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PR_COD_Recastingam

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder 
ozonlaget (omarbejdning)
(KOM(2008)0505 – C6–0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0505)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 133 og 175, stk. 1, på grundlag 
af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0297/2008),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter2,

– der henviser til skrivelse af ... 2008 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 80a, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0000/2008),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer,

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, 
med de tekniske tilpasninger, der er godkendt af Retsudvalget, og som ændret i det 
nedenstående;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Chlorfluorcarboner, andre fuldt 
halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, 
tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, 
hydrobromfluorcarboner , 
bromchlormethan og methylbromid  er 
afviklet i medfør af forordning (EF) nr. 
2037/2000  , således at de hverken  må 
produceres eller bringes i omsætning
længere. 

(8) Chlorfluorcarboner, andre fuldt 
halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, 
tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, 
hydrobromfluorcarboner , 
bromchlormethan og methylbromid  er 
afviklet i medfør af forordning (EF) nr. 
2037/2000  , således at de hverken  må 
produceres eller bringes i omsætning
længere. Det er hensigtsmæssigt nu også 
gradvis at forbyde anvendelse af disse 
stoffer og af produkter og udstyr, der 
indeholder sådanne stoffer.

Or. en

Begrundelse

En af de største trusler mod ozonlaget udgøres af de ozonlagsnedbrydende stoffer, der 
allerede er fremstillet. For at begrænse de ozonlagsnedbrydende virkninger (og 
drivhuseffekten) er det vigtigt at begrænse anvendelsen af de omtalte ozonlagsnedbrydende 
stoffer så meget som muligt. Der er behov for incitamenter til at mindske afhængigheden af 
navnlig halogener og forsøge at få kemikalierne indsamlet og destrueret på sikker vis.. Dette 
blev allerede omtalt i præamblen til forordning (EF) nr. 2037/2000 og bør ligeledes omtales 
her.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Da der er alternativer til 
methylbromid, bør der foretages en 
væsentlig større reduktion af 
produktionen og forbruget af 
methylbromid end fastsat i protokollen. 
Den undtagelse, der gælder for kritiske 
anvendelser  af methylbromid, bør ophøre 
fuldstændig , dog således at der fortsat bør 

(10) Under hensyntagen til 
Kommissionens beslutning af 18. 
september 2008 om afvisning af at optage 
methylbromid i bilag I til Rådets direktiv 
91/414/EØF, og da der er alternativer til 
methylbromid, bør der indføres totalt
forbud mod produktion og forbrug af 
methylbromid. Den undtagelse, der gælder 
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være mulighed for at give dispensation i 
nødsituationer under uventede 
skadedyrsangreb eller sygdomsudbrud, 
hvis sådanne anvendelser som led i 
nødforanstaltninger skal tillades efter 
Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 
1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF 
af 16. februar 1998 om markedsføring af 
biocidholdige produkter. I sådanne 
tilfælde bør der træffes foranstaltninger 
til at reducere emissionerne, f.eks. ved at 
anvende praktisk taget 
uigennemtrængelig folie ved desinfektion 
af jord.

for kritiske anvendelser af methylbromid, 
bør ophøre fuldstændig.

_________
1 EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved 
Kommissionens direktiv 2007/52/EF (EUT L 214 
af 17.8.2007, s. 3).
1 EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved 
Kommissionens direktiv 2007/70/EF af 29. 
november 2007 (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 26).

Or. en

Begrundelse

I henhold til Kommissionens beslutning af 18. september 2008 om afvisning af at optage 
methylbromid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF udløber methylbromidtilladelsen den 
18. marts 2009.  Logisk set bør anvendelsen af methylbromid også forbydes inden for 
rammerne af dette direktiv.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Anvendelsen af methylbromid til 
karantæneformål og til desinfektion inden 
afsendelse bør også kontrolleres. Der bør 
ikke anvendes mere end gennemsnittet for 
perioden fra 2005 til 2008, og 
anvendelsen bør i sidste instans 

(11) Eftersom der findes alternativer, bør
anvendelsen af methylbromid til 
karantæneformål og til desinfektion inden 
afsendelse også forbydes så hurtigt som 
muligt.
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nedbringes og afvikles frem til 2015, 
foruden at der i den mellemliggende 
periode bør anvendes teknologi til 
genindvinding.

Or. en

Begrundelse

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør udføre 
inspektionerne på grundlag af en 
risikoanalyse for at sikre, at alle 
forordningens bestemmelser overholdes, 
og herunder målrette indsatsen mod de 
aktiviteter, hvor risikoen for ulovlig handel 
med eller emission af kontrollerede stoffer 
er størst. 

(22) Medlemsstaterne bør udføre 
inspektionerne på grundlag af en 
risikoanalyse for at sikre, at alle 
forordningens bestemmelser overholdes, 
og herunder målrette indsatsen mod de 
aktiviteter, hvor risikoen for ulovlig handel 
med eller emission af kontrollerede stoffer 
er størst. Medlemsstaterne sikrer, at 
inspektionerne udføres i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling 
2001/331/EF af 4. april 2001 om 
mindstekrav for miljøinspektioner i 
medlemsstaterne.
_________
1 EFT L 113 af 4.4.2001, s. 41-46.

Or. en
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Begrundelse

Denne forordnings succes afhænger meget af gode inspektioner. Det er derfor nødvendigt, at 
bestemmelserne fra henstilling 2001/331/EF anvendes.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør etableres en fleksibel 
mekanisme, som kan sikre, at der indføres 
indberetningspligt for stoffer, som 
protokollens videnskabelige analysepanel 
udpeger som ozonlagsnedbrydende, 
således at omfanget af deres 
miljøbelastning kan bedømmes, og så nye 
stoffer, der er udpeget som i betydelig grad 
ozonlagsnedbrydende, gøres til genstand 
for kontrolforanstaltninger.

(28) Der bør etableres en fleksibel 
mekanisme, som kan sikre, at der indføres 
indberetningspligt for stoffer, som 
protokollens videnskabelige analysepanel 
udpeger som ozonlagsnedbrydende, 
således at omfanget af deres 
miljøbelastning kan bedømmes, og så nye 
stoffer, der er udpeget som i betydelig grad 
ozonlagsnedbrydende, gøres til genstand 
for kontrolforanstaltninger. I denne 
sammenhæng bør der tages særligt 
hensyn til den rolle, som meget kortlivede 
stoffer spiller, idet UNEP/WHO’s 
ozonanalyse fra 2006 konkluderede, at 
disse stoffers ozonnedbrydende potentiale 
er større end hidtil antaget. 

Or. en

Begrundelse

UNEP/WHO’s ozonanalyse fra 2006 konkluderer, at ”den rolle, som meget kortlivede stoffer 
spiller i nedbrydningen af ozon, er meget større end hidtil antaget”. Det menes nu, at meget 
kortlivede halogenerede stoffer som normal-propylbromid (n-PB), som næsten udelukkende er 
menneskeskabte, bidrager væsentligt til den totale stratosfæriske bromid og dermed har en 
negativ indvirkning på den stratosfæriske ozon. Kommissionens forslag medtager n-PB under 
bilag II, del B (stoffer, der skal afgives indberetning om), men det bør figurere under bilag II, 
del A (stoffer, der er underlagt begrænsninger). 
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "bringe i omsætning ": levere til eller 
stille til rådighed for tredjemand inden for 
Fællesskabet for første gang, mod eller 
uden betaling; begrebet omfatter også 
overgang til fri omsætning som omhandlet 
i forordning (EF) nr. 450/2008

(16) "bringe i omsætning ": levere til eller 
stille til rådighed for tredjemand inden for 
Fællesskabet, mod eller uden betaling; 
begrebet omfatter også overgang til fri 
omsætning som omhandlet i forordning 
(EF) nr. 450/2008. For så vidt angår 
produkter og udstyr gælder dette kun 
første gang, disse leveres eller stilles til 
rådighed inden for Fællesskabet,

Or. en

Begrundelse

Selvom den foreslåede definition af udtrykket "bringe i omsætning ", som begrænses til første 
gang det forhandles inden for Fællesskabet, ligger på linje med bestemmelserne i Montreal-
protokollen og definitionen af dette udtryk i forordning (EF) nr. 842/2006 om visse 
fluorholdige drivhusgasser, risikerer den at svække en effektiv gennemførelse af de 
kontrolforanstaltninger, der skal anvendes for stofferne.  Der ville ikke længere ske 
regulering af købet inden for Fællesskabet af stoffer underlagt kontrol, og de håndhævende 
myndigheder ville blive begrænset til inspektioner af den efterfølgende anvendelse af dem.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) "genanvendelse": fornyet anvendelse 
af genvundne kontrollerede stoffer efter en 
grundlæggende rensningsproces, f.eks. 
filtrering og tørring

(19) "genanvendelse": fornyet anvendelse 
af genvundne fluorholdige drivhusgasser 
efter en grundlæggende rensningsproces

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition afviger fra den i fluorgasforordning nr. 842/2006 anvendte. 
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Virksomheder, der benytter sig af genanvendelse, genanvender almindeligvis HCFC'er, som i 
henhold til nærværende forordning er kontrollerede stoffer, og HCF'er, som kontrolleres ved 
hjælp af fluorgasforordningen. Det er vigtigt at bevare overensstemmelsen mellem de to 
forordninger for genanvendelse og regenerering.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) "regenerering": fornyet forarbejdning 
og opgradering af genvundne 
kontrollerede stoffer ved f.eks. filtrering, 
tørring, destillation og kemisk behandling 
med henblik på at oparbejde dem til en 
nærmere specificeret kvalitet svarende til 
ubrugt materiale

(20) "regenerering": fornyet forarbejdning 
af genvundne kontrollerede stoffer med det 
formål at opfylde en nærmere specificeret 
standard

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition ændrer fuldstændig betydningen af regenerering i forhold til 
2037/2000-forordningen og Montrealprotokollen. Regenerering til en nærmere specificeret 
kvalitet svarende til ubrugt materiale pålægger regenereringen unødige restriktioner, der kan 
begrænse mængden af tilgængeligt regenereret materiale. 2037/2000-forordningens 
definition og Montrealprotokollens definition kræver regenerering til en nærmere specificeret 
standard, hvilket giver passende kontrol uden unødige begrænsninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver producent sikrer: 2. Hver producent sikrer:

a) at det beregnede niveau for 
vedkommendes produktion af 
hydrochlorfluorcarboner i perioden fra 1. 
januar til 31. december 2010 og i hver 
tolvmånedersperiode derefter ikke 
overstiger 35 % af det beregnede niveau 

a) at det beregnede niveau for 
vedkommendes produktion af 
hydrochlorfluorcarboner i perioden fra 1. 
januar til 31. december 2010 og i hver 
tolvmånedersperiode derefter ikke 
overstiger 35 % af det beregnede niveau 
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for vedkommendes produktion af 
hydrochlorfluorcarboner i 1997

for vedkommendes produktion af 
hydrochlorfluorcarboner i 1997

b) at det beregnede niveau for 
vedkommendes produktion af 
hydrochlorfluorcarboner i perioden fra 1. 
januar til 31. december 2014 og i hver 
tolvmånedersperiode derefter ikke 
overstiger 14 % af det beregnede niveau 
for vedkommendes produktion af 
hydrochlorfluorcarboner i 1997
c) at vedkommende ikke producerer 
hydrochlorfluorcarboner efter den 31. 
december 2019.

c) at vedkommende ikke producerer 
hydrochlorfluorcarboner efter den 31. 
december 2014.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at fristen for produktion i EU af HCFC’er til eksport fremrykkes (fra 
2025 til 2020) i overensstemmelse med Montreal-protokollen. I Milieu Ltd and Ecosphere 
Lda’s revisionsrapport blev 2015 foreslået som frist, men Kommissionen har ikke fulgt dette 
forslag.  Vi bør være mere ambitiøse og fastsætte en tidligere frist. Også med henblik på 
artikel 11, stk. 2, for så vidt angår undtagelsen fra at anvende HCFC'er indtil 2014 er det 
logisk, at i det mindste produktionen af HCFC er ophørt.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 4 og 5 er det tilladt at 
fremstille kontrollerede stoffer som råvare, 
bringe dem i omsætning og anvende dem 
med samme formål.

1. Uanset artikel 4 og 5 er det tilladt at 
fremstille kontrollerede stoffer som råvare, 
uden hensyntagen til de i artikel 4, stk. 2, 
anføre produktionsniveauer, bringe dem i 
omsætning og anvende dem med samme 
formål.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering tilføjes for at sikre, at den ændrede definition af produktion (artikel 3, 
punkt 10) ikke påvirker den i artikel 4, stk. 2, anførte produktionskontrol.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 4 og 5 er det tilladt at 
fremstille kontrollerede stoffer som 
proceshjælpestoffer, bringe dem i 
omsætning og anvende dem med samme 
formål.

1. Uanset artikel 4 og 5 er det tilladt at 
fremstille kontrollerede stoffer som råvare, 
uden hensyntagen til de i artikel 4, stk. 2, 
anføre produktionsniveauer, bringe dem i 
omsætning og anvende dem med samme 
formål.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering tilføjes for at sikre, at den ændrede definition af produktion (artikel 3, 
punkt 10) ikke påvirker den i artikel 4, stk. 2, anførte produktionskontrol.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 25, stk. 2, opstille en liste over 
virksomheder, hvor anvendelsen af 
kontrollerede stoffer som proceshjælpestof 
tillades, og, hvor det er relevant, for hver af 
de pågældende virksomheder fastsætte 
lofter for, hvilke mængder de må bruge, og 
maksimale emissionsgrænser.

4. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 25, stk. 2, opstille en liste over 
virksomheder, hvor anvendelsen af 
kontrollerede stoffer som proceshjælpestof 
tillades, og, hvor det er relevant, for hver af 
de pågældende virksomheder fastsætte 
lofter for, hvilke mængder de må bruge til 
make-up eller forbrug (i 
overensstemmelse med definitionerne i 
Montrealprotokollen), og maksimale 
emissionsgrænser.

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af proceshjælpestof i henhold til Montrealprotokollens beslutning X/14 tillader 
indberetning og kontrol af 'make-up" eller "forbrug" (det kunne af klarhedshensyn være 
hensigtsmæssigt at anvende alternative udtryk). Denne omhyggeligt formulerede ordlyd blev 
valgt for at undgå at skulle fastsætte en "højst tilladt" anvendelse, eftersom en sådan 
definition var unødvendig for et proceshjælpestof, som kun var tilladt, når emissionerne var 
"ubetydelige". Definitionen af "højst tilladt anvendelse" ville klart udgøre en begrænsning for 
produktionen og har ingen miljømæssigt gavnlige virkninger.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 5 kan regenererede 
hydrochlorfluorcarboner indtil den 31. 
december 2014 bringes i omsætning og 
anvendes til vedligeholdelse og servicering 
af eksisterende køle- og
luftkonditioneringsudstyr, hvis beholderen 
er mærket med oplysning om, at stoffet er 
regenereret.

2. Uanset artikel 5 kan regenererede 
hydrochlorfluorcarboner indtil den 31. 
december 2014 bringes i omsætning og 
anvendes til vedligeholdelse og servicering 
af eksisterende køleudstyr,
luftkonditioneringsudstyr og udstyr til 
reverserbare luftkonditionerings-
/varmepumpesystemer, hvis beholderen er 
mærket med oplysning om, at stoffet er 
regenereret.

Indtil den 31. december 2014 kan
genanvendte hydrochlorfluorcarboner 
anvendes til vedligeholdelse og servicering 
af eksisterende køle- og
luftkonditioneringsudstyr, hvis den berørte 
virksomhed selv har genvundet dem fra 
udstyr af denne art.

Indtil den 31. december 2014 kan 
genanvendte hydrochlorfluorcarboner 
anvendes til vedligeholdelse og servicering 
af eksisterende køleudstyr, 
luftkonditioneringsudstyr og udstyr til 
reverserbare luftkonditionerings-
/varmepumpesystemer, hvis den berørte 
virksomhed selv har genvundet dem fra 
udstyr af denne art.

Or. en

Begrundelse

Skønt rækkevidden af det udstyr, der kan anvendes genanvendte/regenererede HCFC'er til, er 
den samme som i 2037/2000-forordningen, stemmer ordlyden nu ikke overens med den i 
artikel 22 anførte. For at sikre overensstemmelse bør reverserbare luftkonditionerings-
/varmepumpesystemer tilføjes. Det er vigtigt at få gjort helt klart, at anvendelserne kan 
serviceres med regenererede hydrochlorfluorcarboner.  Det fremgår desuden ikke klart af 
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forslaget, om mærkningen vedrører mængden/typen af regenereret og/eller genanvendt 
(begge kunne tilføjes) eller den samlede mængde.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når regenererede eller genanvendte 
hydrochlorfluorcarboner anvendes til 
vedligeholdelse og servicering, skal det 
pågældende køle- og
luftkonditioneringsudstyr mærkes med 
oplysning om, hvilken type stof udstyret 
indeholder, og i hvilke mængder, jf. 
direktiv 67/548/EØF, artikel 6, samt med 
faresymbolet og oplysning om, hvilken 
fare anvendelse af stoffet indebærer.

3. Når regenererede eller genanvendte 
hydrochlorfluorcarboner anvendes til 
vedligeholdelse og servicering, skal det 
pågældende køleudstyr, 
luftkonditioneringsudstyr og udstyr til 
reverserbare luftkonditionerings-
/varmepumpesystemer mærkes med 
oplysning om, hvilken type stof udstyret 
indeholder, og i hvilke mængder, jf. 
direktiv 67/548/EØF, artikel 6, samt med 
faresymbolet og oplysning om, hvilken 
fare anvendelse af stoffet indebærer. Der 
skal føres fortegnelse over mængden og 
typen af tilsætningsstof samt identiteten af 
den virksomhed eller tekniker, der udførte 
serviceringen og vedligeholdelsen.

Or. en

Begrundelse

Skønt rækkevidden af det udstyr, der kan anvendes genanvendte/regenererede HCFC'er til, er 
den samme som i 2037/2000-forordningen, stemmer ordlyden nu ikke overens med den i 
artikel 22 anførte. For at sikre overensstemmelse bør reverserbare luftkonditionerings-
/varmepumpesystemer tilføjes. Det er vigtigt at få gjort helt klart, at anvendelserne kan 
serviceres med regenererede hydrochlorfluorcarboner.  Det fremgår desuden ikke klart af 
forslaget, om mærkningen vedrører mængden/typen af regenereret og/eller genanvendt 
(begge kunne tilføjes) eller den samlede mængde.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal opretholde 
registre over de virksomheder, som 
bringer regenererede 
hydrochlorofluorocarboner i omsætning. 
Kun de i registrene opførte virksomheder 
kan få tilladelse til at bringe regenererede 
hydrochlorofluorocarboner i omsætning. 
Senest den 1. januar 2010 indberetter 
medlemsstaterne deres 
registreringsprogrammer til 
Kommissionen. Medlemsstaterne stiller 
deres register til rådighed for at gøre det 
muligt for de virksomheder, som 
modtager regenererede 
hydrochlorofluorocarboner, at kontrollere 
stoffets oprindelse. 
De virksomheder, som anvender 
regenererede hydrochlorofluorocarboner 
til servicering og vedligeholdelse, 
opretholder et register over 
leverandørerne af regenererede 
hydrochlorofluorocarboner. 

Or. en

Begrundelse

Et af formålene med denne forordning er at reducere risikoen for ulovlig anvendelse og 
handel med HCFC'er ved at opstille restriktioner for omsætningen af regenererede HCFC'er. 
Det vil navnlig være svært at skelne det regenererede stof fra det nyfremstillede, hvis de 
regenererede HCFC'er svarer til eller ligner nyfremstillede HCFC'er. Virksomheder, der 
beskæftiger sig med regenerering, skal have licenser til affaldsbehandling og føre fortegnelse 
over deres regenereringsaktiviteter. Tilgængelige gennemførelsesregistre og krav til disse 
virksomheder om at føre fortegnelser vil medvirke til at sikre, at ulovlig handel modvirkes.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En undtagelse som omhandlet i første 
afsnit må ikke være gyldig længere end til 
den 31. december 2019.

En undtagelse som omhandlet i første 
afsnit må ikke være gyldig længere end til 
den 31. december 2014.

Or. en

Begrundelse

Det er blevet foreslået, at fristen for produktion i EU af HCFC’er til eksport fremrykkes (fra 
2025 til 2020) i overensstemmelse med Montreal-protokollen. I Milieu Ltd and Ecosphere 
Lda’s revisionsrapport blev 2015 foreslået som frist, men Kommissionen har ikke fulgt dette 
forslag.  Vi bør være mere ambitiøse og fastsætte en tidligere frist. Også med henblik på 
artikel 11, stk. 2, for så vidt angår undtagelsen fra at anvende HCFC'er indtil 2014 er det 
logisk, at i det mindste produktionen af HCFC er ophørt.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Om at anvende methylbromid til 

karantæneformål og desinfektion inden 
afsendelse samt i nødsituationer

1. Uanset artikel 5, stk. 1, må 
methylbromid bringes i omsætning og 
anvendes til karantæneformål og til 
desinfektion inden afsendelse frem til den 
31. december 2014.
Methylbromid må kun anvendes på 
anlæg, som den pågældende medlemsstats 
kompetente myndigheder har godkendt, 
og kun under den forudsætning, at mindst 
[80 %] af methylbromidudslippet fra 
leverancen genvindes.
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2. Det beregnede niveau for den mængde 
methylbromid, som producenter og 
importører bringer i omsætning eller selv 
anvender i perioden fra 1. januar til 31. 
december 2010 og i hver 
tolvmåndersperiode derefter frem til den 
31. december 2014, må ikke overstige 210 
ODP-tons.
For perioden fra 1. januar til 31. 
december 2010  og for hver 
tolvmånedersperiode derefter frem til den 
31. december 2014  skal hver importør 
sørge for, at det beregnede niveau for 
methylbromid, som vedkommende bringer 
i omsætning eller selv anvender til 
karantæneformål og til desinfektion inden 
afsendelse, ikke overstiger 100 % af  den 
gennemsnitlige beregnede mængde, som 
vedkommende bragte i omsætning eller 
selv anvendte til karantæneformål og til 
desinfektion inden afsendelse i 1996, 1997 
og 1998. 
3. Methylbromid, der bringes i omsætning 
til karantæneformål og til desinfektion 
inden afsendelse, må kun anvendes til 
disse formål. 
4. Kommissionen træffer foranstaltninger 
for at reducere det beregnede niveau for 
methylbromid, som importører må bringe 
i omsætning eller selv anvende til 
karantæneformål og til desinfektion inden 
afsendelse, i lyset af de tekniske og 
økonomiske muligheder for at anvende 
alternative stoffer eller teknologier , 
særlig ved at tilpasse de i stk. 2 
omhandlede mængder .
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, herunder ved supplering af 
den, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 25, stk. 3.
5. I nødstilfælde kan Kommissionen efter 
anmodning fra den kompetente 
myndighed i en medlemsstat give tilladelse 
til, at methylbromid midlertidigt 
produceres, bringes i omsætning og 
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anvendes, hvor dette er påkrævet som 
følge af uventede skadedyrsangreb eller 
sygdomsudbrud. En sådan tilladelse 
gælder i højst 120 dage og for højst 20 
tons , og den anviser, 
hvordan emissionerne under anvendelsen 
skal reduceres .

Or. en

Begrundelse

I henhold til Kommissionens beslutning af 18. september 2008 om afvisning af at optage 
methylbromid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF udløber methylbromidtilladelsen den 
18. marts 2009.  Logisk set bør anvendelsen af methylbromid også forbydes inden for 
rammerne af dette direktiv. I henhold til Montrealprotokollens 2004-undersøgelse og studiet 
fra det tekniske udvalg om methylbromid findes der desuden inden for anvendelsen til 
karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse tilstrækkelige alternativer.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan gennemgå de 
kritiske anvendelser i bilag VI og vedtage 
ændringer og tidsplaner for afvikling ved at 
fastsætte slutdatoer under hensyntagen til, 
om der findes alternativer, der er både 
teknisk og økonomisk gennemførlige, eller 
teknologier, der er acceptable ud fra et 
miljø- og sundhedssynspunkt.

2. Hvert år gennemgår Kommissionen de 
kritiske anvendelser i bilag VI og vedtage 
ændringer og tidsplaner for afvikling ved at 
fastsætte slutdatoer under hensyntagen til, 
om der findes alternativer, der er både 
teknisk og økonomisk gennemførlige, eller 
teknologier, der er acceptable ud fra et 
miljø- og sundhedssynspunkt.

Or. en

Begrundelse

Haloner har det største ozonlagsnedbrydende potentiale (og også en meget kraftig 
drivhuseffekt). Anvendelsen af haloner bør derfor begrænses så meget som muligt, hvilket 
allerede var hensigten i den eksisterende forordning. Bilag VI er imidlertid endnu ikke blevet 
revideret.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at importere kontrollerede 
stoffer, der ikke er indesluttet i et andet 
produkt end en beholder, hvori de 
transporteres eller opbevares, og bortset 
fra personlige ejendele er det forbudt at
importere produkter og udstyr, der 
indeholder eller kun kan fungere ved hjælp 
af disse stoffer.

1. Det er forbudt at importere kontrollerede 
stoffer, og bortset fra personlige ejendele er 
det forbudt at importere produkter og 
udstyr, der indeholder eller kun kan 
fungere ved hjælp af disse stoffer.

Or. en

Begrundelse

For at undgå misforståelse er ordlyden gjort mere simpel for at gøre det klart, at der i denne 
artikel både menes produkter og særskilte stoffer.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) methylbromid, der forudsættes 
anvendt i nødsituationer som anført i 
artikel 12, stk. 5, eller, frem til den 31. 
december 2014, til karantæneformål og til 
desinfektion inden afsendelse, som anført 
i artikel 12, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom artikel 12 udgår, bør denne del ligeledes udgå. I overensstemmelse med 
Kommissionens beslutning 2008/753/EF af 18. september 2008 om afvisning af at optage 
methylbromid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF udløber methylbromidtilladelsen den 
18. marts 2009.  Logisk set bør anvendelsen af methylbromid også forbydes inden for 
rammerne af dette direktiv. I henhold til Montrealprotokollens 2004-undersøgelse og studiet 
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fra det tekniske udvalg om methylbromid findes der desuden inden for anvendelsen til 
karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse tilstrækkelige alternativer.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt fra Fællesskabet at 
eksportere kontrollerede stoffer, der ikke 
er indesluttet i et andet produkt end en 
beholder, hvori de transporteres eller 
opbevares og, bortset fra personlige 
ejendele, at eksportere produkter og udstyr, 
som indeholder eller kun kan fungere ved 
hjælp af disse kontrollerede stoffer. 

1. Det er forbudt fra Fællesskabet at 
eksportere kontrollerede stoffer, og, bortset 
fra personlige ejendele, er det forbudt at 
eksportere produkter og udstyr, der 
indeholder eller kun kan fungere ved hjælp 
af disse stoffer.

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke eksport 
af:

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke eksport 
af:

a) kontrollerede stoffer, der skal opfylde 
parternes behov til væsentlige anvendelser 
som anført i artikel 10, stk. 2

a) kontrollerede stoffer, der skal opfylde 
parternes behov til væsentlige anvendelser 
som anført i artikel 10, stk. 2

b) kontrollerede stoffer, der skal opfylde 
parternes behov til kritiske anvendelser 
som anført i artikel 13, stk. 1 
c) kontrollerede stoffer til anvendelse som 
råvare
d) kontrollerede stoffer til anvendelse som 
proceshjælpestoffer
e) produkter og udstyr, som indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp 
af kontrollerede stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 7, 
eller importeret i henhold til artikel 15, stk. 
2, litra d) og e)

e) produkter og udstyr, som indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp 
af kontrollerede stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 7, 
eller importeret i henhold til artikel 15, stk. 
2, litra e)

f) produkter og udstyr, som indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp af halon, 
for at opfylde kravene til de kritiske 
anvendelser, der er opført i bilag VI 
(g) ubrugte eller regenererede 
hydrochlorfluorcarboner til andre formål 
end destruktion. 
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3. Uanset stk. 1 kan Kommissionen efter 
anmodning fra en kompetent myndighed i 
en medlemsstat og efter proceduren i 
artikel 25, stk. 2, give tilladelse til eksport 
af produkter og udstyr, der indeholder 
hydrochlorfluorcarboner, i tilfælde, hvor 
det påvises, at et eksportforbud ville 
pålægge eksportøren en urimelig stor 
byrde set i forhold til den pågældende 
vares økonomiske værdi og forventede 
resterende levetid.
4. Eksport som anført i stk. 2, litra a) til d),
kræver tilladelse. Kommissionen udsteder 
denne eksporttilladelse til virksomheder 
efter at det er konstateret, at artikel 20 er 
overholdt.

4. Eksport som anført i stk. 2 kræver 
tilladelse. Kommissionen udsteder 
denne eksporttilladelse til virksomheder 
efter at det er konstateret, at artikel 20 er 
overholdt. 

5. Eksport som anført i stk. 2, litra e) til 
g), og stk. 3 kræver tilladelse, dog ikke 
eksport, der følger efter transit eller 
midlertidig opbevaring, uden at varen har 
været tildelt en anden toldmæssig 
bestemmelse eller anvendelse, jf. 
forordning (EF) nr. 450/2008. 
Kommissionen udsteder denne 
eksporttilladelse til eksportøren, efter at 
det er konstateret, at artikel 20 er 
overholdt. 

Or. en

Begrundelse

Af etiske og miljømæssige årsager bør eksporten af ozonnedbrydende stoffer begrænses så 
vidt muligt, hvilket i særlig grad gælder haloner og HCFC'er. Der er for stor risiko for, at 
disse stoffer med et højt ozonnedbrydende potentiale (og en kraftig drivhuseffekt) slipper ud i 
atmosfæren. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan i konkrete tilfælde 6. Kommissionen kan i konkrete tilfælde 
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videregive de forelagte oplysninger til de 
berørte parters kompetente myndigheder i 
nødvendigt omfang og:

videregive de forelagte oplysninger til de 
berørte parters kompetente myndigheder i 
nødvendigt omfang og skal inden for en 
frist på 30 arbejdsdage efter modtagelsen 
af anmodningen:

a) godkende anmodningen om en import-
eller eksporttilladelse 

Or. en

Begrundelse

Den i denne artikel foreslåede indførelse af et komplekst "forudgående informeret samtykke"-
system kan føre til forsinkelser i afsendelsen med deraf følgende tab af ordrer. Det foreslås at 
fastlægge en "tidslinje" inden for forordningen for at sikre, at handelen kan fortsætte uden 
urimelig forsinkelse. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at producere, importere, 
bringe i omsætning eller anvende de i bilag 
II, del A, opførte nye stoffer. Dette forbud 
gælder ikke for nye stoffer, der anvendes 
som råvare, eller til laboratorie- eller 
analyseformål, for import med henblik på 
midlertidig opbevaring inklusive 
omladning eller for eksport, der følger efter 
transit eller midlertidig opbevaring, uden at 
varen har været tildelt en anden toldmæssig 
bestemmelse eller anvendelse, jf. 
forordning (EF) nr. 450/2008.

1. Det er forbudt at producere, importere, 
bringe i omsætning eller anvende de i bilag 
II, del A, opførte nye stoffer. Dette forbud 
gælder ikke for nye stoffer, der anvendes 
som råvare, eller til laboratorie- eller 
analyseformål, for import med henblik på 
midlertidig opbevaring inklusive 
omladning eller for eksport, der følger efter 
transit eller midlertidig opbevaring, uden at 
varen har været tildelt en anden toldmæssig 
bestemmelse eller anvendelse, jf. 
forordning (EF) nr. 450/2008.

2. Kommissionen kan i bilag II, del 
A, tilføje stoffer, der ikke er kontrollerede 
stoffer, men som det videnskabelige panel 
under protokollen anser for at have et 
betydeligt ozonlagsnedbrydende potentiale, 
og fastsætte eventuelle undtagelser fra stk. 
1. Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 

2. Kommissionen kan om nødvendigt stille 
forslag om i bilag II, del A, at tilføje 
stoffer, der ikke er kontrollerede stoffer, 
men som det videnskabelige panel under 
protokollen anser for at have et betydeligt 
ozonlagsnedbrydende potentiale, eller som 
i udstrakt grad produceres, anvendes og 
udledes, og fastsætte eventuelle 
undtagelser fra stk. 1. Disse 
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forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
25, stk. 3.

foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
25, stk. 3.

3. Kommissionen kan i lyset af relevante 
videnskabelige oplysninger tilføje stoffer, 
der ikke er kontrollerede stoffer, men som 
viser sig at have ozonlagsnedbrydende 
potentiale, til bilag II, del B. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
25, stk. 3.

3. Kommissionen kan i lyset af relevante 
videnskabelige oplysninger tilføje stoffer, 
der ikke er kontrollerede stoffer, men som 
viser sig at have et ozonlagsnedbrydende 
potentiale på 0.001 eller derover samt en 
levetid i atmosfæren på mere end 120 
dage, til bilag II, del B. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
25, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit giver Kommissionen mulighed for at opføre et nyt stof i bilag II alene på 
grundlag af dets ozonlagsnedbrydende potentiale. En sådan opførelse bør begrundes med 
andre parametre, der påvirker ozonlaget, som f.eks. produktets anvendelse og dets 
udledninger. Der findes mange halogenerede kortlivede stoffer med teoretisk 
ozonlagsnedbrydende potentiale. Det er blevet påvist, at kortlivede stoffer med en levetid i 
atmosfæren på under 120 dage ikke er i stand til at nå stratosfæren i tilstrækkelige mængder 
til at have en påviselig langfristet indvirkning på ozonlaget.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Medlemsstaterne sikrer, at 
inspektionerne udføres i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling 
2001/331/EF af 4. april 2001 om 
mindstekrav for miljøinspektioner i 
medlemsstaterne1.

1. Medlemsstaterne fører tilsyn med, om 1. Medlemsstaterne fører tilsyn med, om 
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virksomhederne overholder denne 
forordning efter en dokumenteret 
fremgangsmåde, der bygger på 
risikoanalyse og omfatter inspektioner i 
forbindelse med import og eksport af 
kontrollerede stoffer og af produkter og 
udstyr, der indeholder eller kun kan 
fungere ved hjælp af disse stoffer. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder foretager de undersøgelser, 
som Kommissionen anser for nødvendige i 
forbindelse med denne forordning.

virksomhederne overholder denne 
forordning efter en dokumenteret 
fremgangsmåde, der bygger på 
risikoanalyse og omfatter inspektioner i 
forbindelse med import og eksport af 
kontrollerede stoffer og af produkter og 
udstyr, der indeholder eller kun kan 
fungere ved hjælp af disse stoffer. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder foretager de undersøgelser, 
som Kommissionen anser for nødvendige i 
forbindelse med denne forordning.

1a. Medlemsstaterne kan uanset stk. 2 
foretage stikprøvekontrol af import og 
eksport af kontrollerede stoffer. 

2. Hvis Kommissionen og den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
undersøgelsen skal foretages, er enige 
herom, bistår Kommissionens 
embedsmænd embedsmændene fra den 
nævnte myndighed med udførelsen af deres 
opgaver.

2. Hvis Kommissionen og den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
undersøgelsen skal foretages, er enige 
herom, bistår Kommissionens 
embedsmænd embedsmændene fra den 
nævnte myndighed med udførelsen af deres 
opgaver.

3. Kommissionen kan i forbindelse med 
gennemførelsen af de opgaver, der er 
pålagt den ved denne forordning, indhente 
alle oplysninger fra regeringerne og de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne samt fra virksomheder. 
Når Kommissionen sender en virksomhed 
en anmodning om oplysninger, skal den 
samtidig sende en genpart af anmodningen 
til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
virksomhed er beliggende.

3. Kommissionen kan i forbindelse med 
gennemførelsen af de opgaver, der er 
pålagt den ved denne forordning, indhente 
alle oplysninger fra regeringerne og de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne samt fra virksomheder. 
Når Kommissionen sender en virksomhed 
en anmodning om oplysninger, skal den 
samtidig sende en genpart af anmodningen 
til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
virksomhed er beliggende.

4. Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at fremme passende 
informationsudveksling og samarbejde 
mellem de nationale myndigheder og 
mellem de nationale myndigheder og 
Kommissionen. 

4. Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at fremme passende 
informationsudveksling og samarbejde 
mellem de nationale myndigheder og 
mellem de nationale myndigheder og 
Kommissionen. 

Kommissionen træffer passende 
foranstaltninger for at beskytte de 
fortrolige oplysninger, der indhentes i 
medfør af denne artikel.

Kommissionen træffer passende 
foranstaltninger for at beskytte de 
fortrolige oplysninger, der indhentes i 
medfør af denne artikel.

4a. På en anden medlemsstats anmodning 
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kan en medlemsstat træffe 
håndhævelsestiltag mod personer, der 
mistænkes for at være involveret i ulovlig 
afsendelse af kontrollerede stoffer, og som 
befinder sig inden for den pågældende 
medlemsstats territorium.
_______
1 EFT L 113 af 4.4.2001, s. 41-46.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at følge henstilling 2001/331/EF for så vidt angår inspektioner.
Medlemsstaterne bør samarbejde og ligeledes foretage stikprøveinspektioner. Skal 
anvendelsen af denne forordning give virkelig gode resultater, må der gennemføres gode 
inspektioner.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag II – tabel

Kommissionens forslag

Del A: Stoffer, der er underlagt begrænsninger efter artikel 24, stk. 1

Stof Ozonlagsnedbrydend
e potentiale

CBr2 F2 Dibromdifluormethan (halon-1202) 1,25

Del B: Stoffer, der skal afgives indberetning om efter artikel 26
Stof Ozonlagsnedbrydende 

potentiale

C3H7Br 1-Brompropan (n-propylbromid) 0,02 – 0,10
C2H5Br Bromethan (ethylbromid) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoriodmethan (trifluormethyliodid) 0,01 – 0,02

Ændringsforslag

Del A: Stoffer, der er underlagt begrænsninger efter artikel 24, stk. 1
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Stof Ozonlagsnedbrydend
e potentiale

CBr2 F2 Dibromdifluormethan (halon-1202) 1,25

C3H7Br 1-Brompropan (n-propylbromid) 0,02 – 0,10

Del B: Stoffer, der skal afgives indberetning om efter artikel 26
Stof Ozonlagsnedbrydende 

potentiale

C2H5Br Bromethan (ethylbromid) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoriodmethan (trifluormethyliodid) 0,01 – 0,02

Or. en

Begrundelse

UNEP/WHO’s ozonanalyse fra 2006 konkluderer, at ”den rolle, som meget kortlivede stoffer 
spiller i nedbrydningen af ozon, er meget større end hidtil antaget”. Det menes nu, at meget 
kortlivede halogenerede stoffer som n-propylbromid (n-PB), som næsten udelukkende er 
menneskeskabte, bidrager væsentligt til den totale stratosfæriske bromid og dermed har en 
negativ indvirkning på den stratosfæriske ozon som følge af de store mængder, der 
produceres. Kommissionens forslag medtager n-PB i bilag II, del B (stoffer, der skal afgives 
indberetning om), men det bør figurere i bilag II, del A (stoffer, der er underlagt 
begrænsninger). 
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BEGRUNDELSE

Indledning

Vores atmosfære er skabt på en sådan måde, at der er to forskellige lag, der beskytter os. Den 
nedre del af atmosfæren (det troposfæriske lag) indeholder en betydelig, gavnlig 
koncentration af kuldioxid, som holder på solvarmen (en højere koncentration af CO2 
forårsager imidlertid en drivhuseffekt, som kan føre til klimaændringer). Det andet lag er det 
stratosfæriske ozonlag, som skærmer livet på jorden mod skadelig ultraviolet stråling fra 
solen.

I begyndelsen af 1980'erne iagttog forskere et kraftigt fald i ozonkoncentrationen i 
stratosfæren over Antarktis, populært kaldet "ozonhullet". På sit højdepunkt - hvert forår i 
årene omkring årtusindskiftet - var ozontabet værst omkring polerne, men der var også 
betydeligt lavere koncentrationer andre steder. Forhøjet uv-stråling er sundhedsskadelig for 
mennesker, hvor den f.eks. øger forekomsten af hudkræft og grå stær, og for økosystemerne.

Allerede i 1987 enedes staterne om Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, 
og dermed begyndte afviklingen af ozonlagsnedbrydende stoffer i alle de undertegnende stater 
efter en bestemt tidsplan. De vigtigste ozonlagsnedbrydende stoffer er chlorfluorcarboner 
(CFC'er), haloner, hydrochlorfluorcarboner (HCFC’er) og methylbromid. I 2007 fejrede 
parterne (herunder Det Europæiske Fællesskab) 20-årsdagen for Montrealprotokollen og 
hyldede den som en af de mest vellykkede af alle internationale miljøaftaler. På det tidspunkt 
havde alle 191 parter opnået en reduktion i forbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer på 95 % 
i forhold til udgangspunktet. Størst var reduktionen i de industrialiserede lande (99,2 %), 
noget lavere var den i udviklingslandene (80 %).

I sin seneste rapport, udsendt i 2007, bekræftede det videnskabelige panel, der er nedsat under 
Montrealprotokollen, at ozonlaget gradvis er ved at komme sig takket være de 
kontrolforanstaltninger, som protokollen indførte - om end bedringen er 10-15 år bagud for 
panelets fremskrivninger i den tidligere rapport fra 2002. De gennemsnitlige ozonniveauer og 
ozonkoncentrationen i Arktis forventes nu at være genetableret i 2050, mens det antarktiske 
ozonhul ikke lukkes før en gang mellem 2060 og 2075.

Ifølge UNEP betyder de kontrolforanstaltninger, der er indført i henhold til 
Montrealprotokollen, at millioner af tilfælde af hudkræft med dødelig udgang og snesevis af 
millioner af ikke-dødelige tilfælde af hudkræft og grå stær er blevet forebygget på 
verdensplan. Disse kontrolforanstaltninger bidrager desuden til at forebygge 
drivhusgasemissioner svarende til mere end 100 mia. ton CO2 mellem 1990 og 2010.

I 2010 vil emissionerne af ozonlagsnedbrydende stoffer stå for mindre end 5 % af de 
forventede globale CO2-emissioner mod næsten 50 % i 1990. I rapporten fra 2007 advarede 
det videnskabelige panel parterne om, at trods succesen var fortsat vagtsomhed nødvendig, 
hvis den nye prognose for genetableringen af ozonlaget skulle holde, og fordi der stadig var 
mange usikkerhedsmomenter, herunder ikke mindst om, hvordan klimaændringerne ville 
indvirke på situationen. 
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Kommissionens forslag

Forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget ("forordningen") er De 
Europæiske Fællesskabers hovedinstrument til gennemførelse af Montrealprotokollen. 
Omarbejdningsforslaget fastholder generelt anvendelsesområdet for den eksisterende 
forordning. Den foreslåede forordning ville finde anvendelse på de i bilag I og II opførte 
stoffer. Bilag II giver smidige muligheder for at iværksætte visse 
overvågningsforanstaltninger for stoffer, der menes at have ozonlagsnedbrydende potentiale, 
eller kontrolforanstaltninger, når dette potentiale er af en vis størrelse.

Forslaget følger strukturen i forordning (EF) nr. 2037/2000, men der tilføjes et nyt kapitel om 
undtagelser fra forbuddet mod produktion, salg og anvendelse, som tidligere var spredt 
mellem forskellige bestemmelser om tidsplaner for afvikling af kontrollerede stoffer og 
produkter. Det gør teksten mere læselig og letter dermed anvendelsen af reglerne.

Hovedformålet med revisionen er: (1)  at forenkle og omarbejde forordning (EF) nr. 
2037/2000 og samtidig at mindske, hvad der måtte være af unødvendige administrative byrder 
i overensstemmelse med Kommissionens forpligtelse til bedre regulering; (2)  at sikre 
overholdelse af den justerede Montrealprotokol fra 2007, og 3) at sikre, at de kommende 
udfordringer tages op, således at ozonlaget genetableres i tide, og negative virkninger for 
sundhed og økosystemer forebygges.

De kommende udfordringer er følgende:

1. Frigivelse til atmosfæren af "opsparede" beholdninger af ozonlagsnedbrydende 
stoffer og drivhusgasser - Da protokollen har været rettet mod forbud mod produktion af 
ozonlagsnedbrydende stoffer, er betydelige mængder stadig oplagret eller "opsparet" i 
produkter og udstyr (f.eks. i isoleringsskum, kølemidler og luftkonditioneringssystemer). 
Det anslås, at disse opsparede beholdninger i 2015 vil beløbe sig til 2 mio. ODP-tons 
(ODP: ozonlagsnedbrydende potentiale) eller 13,4 mia. tons CO2-ækvivalenter i hele 
verden. Deraf behovet for en yderligere indsats. Opsparede beholdninger af 
ozonlagsnedbrydende stoffer i EU kan tilføre op til 700 000 ODP-tons i 2010 svarende til 5 
mia. tons CO2, selvom de foreliggende skøn er behæftet med stor usikkerhed. Et 
retsgrundlag for destruktion af kontrollerede stoffer er indeholdt i artikel 22 i 
Kommissionens forslag. Der er behov for løsninger, der kan gøre disse bestemmelser 
bindende og effektive i praksis.

2. Undtagne anvendelsesformål for ozonlagsnedbrydende stoffer - Protokollen åbner for 
en vis fleksibilitet, hvad angår anvendelse af de kontrollerede ozonlagsnedbrydende 
stoffer, f.eks. hvor der ingen teknisk eller økonomisk levedygtige alternativer findes endnu, 
eller hvor der er tale om bestemte anvendelser, som f.eks. brugen af methylbromid til 
karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse eller som råvare (artikel 12). Ifølge 
Kommissionens beslutning af 18. september 2008 om afvisning af at optage methylbromid 
i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler) 
bør der indføres et direkte forbud mod anvendelse af methylbromid. Haloner giver 
anledning til endnu større bekymring, da de har det største ozonlagsnedbrydende potentiale 
(og også en meget kraftig drivhuseffekt). Anvendelsen af haloner bør derfor begrænses så 
meget som muligt, hvilket allerede var hensigten i den eksisterende forordning. Bilag VI er 
imidlertid endnu ikke blevet ændret. Det er meget vigtigt, at dette sker i den nærmeste 
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fremtid (se artikel 13 i Kommissionens forslag). Da der nu findes alternativer, som kan 
erstatte haloner til brandbeskyttelsesformål, kan der fastsættes slutdatoer for eksisterende 
anvendelser. I artikel 11 foreslås det at fremrykke fristen for produktion af HCFC’er til 
eksport (fra 2025 til 2020) i overensstemmelse med Montreal-protokollen. Milieu Ltd and 
Ecosphere Lda’s revisionsrapport foreslog 2015 som frist, men Kommissionen har ikke 
fulgt dette forslag. Vi bør være mere ambitiøse og fastsætte en tidligere frist.

3. Nye ozonlagsnedbrydende stoffer - Nye videnskabelige oplysninger har vist, at visse 
kemiske stoffer, som ikke i øjeblikket kontrolleres af protokollen, har et væsentligt større 
ozonlagsnedbrydende potentiale end tidligere antaget, og at salget af disse stoffer er i stærk 
stigning. UNEP/WHO’s ozonanalyse fra 2006 konkluderer, at ”den rolle, som meget 
kortlivede stoffer spiller i nedbrydningen af ozon, er meget større end hidtil antaget”.
Det menes nu, at meget kortlivede halogenerede stoffer som n-propylbromid (n-PB), som 
næsten udelukkende er menneskeskabte, bidrager væsentligt til den totale stratosfæriske 
bromid og dermed har en negativ indvirkning på den stratosfæriske ozon. Kommissionens 
forslag medtager n-PB i bilag II, del B (stoffer, der skal afgives indberetning om), men det 
bør figurere i bilag II, del A (stoffer, der er underlagt begrænsninger). 

Et yderligere emne er eksportforbuddet i artikel 17. Det er meget vigtigt, at der findes færre 
undtagelser fra dette eksportforbud. Mange undtagelser vil være vanskelige at kontrollere og 
opretholde i praksis. Af etiske og miljømæssige årsager bør eksporten af ozonnedbrydende 
stoffer begrænses så vidt muligt, hvilket i særlig grad gælder haloner og HCFC'er. Der er for 
stor risiko for, at disse stoffer med et højt ozonnedbrydende potentiale (og en kraftig 
drivhuseffekt) slipper ud i atmosfæren. 

Med hensyn til inspektioner vil der være behov for en stærkere struktur på linje med 
henstillingen om miljøinspektioner for at nå målet om en virkelig nedgang i de 
ozonlagsnedbrydende stoffer og en stigning i ozonlagets tykkelse. 

Ændringsforslagene i denne betænkning har til formål at forbedre forordningen yderligere i 
forhold til de ovennævnte udfordringer. På denne måde vil EU fremstå mere ambitiøst 
indadtil og samtidig indtage en førende rolle i verden. Dette vil beskytte os mod de skadelige 
virkninger af overdreven UV-stråling og mindske drivhuseffekten/klimaændringer.
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

xx
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 31. oktober 2008

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder 
ozonlaget (omarbejdning)
KOM(2008)0505 af 31.10.3008 – 2008/0165(COD)
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