biztosítása érdekében, hogy a 
gyártók és az importőrök továbbra is felajánlhassák/felhasználhassák a megfelelő 
mennyiségeket, hogy a jogszerű felhasználásokat könnyen el lehessen látni.

Módosítás 66
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 5. cikktől eltérve 2014. december 
31-ig a regenerált hidroklórfluor-
szénhidrogének forgalomba hozhatók és 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések 
karbantartásához és javításához; feltéve, 
hogy a tartályon elhelyezett címkén 
feltüntetik, hogy az anyagot regenerálták. 

(2) Az 5. cikktől eltérve 2014. december 
31-ig a regenerált hidroklórfluor-
szénhidrogének forgalomba hozhatók és 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések, valamint 
reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú 
rendszerek karbantartásához és 
javításához; feltéve, hogy a tartályon 
elhelyezett címkén feltüntetik, hogy az 
anyagot regenerálták.

2014. december 31-ig az újrafeldolgozott 
hidroklórfluor-szénhidrogének 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések 
karbantartásához és javításához; feltéve, 
hogy az érintett vállalkozás az anyagot 
hasonló berendezésből hasznosította.

2014. december 31-ig az újrafeldolgozott 
hidroklórfluor-szénhidrogének 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések, valamint 
reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú 
rendszerek karbantartásához és 
javításához; feltéve, hogy az anyagot 
hasonló berendezésből hasznosították azon 
a helyszínen, ahol az újrafeldolgozott 
anyagot felhasználják.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az 13. módosítás helyébe lép.

A következetesség érdekében a reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú rendszereket is be kell 
emelni a cikkbe, ahogy az a hatályos 2037/2000/EK rendelet esetében történt.

Az illegális kereskedelem megakadályozása érdekében képesnek kell lenni az anyagok 
mozgásának nyomon követésére. Ezért szükséges, hogy az anyagot ugyanott dolgozzák és 
használják fel újra. 
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Módosítás 67
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2014. december 31-ig az újrafeldolgozott 
hidroklórfluor-szénhidrogének 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések 
karbantartásához és javításához; feltéve, 
hogy az érintett vállalkozás az anyagot 
hasonló berendezésből hasznosította.

2014. december 31-ig az újrafeldolgozott 
hidroklórfluor-szénhidrogének 
felhasználhatók a már meglévő hűtő és 
légkondicionáló berendezések 
karbantartásához és javításához; feltéve, 
hogy az érintett vállalkozás az anyagot az 
Európai Unión belüli bármely hasonló 
berendezésből hasznosította, hogy az 
Európai Unión belül ugyanezen 
vállalkozás bármely berendezésében 
felhasználásra kerüljön. Az üzemi 
karbantartási napló szolgál jogi 
bizonyítékként az ilyen újrafeldolgozott 
anyagok eredetére és újbóli 
felhasználására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy egy adott vállalkozás, amely újrafeldolgoz az EU-ban található 
valamelyik üzeméből származó HCFC-ket, az EU-n belül bármelyik hűtőberendezésében 
felhasználhatja ezeket az újrafeldolgozott anyagokat.

Módosítás 68
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A metil-bromidot kizárólag az érintett 
tagállam illetékes hatósága által 
jóváhagyott létesítményben lehet 
felhasználni, továbbá azzal a feltétellel, 

A metil-bromidot kizárólag az érintett 
tagállam illetékes hatósága által 
jóváhagyott létesítményben lehet 
felhasználni, továbbá azzal a feltétellel, 
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hogy a szállítmányból kibocsátott metil-
bromidot legalább [80%-os] hatásfokkal 
kell hasznosítani.

hogy a szállítmányból kibocsátott metil-
bromidot legalább [80%-os] hatásfokkal 
kell hasznosítani. A tagállamok illetékes 
hatóságait tájékoztatni kell a metil-bromid 
felhasználásának minden esetéről. A fenti 
információ alapján a Bizottság egész 
Európában nyomon követi a felhasználást 
és részletesen közzéteszi az interneten.

Or. hu

Indokolás

A Bizottságnak nyomon kell követnie az ózont lebontó metil-bromid kereskedelmét 
Európában.

Módosítás 69
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
halonok a VI. mellékletben foglalt kritikus 
felhasználási célokra forgalomba 
hozhatóak és felhasználhatóak.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
hasznosított, újrafeldolgozott és 
újrahasznosított halonok a VI. 
mellékletben foglalt kritikus felhasználási 
célokra forgalomba hozhatóak és 
felhasználhatóak, feltéve, hogy e halonok 
kizárólag nyilvántartásba vett nemzeti 
halonbankokból származnak.

Or. en

Indokolás

A forgalmazás a hasznosított, újrafeldolgozott és újrahasznosított halonokat veheti célba, 
mivel halonokat már nem gyártanak.  A halonok behozatalát csak nyilvántartásba vett nemzeti 
halonbankokból vagy ilyen halonbankok által lehet engedélyezni a hatályos szabályozással 
összhangban. Ennek az az előnye, hogy könnyebb lesz a halonok elérhetősége terén kialakuló 
regionális egyenlőtlenségek kimutatása és kezelése, valamint az új halonok jövőbeni 
gyártásának megakadályozása. Mindez összhangban van a Montreali Jegyzőkönyvvel.
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Módosítás 70
Simon Busuttil

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felülvizsgálhatja a VI. 
mellékletben felsorolt kritikus 
felhasználásokat, és módosításokat, 
valamint menetrendet fogad el használatuk 
megadott határidőig történő  fokozatos 
megszüntetésére, figyelembe véve a 
környezet és az egészség szempontjából 
elfogadható, technikailag és gazdaságilag 
egyaránt kivitelezhető alternatívák 
rendelkezésre állását.

(2) A Bizottság minden évben
felülvizsgálja a VI. mellékletben felsorolt 
kritikus felhasználásokat, és 
módosításokat, valamint menetrendet 
fogad el használatuk megadott határidőig 
történő  fokozatos megszüntetésére, 
figyelembe véve – különösen azon 
iparágak esetében, amelyekre a biztonság 
és a műszaki teljesítmény terén szigorú 
követelmények vonatkoznak – a környezet 
és az egészség szempontjából elfogadható, 
technikailag és gazdaságilag egyaránt 
kivitelezhető alternatívák rendelkezésre 
állását.

Or. en

Indokolás

Tekintetbe kell venni az olyan iparágakat, például a légi közlekedési ágazatot, amelyekre a 
biztonság és a műszaki teljesítmény terén szigorú követelmények vonatkoznak. A 
felülvizsgálatnak figyelembe kell vennie azokat a helyettesítő megoldásokat, amelyek 
megfelelnek az e követelmények szerinti normáknak. 

Módosítás 71
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
(1) A 4. és 5. cikktől eltérve a szabályozott 
anyagok a Montreali Jegyzőkönyv 5. 
cikkében foglaltaknak megfelelően 
működő felek felé irányuló engedélyezett 
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export céljára nem helyettesíthető 
alkalmazások esetében előállíthatók.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nehezen megoldható a CFC-k végső kivonása az 5. cikkben felsorolt országokban 
(fejlődő országok) az asztma kezelését szolgáló adagolószelepes inhalációs készülékekből 
(MDI-k). Nagyon valószínű, hogy a helyettesítések végrehajtásával kapcsolatos nehézségek 
miatt 2010 után egy rövid ideig szükség lesz a kiváló minőségű, gyógyszerészeti CFC-kre. 
Mentesítést kell tehát adni az MDI-k 5. cikk szerinti országokban történő gyártásához 
szükséges, nem helyettesíthető CFC-k előállítására és exportjára.

Módosítás 72
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos az olyan szabályozott anyagok 
behozatala, amelyek nem az ilyen 
anyagok szállítására és tárolására 
használt tartálytól eltérő termékben 
találhatók, tilos továbbá a személyes 
használati tárgyak kivételével az ilyen 
anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló 
termékek és berendezések behozatala.

(1) A személyes használati tárgyak 
kivételével tilos a szabályozott anyagok, 
továbbá az ilyen anyagokat tartalmazó 
vagy azokon alapuló termékek és 
berendezések behozatala.

Or. en

Indokolás

A félreértések elkerülése végett a szövegezést egyszerűsíteni kell, hogy egyértelmű legyen,
hogy mind az anyagokról, mind az azokat tartalmazó termékekről szó van.  Ezenkívül 
megszüntettük a kettős tagadást („nem az..." és "eltérő").
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Módosítás 73
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan szabályozott anyagok, amelyeket 
megsemmisítésre szánnak,

c) olyan szabályozott anyagok, amelyeket 
megsemmisítésre, vagy újraelemzés utáni
megsemmisítésre szánnak,

Or. en

Indokolás

Néhány esetben a meghatározatlan szabályozott anyagokat újraelemzés és az azt követő 
megsemmisítés céljából re-importálni kell.

Módosítás 74
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Szabályozott anyagok, aktív 
feldolgozási eljárás esetén, csak abban az 
esetben, ha a szabályozott anyagok a 
Közösség vámterületén belül kerülnek 
felhasználásra a 2913/92/EGK rendelet 
114. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
elrendelt felfüggesztő eljárás szerint, 
valamint azzal a feltétellel, hogy a 
végtermékeket olyan államba re-
exportálják, ahol nem tiltott a kérdéses 
szabályozott anyag termelése, fogyasztása 
vagy importja. Azon a tagállam illetékes 
hatóságának jóváhagyása szükséges, 
amelyben az aktív feldolgozási műveletre 
sor kerül.

Or. en
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Indokolás

A HCFC-k aktív feldolgozási műveletének eltávolítása nem jár környezetvédelmi előnyökkel, 
és útját állja a törvényes kereskedelmi gyakorlatnak. Néhány vállalat (nem előállító) jelenleg 
HCFC-ket importál, melyeket kisebb tartályokba vagy palackokba csomagol, majd 
újraexportál bizonyos 5. cikk szerinti felek számára. Ez a gyakorlat lehetővé teszi a különböző 
hűtőközegek kis mennyiségben történő, költséghatékony szállítását, és támogatja az uniós 
műveleteket. Ez az eljárás e tevékenységre nézve hatékonyan működött a 2037/2000 
rendeletnek megfelelően.

Módosítás 75
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
behozataloknak – a 450/2008/EK 
rendeletben említett átmeneti megőrzés 
céljából történő behozatal kivételével, de 
beleértve az átrakodást, illetve a 
Közösségen keresztüli árutovábbítást –
feltétele az importengedély bemutatása.
Ezeket az  engedélyeket a Bizottság adja ki 
a 16. és 20.  cikknek való megfelelés 
ellenőrzését követően.

(3) A (2) bekezdésben említett 
behozataloknak, a 450/2008/EK 
rendeletben említett átmeneti megőrzés 
céljából történő behozataloknak, az 
átrakodásnak, a Közösségen keresztüli
árutovábbításnak és az ehhez hasonló 
tevékenységeknek feltétele az engedély
bemutatása.

Or. en

Indokolás

Az “átmeneti megőrzés”, az “átrakodás” és az “árutovábbítás” említett kivételei 
potenciálisan illegális kereskedelemhez vezetnek. E termékeket nem fogják nyilvántartásba 
venni, és az Európai Közösség területére való belépés után nem lehet őket nyomon követni, 
ezért amennyiben az Európai Közösség piacára kerülnek, ellenőrzésük rendkívül nehéz lesz.  
A visszaélések elkerülése, valamint a megfelelő nyomon követés lehetővé tétele érdekében 
valamennyi ilyen tevékenységet engedélyhez kell kötni. Az ügyletek száma várhatóan nem lesz 
magas, ezért nem jelent majd jelentős többletmunkát.
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Módosítás 76
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
behozataloknak – a 450/2008/EK 
rendeletben említett átmeneti megőrzés 
céljából történő behozatal kivételével, de 
beleértve az átrakodást, illetve a 
Közösségen keresztüli árutovábbítást –
feltétele az importengedély bemutatása.
Ezeket az  engedélyeket a Bizottság adja ki 
a 16. és 20.  cikknek való megfelelés 
ellenőrzését követően.

(3) A (2) bekezdésben említett 
behozataloknak – a 450/2008/EK 
rendeletben említett 30 napot nem 
meghaladó átmeneti megőrzés céljából 
történő behozatal kivételével, de beleértve 
az átrakodást, illetve a Közösségen 
keresztüli árutovábbítást – feltétele az 
importengedély bemutatása. Ezeket az
engedélyeket a Bizottság adja ki a 16. és 
20.  cikknek való megfelelés ellenőrzését 
követően.

Or. en

Indokolás

Az átmeneti megőrzés időtartamát korlátozni kell. A javaslat tehát a legfeljebb 30 napos 
engedélyezés.

Módosítás 77
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országokból behozott 
szabályozott anyagok szabad forgalomba 
hozatala mennyiségi korlátokhoz kötött. A 
2010 . január 1-jétől december 31-ig 
terjedő időszakra és minden ezt követő 12 
hónapos időszakra vonatkozóan a 
Bizottság állapítja meg ezeket a 
mennyiségi kvótákat és osztja szét  a 
vállalkozások között a 25. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 

(1) A harmadik országokból behozott 
szabályozott anyagok szabad forgalomba 
hozatala mennyiségi korlátokhoz kötött. Ez 
az előírás az ózonlebontónak minősített 
anyagokat tartalmazó, vagy azokon 
alapuló termékekre és berendezésekre is 
érvényes. A 2010 . január 1-jétől 
december 31-ig terjedő időszakra és 
minden ezt követő 12 hónapos időszakra 
vonatkozóan a Bizottság állapítja meg 
ezeket a mennyiségi kvótákat és osztja 
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összhangban. szét  a vállalkozások között a 25. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A behozatali mennyiség korlátozásának lehetőségét ki kell terjeszteni az ODS-t tartalmazó, 
vagy azon alapuló termékekre és berendezésekre is, ellenkező esetben az ilyen termékek 
korlátlanul behozhatók, ami aláássa az ODS-en alapuló termékek használatának 
visszaszorítására irányuló erőfeszítéseket.

Módosítás 78
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b)metil-bromid az alábbi felhasználási 
célok valamelyikére: 

törölve

i. i. a 12. cikk (5) bekezdésében említett 
vészhelyzeti felhasználásra 
ii. 2014. december 31-ig és a forgalomba 
hozatalra vonatkozóan a 12. cikk (2) 
bekezdésében előírt mennyiségi 
korlátozások mellett  karantén- és szállítás 
előtti kezeléshez

Or. en

Indokolás

Mivel a 12. cikket töröljük, ezt a részt is törölni kell. A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. 
mellékletébe történő felvétel megtagadásáról szóló, 2008. szeptember 18-i 2008/753/EK 
bizottsági döntés értelmében a metil-bromid engedélyezése 2009. március 18-án lejár. 
Logikus lenne, ha az irányelv keretében a metil-bromid használatát is betiltanánk. A 
Montreali Jegyzőkönyvhöz készült 2004-es felmérés szerint a karantén és a szállítás előtti 
kezelés tekintetében elég alternatíva létezik.
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Módosítás 79
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) metil-bromid az alábbi felhasználási 
célok valamelyikére: 

b) metil-bromid a 12. cikkben említett 
vészhelyzeti felhasználásra, 

i. i. a 12. cikk (5) bekezdésében említett 
vészhelyzeti felhasználásra 
ii. 2014. december 31-ig és a forgalomba 
hozatalra vonatkozóan a 12. cikk (2) 
bekezdésében előírt mennyiségi 
korlátozások mellett  karantén- és szállítás 
előtti kezeléshez

Or. en

Indokolás

A metil-bromid az alternatíváihoz képest gyorsabb eredményeket produkál, ezért a bizottsági 
javaslat 12. cikkének (5) bekezdésében említett szabályoknak megfelelően ésszerű 2014. 
december 31-ig engedélyezni vészhelyzet esetén történő alkalmazását. Ezen felül a bizottsági 
javaslat szigorúbb a módosított Montreali Jegyzőkönyv előírásainál (2H. cikk: metil-bromid).

Módosítás 80
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Közösség területéről tilos exportálni
az olyan szabályozott anyagokat, amelyek 
nem az ilyen anyagok szállítására és 
tárolására használt tartálytól eltérő 
termékekben találhatók , illetve a 
személyes használati tárgyakon kívül az 
olyan termékeket és berendezéseket, 
amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak 
vagy azokon alapulnak ,.

(1) A Közösség területéről tilos exportálni
a szabályozott anyagokat, illetve a 
személyes használati tárgyakon kívül az 
olyan termékeket és berendezéseket, 
amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak 
vagy azokon alapulnak.
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Or. en

Módosítás 81
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a feleknek a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett, nem helyettesíthető 
alkalmazásainak kielégítésére szolgáló 
szabályozott anyagok;

a) a felek nem helyettesíthető
alkalmazásainak kielégítésére szolgáló 
szabályozott anyagok;

Or. en

Indokolás

Mentesítést kell adni az MDI-k 5. cikk szerinti országokban történő gyártásához szükséges, 
nem helyettesíthető CFC-k előállítására és exportjára. A fejlődő országokban még csak most 
fejeződik be az alternatív megoldásokra történő átállás. Valószínű, hogy a helyettesítések 
végrehajtásával kapcsolatos nehézségek miatt 2010 után egy rövid ideig szükség lesz a kiváló 
minőségű, gyógyszerészeti CFC-kre. A bizottsági javaslat ugyanakkor betiltja a termelést és 
az exportálást, megfelelő kivételek engedélyezése nélkül. 

Módosítás 82
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a feleknek a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett, nem helyettesíthető 
alkalmazásainak kielégítésére szolgáló 
szabályozott anyagok;

a) a felek nem helyettesíthető 
alkalmazásainak kielégítésére szolgáló 
szabályozott anyagok;

Or. en



AM\755512HU.doc 43/67 PE416.362v01-00

HU

Indokolás

Mentesítést kell adni az MDI-k 5. cikk szerinti országokban történő gyártásához szükséges, 
nem helyettesíthető CFC-k előállítására és exportjára. A fejlődő országokban még csak most 
fejeződik be az alternatív megoldásokra történő átállás. Nagyon valószínű, hogy a 
helyettesítések végrehajtásával kapcsolatos nehézségek miatt 2010 után egy rövid ideig 
szükség lesz a kiváló minőségű, gyógyszerészeti CFC-kre. A bizottsági javaslat ugyanakkor 
betiltja a termelést és az exportálást, megfelelő kivételek engedélyezése nélkül.

Módosítás 83
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a IV. mellékletben meghatározott leírás
és a KN-kód,

ii. a IV. mellékletben meghatározott leírást
és a Kombinált Nómenklatúra (KN) 
kódjait,

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért a rövidítést fel kell oldani.

Módosítás 84
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a halont vagy hidroklórfluor-
szénhidrogéneket tartalmazó vagy azokon 
alapuló termékek és berendezések importja 
és exportja esetén

d) a szabályozott anyagokat tartalmazó 
vagy azokon alapuló termékek és 
berendezések importja és exportja esetén

i. a berendezés típusa és jellege, i. a berendezés típusa és jellege,

ii. megszámlálható tételek esetében az 
egységek száma, illetve a szabályozott 
anyagok egységenkénti mennyisége 

ii. megszámlálható tételek esetében az 
egységek száma, illetve a szabályozott 
anyagok egységenkénti mennyisége 
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metrikus kilogrammban kifejezve, metrikus kilogrammban kifejezve,
iii. nem megszámlálható tételek esetében a 
nettó össztömeg metrikus kilogrammban 
kifejezve,

iii. nem megszámlálható tételek esetében a 
nettó össztömeg metrikus kilogrammban 
kifejezve,

iv. a tartalmazott hidroklórfluor-
szénhidrogének vagy  halon teljes 
mennyisége,

iv. valamennyi szabályozott anyag típusa
és teljes mennyisége,

v. a termékek és berendezések végső 
rendeltetési helye szerinti ország/országok,

v. a termékek és berendezések végső 
rendeltetési helye szerinti ország/országok,

vi. azt, hogy a szabályozott anyag gyári új, 
hasznosított vagy regenerált-e

vi. azt, hogy a szabályozott anyag gyári új, 
hasznosított vagy regenerált-e

vii.  halont tartalmazó vagy azon alapuló 
termékek és berendezések esetében: 
nyilatkozat, hogy azok  kivitele a VI. 
mellékletben felsorolt, meghatározott 
kritikus felhasználás céljából történik,

vii.  halont tartalmazó vagy azon alapuló 
termékek és berendezések esetében: 
nyilatkozat, hogy azok  kivitele a VI. 
mellékletben felsorolt, meghatározott 
kritikus felhasználás céljából történik,

viii. hidroklórfluor-szénhidrogéneket 
tartalmazó vagy azokon alapuló termékek 
és berendezések esetében a Bizottságtól 
származó, a 17. cikk (3) bekezdése szerinti 
engedélyre történő utalás;

viii. hidroklórfluor-szénhidrogéneket 
tartalmazó vagy azokon alapuló termékek 
és berendezések esetében a Bizottságtól 
származó, a 17. cikk (3) bekezdése szerinti 
engedélyre történő utalás;

Or. en

Indokolás

Bizonyos termékek vagy berendezések exportja nemcsak a HCFC-khez, hanem az ODS-ek 
egyéb típusaihoz kapcsolódhat, és a szövegnek ezt tükröznie kell.

Módosítás 85
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – d pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. azt, hogy a szabályozott anyag gyári új,
hasznosított vagy regenerált-e

vi. azt, hogy a szabályozott anyag gyári új,
regenerált, újrahasznosított vagy
hulladék-e

Or. en
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Indokolás

A teljesség kedvéért, a halont vagy hidroklórfluor-szénhidrogéneket tartalmazó vagy azokon 
alapuló berendezések működhetnek gyári új, regenerált vagy újrahasznosított összetevőkkel, 
ám amennyiben hulladékösszetevőt tartalmaz, a 22. cikknek megfelelően megsemmisítésre 
kerül.

Módosítás 86
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szabályozott anyagok, az 
átmeneti tárolás – ideértve az átrakodást –
alá helyezett, a Közösség vámterületén 
keresztüli árutovábbítás keretében szállított 
és onnan újra kivitt új anyagok, 
szabályozott anyagok és szabályozott 
anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló 
termékek és berendezések tekintetében 
kiegészítő felügyeleti vagy ellenőrző 
intézkedéseket fogadhat el az ilyen 
mozgásokhoz kapcsolódó tiltott 
kereskedelem lehetséges kockázatának 
értékelése alapján és az ilyen intézkedések 
társadalmi-gazdasági hatásainak 
figyelembevételével.

A Bizottság a szabályozott anyagok, az 
átmeneti tárolás – ideértve az átrakodást –
alá helyezett, a Közösség vámterületén 
keresztüli árutovábbítás keretében szállított 
és onnan újra kivitt új anyagok, 
szabályozott anyagok és szabályozott 
anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló 
termékek és berendezések tekintetében a 
2001/331/EK ajánlásban kérteken vagy az 
e rendelet 18. cikkében leírtakon kívüli,
kiegészítő felügyeleti vagy ellenőrző 
intézkedéseket fogadhat el az ilyen 
mozgásokhoz kapcsolódó tiltott 
kereskedelem lehetséges kockázatának 
értékelése alapján és az ilyen intézkedések 
társadalmi-gazdasági hatásainak 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért csak azután lehet megemlíteni a kiegészítő intézkedéseket, ha már 
egyértelműen meg adtuk a fő intézkedéseket.
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Módosítás 87
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szabályozott anyagok, az 
átmeneti tárolás – ideértve az átrakodást –
alá helyezett, a Közösség vámterületén 
keresztüli árutovábbítás keretében 
szállított és onnan újra kivitt új anyagok, 
szabályozott anyagok és szabályozott
anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló 
termékek és berendezések tekintetében 
kiegészítő felügyeleti vagy ellenőrző 
intézkedéseket fogadhat el az ilyen 
mozgásokhoz kapcsolódó tiltott 
kereskedelem lehetséges kockázatának 
értékelése alapján és az ilyen intézkedések 
társadalmi-gazdasági hatásainak 
figyelembevételével.

A Bizottság a szabályozott anyagok vagy
új anyagok, illetve a szabályozott 
anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló 
termékek és berendezések – ideértve az 
átmeneti tárolás alá helyezetteket, az 
átrakodottakat, vagy a Közösség 
vámterületén keresztüli árutovábbítás 
keretében szállítottakat és onnan újra 
kivitteket is – tekintetében kiegészítő 
felügyeleti vagy ellenőrző intézkedéseket 
fogadhat el az ilyen mozgásokhoz 
kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges 
kockázatának értékelése alapján és az ilyen 
intézkedések környezeti előnyeinek és
társadalmi-gazdasági hatásainak, valamint 
a megvalósítható alternatívák létezésének
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

A hatókört tágabban kell meghatározni, hogy lehetőség nyíljon a Bizottság tervezetében 
felsorolt helyzeteken kívüli problémák kezelésére is.  Ezenkívül figyelembe kell venni a 
környezeti előnyöket (az ózon, éghajlat stb. szempontjából), valamint az alternatívák 
megvalósíthatóságát.

Módosítás 88
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság közzéteszi a tagállamok 
vámhatóságai számára útmutatásként a 
szabályozott anyagokat esetleg tartalmazó

A Bizottság útmutatásként közzéteszi a 
tagállamok vámhatóságai számára: 
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vagy azokon alapuló  termékek és 
berendezések  és a hozzájuk tartozó 
Kombinált Nómenklatúra kódokat.

a) a szabályozott anyagokat esetleg 
tartalmazó vagy azokon alapuló termékek 
és berendezések jegyzékét, 
b) a jelen rendelet és a hozzá kapcsolódó 
feltételek és előírások alapján 
engedélyezett anyagok, termékek, 
berendezések és felhasználások jegyzékét, 
valamint 
c) a jelen rendelet alapján nem 
engedélyezett anyagok, termékek és 
berendezések jegyzékét. 
Minden egyes jegyzékben fel kell tüntetni 
a Kombinált Nómenklatúra vonatkozó 
kódjait.

Or. en

Indokolás

Az ODS-t „esetleg” tartalmazó tételek jegyzéke részben hasznos, de ahhoz, hogy a 
vámtisztviselők hatékonyan tudják végezni a munkájukat, sokkal egyértelműbb útmutatásra 
van szükségük: az engedélyezett anyagok és egyéb tételek jegyzékére (valamint a kapcsolódó 
előírásokra, például engedélyekre), valamint a nem engedélyezett anyagok és tételek 
jegyzékére.

Módosítás 89
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság közzéteszi a tagállamok 
vámhatóságai számára útmutatásként a 
szabályozott anyagokat esetleg tartalmazó
vagy azokon alapuló  termékek és 
berendezések  és a hozzájuk tartozó 
Kombinált Nómenklatúra kódokat.

A Bizottság 2010. január 1-ig közzéteszi a 
tagállamok vámhatóságai számára 
útmutatásként a szabályozott anyagokat 
esetleg tartalmazó  vagy azokon alapuló
termékek és berendezések jegyzékét és a 
hozzájuk tartozó Kombinált Nómenklatúra 
kódokat.



PE416.362v01-00 48/67 AM\755512HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni. Ahhoz, hogy alkalmazni lehessen, a 
tagállamok vámhatóságainak szükségük van e jegyzékre.

Módosítás 90
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokat a szabályozott anyagokat, 
amelyek hűtő, légkondicionáló és 
hőszivattyú berendezésekben, oldószereket 
tartalmazó berendezésekben vagy
tűzvédelmi rendszerekben és tűzoltó 
készülékekben találhatók – a berendezés 
karbantartása vagy javítása során, illetve a 
berendezés leszerelése vagy 
ártalmatlanítása előtt –, a Felek által 
jóváhagyott és a VII. mellékletben 
felsorolt  eljárással történő megsemmisítés 
céljából, vagy újrafeldolgozás, illetve 
újrahasznosítás céljából hasznosítani kell.

(1). Azokat a szabályozott anyagokat
(ideértve a habosító anyagokat is), 
amelyek hűtő, légkondicionáló és 
hőszivattyú berendezésekben, oldószereket 
tartalmazó berendezésekben vagy
tűzvédelmi rendszerekben és tűzoltó 
készülékekben találhatók – a berendezés 
karbantartása vagy javítása során, illetve a 
berendezés leszerelése vagy 
ártalmatlanítása előtt –, a Felek által 
jóváhagyott és a VII. mellékletben 
felsorolt  eljárással történő megsemmisítés 
céljából vissza kell nyerni.A nem 
helyettesíthető vagy kritikus alkalmazás
céljából történő hasznosításra 
engedélyezett szabályozott anyagok 
újrafeldolgozhatók vagy 
újrahasznosíthatók; az összes többi 
szabályozott anyagot meg kell 
semmisíteni.
A Bizottság mellékletet készít a 
rendelethez, melyben meghatározza 
egyrészt azokat a teljesítménynormákat, 
amelyek minden egyes termék- és 
berendezéskategóriában meghatározzák 
az ózonlebontónak minősített anyagok 
visszanyerési szintjét, másrészt a legjobb 
környezetvédelmi gyakorlatokat tülröző 
felügyeleti normákat.
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Or. en

Indokolás

A hűtőszekrényekben található hab gyakran több ODS-t tartalmaz, mint a hűtőközeg. A 
2037/2000 rendelet szerint az üzemeltetőknek vissza kellett volna nyerniük az ODS-t (a 
habosító anyagot) a habból, ám néhány tagállam még nem hajtotta végre ezt az előírást. 
Egyértelműsíteni kell, hogy ez egy kötelezettség. A felhasznált ODS újrahasznosítását és 
regenerálását csak akkor szabad engedélyezni, ha az ODS engedélyezett esetekben kerül 
felhasználásra (azaz a rendelet szerinti nem helyettesíthető és kritikus alkalmazások 
esetében). E rendelet célja, hogy megszüntesse az ODS alkalmazását olyan esetben, amikor az 
helyettesíthető. Bár a 2037/2000 rendelet előírja az ODS visszanyerését, bizonyos üzemeltető 
létesítmények (pl. hűtőgép-újrafeldolgozó létesítmények) esetében a visszanyerési szint 
elfogadhatatlanul alacsony, és hatalmas, műszakilag nem indokolható eltérések vannak a 
létesítmények teljesítményében az Európai Közösségen belül. Teljesítménynormáknak kell 
meghatározniuk a különböző típusú termékekből és berendezésekből visszanyerendő ODS 
százalékarányát, valamint a műszaki felügyelet minimális előírásait. 

Módosítás 91
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokat a szabályozott anyagokat, 
amelyek hűtő, légkondicionáló és 
hőszivattyú berendezésekben, oldószereket 
tartalmazó berendezésekben vagy
tűzvédelmi rendszerekben és tűzoltó 
készülékekben találhatók – a berendezés 
karbantartása vagy javítása során, illetve a 
berendezés leszerelése vagy 
ártalmatlanítása előtt –, a Felek által 
jóváhagyott és a VII. mellékletben 
felsorolt  eljárással történő megsemmisítés 
céljából, vagy újrafeldolgozás, illetve 
újrahasznosítás céljából hasznosítani kell.

(1) Azokat a szabályozott anyagokat, 
amelyek hűtő, légkondicionáló és 
hőszivattyú berendezésekben, oldószereket 
tartalmazó berendezésekben vagy
tűzvédelmi rendszerekben és tűzoltó 
készülékekben találhatók, legyen szó 
bármilyen felhasználóról, ideértve a
háztartásokat is, a berendezés 
karbantartása vagy javítása során, illetve a 
berendezés leszerelése vagy 
ártalmatlanítása előtt a Felek által 
jóváhagyott és a VII. mellékletben 
felsorolt  eljárással történő megsemmisítés 
céljából, vagy újrafeldolgozás, illetve 
újrahasznosítás céljából hasznosítani kell.

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a rendelkezés a háztartási berendezésekre is 
alkalmazandó.

Módosítás 92
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ilyen anyagok szállítására vagy 
tárolására használt, tárolókban tárolt 
hidroklórfluor-szénhidrogéneket, 
amelyeket már forgalomba hoztak és 
többé nem lehet felhasználni, vissza kell 
nyerni. A hidroklórfluor-szénhidrogének 
a 17. és 18. cikk alapján exportálhatók, 
vagy az első albekezdésben említett 
technológiák alkalmazásával 
megsemmisíthetők. 

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a  „termék”az ilyen anyagok szállítására és 
tárolására használt tárolókat is magába foglalja. A 22. cikk (3) bekezdésében tett javaslat 
megakadályozná, hogy a tárolókban tárolt HCFC-k a piacról visszatérve exportra kerüljenek. 
A 17. cikk (2) bekezdése szerint engedélyezett a gyári új vagy visszanyert HCFC-k exportja, és 
fontos a már forgalomba hozott tárolók visszajuttatásának ösztönzése.

Módosítás 93
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ilyen anyagok szállítására vagy 
tárolására használt, tárolókban tárolt 
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hidroklórfluor-szénhidrogéneket, 
amelyeket már forgalomba hoztak és 
többé nem lehet felhasználni, vissza kell 
nyerni. A hidroklórfluor-szénhidrogének 
a 17. és 18. cikk alapján exportálhatók, 
vagy az első albekezdésben említett 
technológiák alkalmazásával 
megsemmisíthetők.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a “termék” az ilyen anyagok szállítására és 
tárolására használt tárolókat is magába foglalja. A 22. cikk (3) bekezdésében tett javaslat 
megakadályozná, hogy a tárolókban tárolt HCFC-k a piacról visszatérve exportra kerüljenek. 
A 17. cikk (2) bekezdése szerint engedélyezett a gyári új vagy visszanyert HCFC-k exportja, és 
fontos a már forgalomba hozott tárolók visszajuttatásának ösztönzése.

Módosítás 94
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot mellékletet dolgoz ki ehhez a 
rendelethez, amely tartalmazza azon 
termékek és berendezések jegyzékét, 
amelyek esetében a hasznosítás, vagy az 
előzetes hasznosítás nélküli megsemmisítés 
technikailag és gazdaságilag 
megvalósíthatónak tekintendő, feltüntetve 
– adott esetben – az alkalmazandó 
technológiát.

A Bizottság 2011. január 1-ig mellékletet 
dolgoz ki ehhez a rendelethez, amely
tartalmazza azon termékek és berendezések 
jegyzékét, amelyek esetében a hasznosítás, 
vagy az előzetes hasznosítás nélküli 
megsemmisítés technikailag és 
gazdaságilag megvalósíthatónak 
tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az 
alkalmazandó technológiát.

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a felhalmozódott összetevőket visszanyerjék. Ennek biztsoítása 
érdekében a végrehajtó intézkedésekhez határidők párosulnak.
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Módosítás 95
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot mellékletet dolgoz ki ehhez a 
rendelethez, amely tartalmazza azon 
termékek és berendezések jegyzékét, 
amelyek esetében a hasznosítás, vagy az 
előzetes hasznosítás nélküli megsemmisítés 
technikailag és gazdaságilag 
megvalósíthatónak tekintendő, feltüntetve 
– adott esetben – az alkalmazandó 
technológiát.

A Bizottság 2010 január 1-ig mellékletet 
dolgoz ki ehhez a rendelethez, amely 
tartalmazza azon termékek és berendezések 
jegyzékét, amelyek esetében a hasznosítás, 
vagy az előzetes hasznosítás nélküli 
megsemmisítés technikailag és 
gazdaságilag megvalósíthatónak 
tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az 
alkalmazandó technológiát.

Or. en

Indokolás

A rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni. Ahhoz, hogy alkalmazni tudják, a 
vállalkozásoknak szükségük van e listára. Annak biztosítása érdekében, hogy a visszanyerés, 
illetve a visszanyerés nélküli megsemmisítés során ugyanazon környezetvédelmi szintet 
lehessen fenntartani, a BAT-ot az EU teljes területén kell alkalmazni.

Módosítás 96
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot mellékletet dolgoz ki ehhez a 
rendelethez, amely tartalmazza azon 
termékek és berendezések jegyzékét, 
amelyek esetében a hasznosítás, vagy az 
előzetes hasznosítás nélküli megsemmisítés 
technikailag és gazdaságilag 
megvalósíthatónak tekintendő, feltüntetve 
– adott esetben – az alkalmazandó 
technológiát.

A Bizottság mellékletet dolgoz ki ehhez a 
rendelethez, amely tartalmazza azon 
termékek és berendezések jegyzékét, 
amelyek esetében a hasznosítás, vagy az 
előzetes hasznosítás nélküli megsemmisítés 
technikailag és gazdaságilag 
megvalósíthatónak tekintendő, feltüntetve 
– adott esetben – az alkalmazandó 
technológiát. Az ilyen melléklet 
kidolgozására vonatkozó bármilyen 
javaslathoz alátámasztásként csatolni kell 
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az összes tagállam költségeire és előnyeire 
vonatkozó teljes gazdasági értékelést.

Or. en

Módosítás 97
Evangelia Tzampazi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2011. január 1-ig egy 
cselekvési tervet is elfogad, amely a 
kérdéses anyagok visszavonására és 
biztonságosabb megoldásokkal való 
helyettesítésére vonatkozó ösztönzőkről 
rendelkezik. 

Or. el

Indokolás

Mivel egyre sürgetőbb, hogy ezen anyagokat minél előbb feltárják és eltávolítsák, a 
Bizottságnak ki kellene dolgoznia egy cselekvési tervet, amely ösztönzőket vezetne be a 
„felhasználók” és a „gyártók” számára, hogy a lehető leggyorsabban visszavonják és 
behelyettesítsék ezeket az anyagokat. 

Módosítás 98
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletre vonatkozó javaslat 
előkészítése során a Bizottság konzultál a 
tagállamokkal és az összes érdekelt féllel a 
meghatározandó termékekről és 
berendezésekről.



PE416.362v01-00 54/67 AM\755512HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a felhalmozódott összetevőket visszanyerjék.

Módosítás 99
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletre vonatkozó javaslat 
előkészítése során a Bizottság konzultál a 
tagállamokkal és az összes érdekelt féllel a 
meghatározandó termékekről és 
berendezésekről, a visszanyerés, illetve a 
visszanyerés nélküli megsemmisítés 
műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságáról, valamint az egyes 
meghatározott termékekre és 
berendezésekre alkalmazandó 
technológiákról.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a tagállamok eltérő kapacitására, valamint a felhalmozódott ODS hatékony 
kezelésének műszaki és gazdasági kihívásaira, a Bizottság az új melléklet megalkotása során 
hivatalos formában segítségül hívja az érdekelt felek – többek között a tagállamok, az ágazati 
szereplők és a nem kormányzati szervek – tapasztalatát és szakértelmét.
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Módosítás 100
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság értékeli a tagállamok által 
hozott intézkedéseket és  figyelembeveheti 
ezt az értékelést, valamint a műszaki és 
egyéb vonatkozó információkat a 
körülményeknek megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el  ezekkel a 
minimális szakképzési követelményekkel 
kapcsolatban.

A Bizottság értékeli a tagállamok által 
hozott intézkedéseket. Különös figyelmet 
kell fordítani az épületekben használt 
szigetelőhabokra, valamint a hulladék jogi 
szabályozásával való kapcsolatára. A 
Bizottság 2011. január 1-ig intézkedéseket 
fogad el  ezekkel a minimális minősítési
követelményekkel kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a felhalmozódott összetevőket visszanyerjék. Ennek biztsoítása 
érdekében a végrehajtó intézkedésekhez határidők párosulnak. Különös figyelmet kell 
fordítani az épületekben használt szigetelőhabokra, amelyeket az építési és bontási 
hulladékról szóló jövőbeli irányelvben is szabályozni kell.

Módosítás 101
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabályozott anyagok szivárgása és 
kibocsátása

Tározás

(1) A vállalkozások  minden kivitelezhető 
elővigyázatossági intézkedést meghoznak
a szabályozott anyagok bármilyen
szivárgásának megakadályozása, illetve 
minimálisra csökkentése érdekében. 
Különösen a 3 kg-nál több folyékony 
hűtőközeget tartalmazó rögzített 
berendezéseknél kell a szivárgást évente 

(1) A következő helyhez kötött 
alkalmazások üzemeltetői: az I.
mellékletben felsorolt szabályozott 
anyagokat tartalmazó hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú 
berendezések, beleértve hűtőköreiket, 
oldószereket tartalmazó berendezések 
vagy tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó 
készülékek a műszakilag megvalósítható 
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ellenőrizni. és aránytalanul magas költséggel nem 
járó valamennyi intézkedés 
meghozatalával kötelesek:

A tagállamok meghatározzák az érintett 
személyzet minimális szakképzési 
követelményeit.   Figyelembe véve a 
tagállamok által elfogadott intézkedések
értékelését, valamint a műszaki és egyéb 
vonatkozó információkat, a Bizottság a 
körülményeknek megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el  ezeknek a 
minmális szakképzési követelményeknek a 
harmonizációjával  kapcsolatban. 

a) megakadályozni e gázok szivárgását; 
valamint

Ezeket az intézkedéseket, mivel e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
többek között kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.

b) a lehető leggyorsabban megjavítani 
minden észlelt szivárgást.

(2) A vállalkozások  minden kivitelezhető 
elővigyázatossági intézkedést meghoznak
a fertőtlenítő létesítményekből és a metil-
bromid felhasználásával végzett egyéb
tevékenységekből származó bármilyen
metilbromid-szivárgás megelőzésére és 
minimálisra csökkentésére.  A tagállamok 
meghatározzák az érintett személyzet 
minimális szakképzési követelményeit.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
alkalmazások üzemeltetői kötelesek 
biztosítani, hogy ezen alkalmazásoknál a 
szivárgást olyan képesítéssel rendelkező 
személyzet ellenőrizze, aki megfelel 
a842/2006/EK rendelet 5. cikke 
követelményeinek, vagy hasonló 
képesítésű, a következő ütemezés szerint:

(3) A vállalkozások meghoznak  minden 
kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést 
más vegyi anyagok gyártásánál az 
alapanyagként és reakcióközegként 
használt szabályozott anyagok bármilyen
szivárgásának és kibocsátásának
megelőzésére, illetve minimálisra 
csökkentésére.

a) a 3 kg vagy annál több szabályozott
anyagot tartalmazó alkalmazásokat 
legalább tizenkét havonta kell ellenőrizni 
szivárgási szempontból; ez nem 
vonatkozik azokra a hermetikusan zárt 
rendszerekkel rendelkező berendezésekre, 
amelyek erre utaló szövegű címkével 
vannak ellátva és 6 kg-nál kevesebb 
szabályozott anyagot tartalmaznak.

(4) A vállalkozások meghoznak  minden 
kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést
más vegyi anyagok termelése során nem 
szándékosan előállított szabályozott
anyagok szivárgásának és 
kibocsátásának  megelőzésére, illetve 
minimálisra csökkentésére.

b) a 30 kg vagy annál több szabályozott
anyagot tartalmazó alkalmazásokat 
legalább hathavonta kell ellenőrizni 
szivárgási szempontból;
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(5) A Bizottság meghatározhatja azokat a 
technológiákat és gyakorlatokat, 
amelyeket a vállalkozásoknak kell
használniuk a szabályozott anyagok 
bármilyen szivárgásának és 
kibocsátásának megakadályozása, illetve 
minimálisra csökkentése érdekében. 

c) a 300 kg vagy annál több szabályozott 
anyagot tartalmazó alkalmazásokat 
legalább háromhavonta kell ellenőrizni 
szivárgási szempontból;

Ezeket az intézkedéseket, mivel e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
többek között kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.

A szivárgás megjavítása után számított 
egy hónapon belül az alkalmazásokat 
szivárgási szempontból ellenőrizni kell 
annak érdekében, hogy meggyőződjenek 
arról, hogy a javítás eredményes volt-e.

E bekezdés alkalmazásában „a szivárgási 
szempontból ellenőrizni” kifejezés azt 
jelenti, hogy a berendezést vagy rendszert 
szivárgás szempontjából vizsgálják meg, 
közvetlen és közvetett mérési módszereket 
alkalmazva, a berendezés vagy rendszer 
azon részeire összpontosítva, ahol a 
legjobban valószínűsíthető a szivárgás. A 
szivárgási szempontból történő ellenőrzés 
közvetlen és közvetett mérési módszereit a 
(7) bekezdésben említett általános 
ellenőrzési követelményekben kell 
meghatározni.
(3) Ahol szabályszerűen működő, 
megfelelő szivárgásészlelő rendszer 
üzemel, a (2) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti kötelező ellenőrzés gyakorisága 
megfeleződik.
(4) Olyan tűzvédelmi rendszerek esetében, 
amelyekre az ISO 14520 szabvány szerinti 
ellenőrzési rendet működtetnek, ezek az 
ellenőrzések az e rendelet által előírt 
kötelezettségek teljesítésének is 
minősülhetnek, amennyiben az ilyen 
ellenőrzések gyakorisága legalább az 
abban foglaltaknak megfelel.
(5) Az (1) bekezdésben említett, 3 kg vagy 
annál több szabályozott anyagot 
tartalmazó alkalmazások üzemeltetőinek 
nyilvántartást kell vezetniük a beépített 
szabályozott anyagok mennyiségéről és 
típusáról, minden hozzáadott 
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mennyiségről, valamint a szervizelés, 
karbantartás és végleges ártalmatlanítás 
során visszanyert mennyiségről. Egyéb 
releváns információkról is nyilvántartást 
kell vezetniük, beleértve a szervizelést 
vagy karbantartást végző vállalat vagy 
személy adatait; valamint a (2), (3) és (4) 
bekezdés értelmében végzett ellenőrzések 
időpontját és eredményét is, valamint a (2) 
bekezdés b) és c) pontjában említett külön 
helyhez kötött berendezéseket azonosító 
releváns információt. E nyilvántartásokat 
kérelem alapján az illetékes hatóság és a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.
(6) 2011. január 1-ig a Bizottság a 25. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban megállapítja az általános 
szivárgásellenőrzési követelményeket az e 
cikk (1) bekezdésében említett minden 
egyes alkalmazásra nézve.
(7) A tagállamoktól kapott információk 
alapján és az érintett ágazatokkal 
konzultálva, a 25. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően a 
Bizottság megállapíthatja a 23. cikk (1) 
bekezdése alá tartozó berendezések és 
rendszerek telepítésében, 
karbantartásában vagy szervizelésében 
közreműködő érintett személyzetre, 
valamint a 22. és 4. cikkben szabályozott 
tevékenységekben közreműködő 
személyzetre vonatkozó képzési 
programokra és képesítésre érvényes 
minimumkövetelményeket és kölcsönös 
elismerési feltételeket.

Or. en

Indokolás

Az F-gázokról szóló 842/2006/EK rendelet 3. cikke pontosabb rendelkezéseket tartalmaz a 
szabályozott anyagok szivárgására és kibocsátására vonatkozóan. A következetesség, a szöveg 
minőségének javítása, valamint a kibocsátásokkal szembeni több biztosíték érdekében jobb, 
ha ugyanezt a szöveget emeljük be ebbe a rendeletbe.
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Módosítás 102
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vállalkozások  minden kivitelezhető 
elővigyázatossági intézkedést meghoznak
a fertőtlenítő létesítményekből és a metil-
bromid felhasználásával végzett egyéb
tevékenységekből származó bármilyen
metilbromid-szivárgás megelőzésére és 
minimálisra csökkentésére.  A tagállamok 
meghatározzák az érintett személyzet 
minimális szakképzési követelményeit.

(2)A vállalkozások  minden kivitelezhető 
elővigyázatossági intézkedést meghoznak
a fertőtlenítő létesítményekből és a metil-
bromid felhasználásával végzett egyéb
tevékenységekből származó bármilyen
metilbromid-szivárgás megelőzésére és 
minimálisra csökkentésére. A tagállamok 
meghatározzák az érintett személyzet 
minimális szakképzési követelményeit.
Figyelembe véve a tagállamok által 
elfogadott intézkedések  értékelését, 
valamint a műszaki és egyéb vonatkozó 
információkat, a Bizottság a 
körülményeknek megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el  ezeknek a 
minimális szakképzési követelményeknek 
a harmonizációjával  kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Előfeltétele annak, hogy az EU egész területén ugyanaz a környezetvédelmi szint legyen 
biztosítva.

Módosítás 103
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság meghatározhatja azokat a 
technológiákat és gyakorlatokat, amelyeket 
a vállalkozásoknak kell használniuk a 
szabályozott anyagok bármilyen 
szivárgásának és kibocsátásának 

(5) A Bizottság 2010. január 1-ig 
meghatározza azokat a technológiákat és 
gyakorlatokat vagy teljesítménynormákat, 
amelyeket a vállalkozásoknak kell 
használniuk a szabályozott anyagok 
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megakadályozása, illetve minimálisra 
csökkentése érdekében.

bármilyen szivárgásának és kibocsátásának 
megakadályozása, illetve minimálisra 
csökkentése érdekében.

Or. en

Indokolás

Bár a 2037/2000 rendelet előírja az ODS szivárgásának és kibocsátásának minimalizálását, a 
gyakorlatban az üzemeltetők ezt nem valósították meg megfelelő módon. A hűtőközegekkel 
foglalkozó üzemeltetők és az ODS-t kezelő egyéb üzemeltetők számára kiemelten szükséges a 
műszaki iránymutatás. Az EK F-gázokról szóló rendeletének (a szivárgás és a kibocsátás 
megelőzésével kapcsolatos) szövege hasznos, ezért azt a megfelelő módosításokkal be kellene 
építeni az új ODS-rendeletbe. Az F-gázokról szóló rendelet intézkedései a holland STEK-
rendszeren alapultak, amely sikeresen csökkentette a hűtőközegek szivárgását és kibocsátását.  

Módosítás 104
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság meghatározhatja azokat a 
technológiákat és gyakorlatokat, amelyeket 
a vállalkozásoknak kell használniuk a 
szabályozott anyagok bármilyen 
szivárgásának és kibocsátásának 
megakadályozása, illetve minimálisra 
csökkentése érdekében.

(5) A Bizottság 2010. január 1-ig 
meghatározza azokat a technológiákat és 
gyakorlatokat, amelyeket a 
vállalkozásoknak kell használniuk a 
szabályozott anyagok bármilyen 
szivárgásának és kibocsátásának 
megakadályozása, minimálisra csökkentése
és felügyelete érdekében.

Or. en

Indokolás

A rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni. Ahhoz, hogy alkalmazni tudják, a 
vállalkozásoknak szükségük van a szabályozott anyagok bármilyen szivárgásának és 
kibocsátásának megakadályozására, minimálisra csökkentésére és felügyeletére használt 
technológiák vagy gyakorlatok listájára. E lista uniós szintű rendelkezésre állása biztosítja a 
környezetvédelem azonos szintjét az Unió egész területén.
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Módosítás 105
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vonatkozó tudományos ismeretek 
fényében a Bizottság a II. melléklet B. 
részébe felvehet bármely olyan anyagot, 
amely nem szabályozott anyag, de 
megállapították, hogy ózonlebontó 
potenciállal rendelkezik. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
25. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(3) A vonatkozó tudományos ismeretek 
fényében a Bizottság a II. melléklet B. 
részébe felvehet bármely olyan anyagot, 
amely nem szabályozott anyag, de 
megállapították, hogy 0,001-es vagy 
magasabb ózonlebontó potenciállal 
rendelkezik, és légköri életciklusa 120 
napnál hosszabb. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
25. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A Felek által a jegyzőkönyv 
XIII/5., a X/8 és a IX/24. számú 
határozatai szerint jelentett anyagokat 
szintén be kell építeni a II. melléklet B. 
részébe.

Or. en

Indokolás

A Montreali Jegyzőkönyv XIII/5., a X/8 és a IX/24. számú határozatait követően a Felek 
számos új, gyaníthatóan ózonlebontónak minősített anyagot jelentettek. A IX/24. határozat 
kimondja: „hogy bármely fél a Titkárság tudomására hozhatja olyan új anyagok létezését, 
amelyről úgy véli, hogy alkalmas az ózonréteg lebontására, és valószínűleg nagy 
mennyiségben gyártják, de amely a jegyzőkönyv 2. cikkében nem szerepel a szabályozott 
anyagok listáján...” Ezeket az anyagokat hozzá kell adni a II. melléklet B. részéhez, hogy 
gyártásukat és felhasználásukat a megfelelő módon felügyelni lehessen. 
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Módosítás 106
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vonatkozó tudományos ismeretek 
fényében a Bizottság a II. melléklet B. 
részébe felvehet bármely olyan anyagot, 
amely nem szabályozott anyag, de 
megállapították, hogy ózonlebontó 
potenciállal rendelkezik. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
25. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(3) A vonatkozó tudományos ismeretek 
fényében a Bizottság a II. melléklet B. 
részébe felvehet bármely olyan anyagot, 
amely nem szabályozott anyag, de 
megállapították, hogy 0,01-es vagy 
magasabb ózonlebontó potenciállal 
rendelkezik, és légköri életciklusa hatvan 
napnál hosszabb. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
25. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Sok olyan rövidéletű halogénezett anyag van, amely elvileg ózonlebontó potenciállal 
rendelkezik. A Montreali Jegyzőkönyv 0,01-es de facto de minimis küszöbértéket határoz meg. 
A hatvan napnál rövidebb légköri életciklusú, nagyon rövid életű anyagokról 
bebizonyosodott, hogy nem érik el a sztratoszférát olyan mennyiségben, amely hosszú távon 
káros hatással lenne az ózonrétegre. Ezért az lenne a megfelelő, ha mind az ODP-re, mind 
pedig a légköri életciklusra minimumértékeket határoznánk meg.

Módosítás 107
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden évben március 31-ig 
avalamennyi vállalkozás  az előző év 
január 1-jétől december 31-ig terjedő 
időszakára vonatkozóan az egyes 

(1) Minden évben március 31-ig a 
valamennyi vállalkozás  az előző év január 
1-jétől december 31-ig terjedő időszakára 
vonatkozóan az egyes szabályozott 
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szabályozott anyagokra , illetve minden 
egyes, a II. mellékletben felsorolt új 
anyagra  vonatkozóan a (2)–(5) 
bekezdésben felsorolt  adatokat közli a 
Bizottsággal, egy másolatot pedig megküld 
az érintett tagállam illetékes hatóságának.

anyagokra , illetve minden egyes, a II.
melléklet A. részében felsorolt új anyagra
vonatkozóan az alábbiakban 
meghatározott (2)–(5) bekezdésben 
felsorolt  adatokat közli a Bizottsággal, egy 
másolatot pedig megküld az érintett 
tagállam illetékes hatóságának.

Or. en

Indokolás

A II. melléklet B. részének beillesztése jelentési kötelezettséget ír elő az olyan anyagokra, 
amelyekről még nem döntötték el, hogy a Montreali Jegyzőkönyv szerint új anyagként kellene-
e minősíteni. Az EU ezen anyagokról szóló határozattervezeteit az OEWG28-on valóban 
elutasították azon az alapon, hogy a tudományos értékelő testület (SAP és a TEAP már fel van 
hatalmazva ilyen felülvizsgálatok elvégzésére. Az EU-nak az új anyagok mérlegelése esetén 
ragaszkodnia kell a Montreali Jegyzőkönyv eljárásaihoz.

Módosítás 108
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a termelési folyamat során felmerülő 
kibocsátásra és szivárgásra irányuló 
önellenőrzés adatai.

Or. en

Indokolás

A környezet hatékonyabb védelmének biztosítása és a rendelet 19. cikke alkalmazásának 
megkönnyítése céljából.
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Módosítás 109
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megsemmisítés során felmerülő 
kibocsátásra és szivárgásra irányuló 
önellenőrzés adatai.

Or. en

Indokolás

A környezet hatékonyabb védelmének biztosítása és a rendelet 19. cikke alkalmazásának 
megkönnyítése céljából.

Módosítás 110
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
II melléket – B rész – táblázat – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C3H7Br    1-brómpropán (n-propil-
bromid)   0,02 – 0,10

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet a Közösségnek a Montreali Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeit hajtja végre, és 
ezért összhangban kell lennie e jegyzőkönyvvel. Mivel a Közösség nem rendelkezik a 
jegyzőkönyvben nem szereplő anyagok ODS-ének felméréséhez szükséges megfelelő 
eszközökkel, a jegyzőkönyv szerinti módszerekre kell támaszkodnia. Az n-propil-bromid a 
tudományos értékelő testület szerint nem tartalmaz jelentős mennyiségű ODP-t, de a 
jegyzőkönyv tovább vizsgálja. Az n-propil-bromidot először a jegyzőkönyvnek értékelnie kell, 
és a Közösség csak ezután foganatosíthat intézkedéseket vele kapcsolatban. Az n-propil-
bromidot ezért törölni kell e részből.



AM\755512HU.doc 65/67 PE416.362v01-00

HU

Módosítás 111
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
II melléket – B rész – táblázat – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CF3I   Trifluor-jód-metán (trifluor-metil-
jodid))   0,01 – 0,02

törölve

Or. en

Indokolás

A 34. lábjegyzet szerint ezek az ózonlebontó potenciálok a jelenlegi ismereteken alapuló 
becslések, és a Felek által hozott határozatokra tekintettel időről időre felülvizsgálatra 
kerülnek. A CF3I-ről is készült ilyen felülvizsgálat. Prof Dr. Wuebbles, a tudományos értékelő 
testület egyik tagja az Európai Bizottsághoz intézett levelében a CF3I ODP-szintjét 0,0068-
ban határozta meg, a legmodernebb háromdimenziós modellezés alkalmazásával. A Bizottság 
javaslatában megállapított tartomány így elavult.

Módosítás 112
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléket – B rész – táblázat – új sorok

Módosítás

C4Cl6 Hexaklór-butadién 0.07
1,1,1-triklór-2,2,2-trifluor-etán (vagy R.113a) 0.65

C10H6BrOC
H3

6-bróm-2-metoxinaftalin (vagy bróm-metoxi-
naftalin vagy BMN)

Meghatározandó

CH2ClBr or
C3H6BrCl

1-bróm-3-klór-propán Meghatározandó

CH2Br2 Dibróm-metán Meghatározandó
C2H4Br2 Dibróm-etán Meghatározandó

C2H4BrCl Bróm-klór-etán Meghatározandó
C2H5Br Bróm-etán Meghatározandó

C3H6Br2 1,3-dibróm-propán Meghatározandó
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C3H7Br 2-Bróm-propán Meghatározandó
C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetraklór-hexafluor-bután Meghatározandó

Or. en

Indokolás

A Montreali Jegyzőkönyv XIII/5., a X/8 és a IX/24. számú határozatait követően a Felek 
számos új, gyaníthatóan ózonlebontónak minősített anyagot jelentettek. A IX/24. határozat 
kimondja: „hogy bármely fél a Titkárság tudomására hozhatja olyan új anyagok létezését, 
amelyről úgy véli, hogy alkalmas az ózonréteg lebontására, és valószínűleg nagy 
mennyiségben gyártják, de amely a jegyzőkönyv 2. cikkében nem szerepel a szabályozott 
anyagok listáján...” Ezeket az anyagokat hozzá kell adni a II. melléklet B. részéhez, hogy 
gyártásukat és felhasználásukat a megfelelő módon felügyelni lehessen.

Módosítás 113
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Szén-tetraklorid felhasználása a 
radioaktívként megjelölt cianokobalamin 
gyártásánál;

törölve

Or. en

Indokolás

A III. melléklet f) pontja nem felel meg a Montreali Jegyzőkönyvnek, amely e reakcióközeg 
használatát csak 2005-2006-ra engedélyezte, ezért az erre való utalást törölni kell. Az eltérést 
csak két évre engedélyezték annak érdekében, hogy elegendő időt biztosítsanak a 
cianokobalamint gyártó vállalatnak arra, hogy új hulladékkezelési eljárásokat vezessen be.
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Módosítás 114
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – táblázat – 2 oszlop – 3 sor – címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet, Gp. I
B melléklet
C melléklet, Gp. I

I. melléklet, Gp. I
I. melléklet, Gp. II., Gp. IV., Gp. V
I. melléklet, Gp. VIII

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért – az e rendeletben bevezetett számozást kell követni a Montreali 
Jegyzőkönyv számozása helyett.

Módosítás 115
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – táblázat – 3 oszlop – 3 sor – címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Halon
(A melléklet, Gp. II)

Halon
I. melléklet, Gp. III)

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért – az e rendeletben bevezetett számozást kell követni a Montreali 
Jegyzőkönyv számozása helyett.
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