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PR_COD_Recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (herschikking)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Medebeslissingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0505)1,

– gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 133 en 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0297/2008),

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten2,

– gezien de brief d.d. xxx 2008 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid overeenkomstig artikel 80 bis, lid 3, 
van zijn Reglement,

– gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie juridische zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat het voorstel in kwestie volgens de Adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1. gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de 
aanbevelingen van de Adviesgroep van de juridische diensten van het Parlement, de Raad 
en de Commissie, met opneming van de door de Commissie juridische zaken 
goedgekeurde technische amendementen, en zoals dit hieronder is geamendeerd;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

                                               
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
2 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Krachtens de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 2037/2000  zijn  de 
productie en het op de markt brengen  van 
chloorfluorkoolstoffen, andere volledig 
gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, 
halonen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-
trichloorethaan, 
broomfluorkoolwaterstoffen , 
broomchloormethaan en methylbromide
geleidelĳk beëindigd. 

(8) Krachtens de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 2037/2000  zijn  de 
productie en het op de markt brengen  van 
chloorfluorkoolstoffen, andere volledig 
gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, 
halonen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-
trichloorethaan, 
broomfluorkoolwaterstoffen , 
broomchloormethaan en methylbromide
geleidelĳk beëindigd. Nu dient ook het 
gebruik van deze stoffen en van producten 
en apparatuur die deze stoffen bevatten, 
geleidelijk aan te worden verboden.

Or. en

Motivering

De reeds geproduceerde ozonafbrekende stoffen vormen een van de grootste bedreigingen 
voor de ozonlaag. Om het ozonafbrekende effect (en het broeikaseffect) te beperken is het van 
belang dat het gebruik van ozonafbrekende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt. Er moet 
worden gezorgd voor stimulansen om het gebruik van met name halonen te beperken, en om 
te proberen de chemicaliën ingezameld te krijgen en ze veilig te vernietigen. Dit werd reeds 
gesteld in de preambule van Verordening (EG) nr. 2037/2000 en dient hier eveneens te 
worden vermeld.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er zijn  alternatieven voor 
methylbromide beschikbaar, hetgeen in 
vergelĳking met het protocol  tot een 

(10) Gezien Beschikking 2008/753/EG 
van de Commissie betreffende de niet-
opneming van methylbromide in bijlage I 
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versnelde eliminatie van methylbromide 
moet leiden. De vrijstelling voor kritische 
toepassingen  van methylbromide moet 
volledig worden beëindigd, met dien 
verstande dat de mogelijkheid moet 
worden gehandhaafd om afwijkingen toe 
te staan in noodsituaties veroorzaakt door 
het onverwacht uitbreken van plagen of 
ziekten, mits een dergelijke noodgreep 
toelaatbaar is krachtens Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en Richtlijn 
98/8/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 1998 betreffende 
het op de markt brengen van biociden. In 
dergelijke gevallen moeten 
emissiereductiemaatregelen, zoals het 
gebruik van zo goed als ondoordringbare 
folies bij bodemfumigatie, worden 
getroffen.

bij Richtlijn 91/414/EEG en de 
beschikbaarheid van alternatieven voor 
methylbromide dienen de productie en het 
gebruik ervan volledig te worden 
verboden. De vrijstelling voor kritische 
toepassingen van methylbromide moet 
volledig worden beëindigd.

_________

PB L 230 van 19.08.91, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk 
gewĳzigd bĳ Richtlijn 2007/52/EG van de 
Commissie (PB L 214 van 17.8.2007, blz. 3).

PB L 123 van 24.04.98, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk 
gewĳzigd bĳ Richtlijn 2007/70/EG van de 
Commissie van 29 november 2007 (PB L 312 van 
30.11.2007, blz. 26).

Or. en

Motivering

Conform Beschikking 2008/753/EG van de Commissie betreffende de niet-opneming van 
methylbromide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG verstrijkt de termijn van toelating van 
methylbromide op 18 maart 2009. Het is dan ook logisch dat het gebruik van methylbromide 
ook in de context van deze verordening wordt verboden.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het gebruik van methylbromide voor 
quarantainedoeleinden of toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer dient
eveneens te worden gereguleerd.  Het 
gemiddelde gebruiksniveau gedurende de 
periode 2005-2008 mag niet worden 
overschreden en dient uiteindelijk te 
worden gereduceerd en tegen 2015 tot nul 
te worden teruggebracht; in de tussentijd 
dienen terugwinningstechnieken te 
worden toegepast.

(11) Voor zover alternatieven beschikbaar 
zijn, dient het gebruik van methylbromide 
voor quarantainedoeleinden of 
toepassingen voorafgaand aan het vervoer 
eveneens zo spoedig mogelijk te worden
verboden.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De lidstaten dienen inspecties uit te 
voeren op basis van een risicogestuurde 
aanpak om de naleving van alle bepalingen 
van de verordening te garanderen, en zij 
dienen zich bijgevolg te concentreren op de 
activiteiten waaraan het grootste risico van 
illegale handel of uitstoot van gereguleerde 

(22) De lidstaten dienen inspecties uit te
voeren op basis van een risicogestuurde 
aanpak om de naleving van alle bepalingen 
van de verordening te garanderen, en zij 
dienen zich bijgevolg te concentreren op de 
activiteiten waaraan het grootste risico van 
illegale handel of uitstoot van gereguleerde 

Adlib Express Watermark



PR\753508NL.doc 9/33 PE415.331v01-00

NL

stoffen is verbonden. stoffen is verbonden. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de inspecties worden 
uitgevoerd overeenkomstig Aanbeveling 
2001/331/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 April 2001 betreffende 
minimumcriteria voor milieu-inspecties in 
de lidstaten (1).
_________

1 PB L 118 van 4.4.2001, blz. 41-46.

Or. en

Motivering

Het succes van deze verordening is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de inspecties. Het is 
dan ook noodzakelijk dat de bepalingen van Aanbeveling 2001/331/EG worden toegepast.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er moet een soepel mechanisme in het 
leven worden geroepen om ervoor te 
zorgen dat stoffen die door de 
wetenschappelijke beoordelingsgroep van 
het protocol als ozonafbrekende stoffen 
worden aangemerkt, worden gerapporteerd, 
zodat de omvang van hun milieueffecten 
kan worden ingeschat, en om ervoor te 
zorgen dat de nieuwe stoffen waarvan vast 
is komen te staan dat zij een significant 
ozonafbrekend vermogen bezitten, aan 
beheersingsmaatregelen worden 
onderworpen.

(28) Er moet een soepel mechanisme in het 
leven worden geroepen om ervoor te 
zorgen dat stoffen die door de 
wetenschappelijke beoordelingsgroep van 
het protocol als ozonafbrekende stoffen 
worden aangemerkt, worden gerapporteerd, 
zodat de omvang van hun milieueffecten 
kan worden ingeschat, en om ervoor te 
zorgen dat de nieuwe stoffen waarvan vast 
is komen te staan dat zij een significant 
ozonafbrekend vermogen bezitten, aan 
beheersingsmaatregelen worden 
onderworpen. In die context dient 
bijzondere aandacht te worden 
geschonken aan de rol van stoffen met 
een zeer korte levensduur, in het licht van 
de UNEP/WMO-studie van 2006, waarin 
tot de conclusie wordt gekomen dat het 
ozonafbrekend vermogen van deze stoffen 
groter is dan tot nu toe werd aangenomen. 
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Or. en

Motivering

In de UNEP/WMO-studie van 2006 over de ozonsituatie wordt tot de conclusie gekomen "dat 
de rol van stoffen met een zeer korte levensduur bij de afbraak van de ozonlaag groter is dan 
tot nu toe werd aangenomen". Thans wordt aangenomen dat gehalogeneerde stoffen met een 
zeer korte levensduur, zoals normaal propylbromide (n-PB), dat bijna uitsluitend 
antropogeen is, significant bijdragen aan de totale hoeveelheid bromide in de stratosfeer en 
dus een negatief effect hebben op de stratosferische ozonlaag. In het voorstel van de 
Commissie is n-PB opgenomen in Bijlage II, Deel B (stoffen die zijn onderworpen aan 
rapportage), terwijl het in de Bijlage II, Deel A (stoffen waarvoor beperkingen gelden) 
thuishoort.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) “op de markt brengen”: de levering 
aan derden of het te hunner beschikking 
stellen, voor de eerste maal op het 
grondgebied van de Gemeenschap, tegen 
betaling of kosteloos, met inbegrip van het 
in het vrije verkeer brengen als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 450/2008;

(16) “op de markt brengen”: de levering 
aan derden of het te hunner beschikking 
stellen op het grondgebied van de 
Gemeenschap, tegen betaling of kosteloos, 
met inbegrip van het in het vrije verkeer 
brengen als bedoeld in Verordening (EG) 
nr. 450/2008; Voor producten en 
apparaten betreft dit alleen de levering of 
terbeschikkingstelling, voor de eerste 
maal op het grondgebied van de 
Gemeenschap;

Or. en

Motivering

Ofschoon de voorgestelde definitie van "op de markt brengen", die wordt beperkt tot de eerste 
transactie binnen de Europese Gemeenschap, in overeenstemming is met de bepalingen van 
het Protocol van  Montreal en de definitie van dit begrip in Verordening nr. 842/2006 inzake 
bepaalde gefluoreerde broeikasgassen, kan zij de doeltreffende tenuitvoerlegging van de voor 
stoffen geldende beheersingsmaatregelen afzwakken. De aankoop van gereguleerde stoffen 
binnen de Europese Gemeenschap zou niet langer geregeld zijn en de handhavingsinstanties 
zouden hun inspecties moeten beperken tot het latere gebruik ervan. 
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) “recycling”: het hergebruik van een 
teruggewonnen gereguleerde stof na een 
eenvoudig reinigingsproces zoals filteren 
en drogen;

(19) “recycling”: het hergebruik van een 
teruggewonnen gereguleerde stof na een 
eenvoudig reinigingsproces;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie verschilt van de in Verordening 842/2006 inzake bepaalde 
gefluoreerde broeikasgassen gebruikte definitie. Recyclingbedrijven recyclen over het 
algemeen HCFK's, die wat hun regulering betreft onder de onderhavige verordening vallen, 
en CFK's, die onder de Verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen vallen. Het is van 
belang dat voor recycling en regeneratie tussen beide verordeningen de nodige consistentie 
wordt gehandhaafd. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) “regeneratie”: de opwerking en 
veredeling van een teruggewonnen 
gereguleerde stof door middel van filteren, 
drogen, destilleren en chemische 
behandeling en dergelĳke, zodat die stof 
weer aan dezelfde kwaliteitsnormen 
voldoet als nieuw geproduceerd materiaal;

(20) "regeneratie": de opwerking van een 
teruggewonnen gereguleerde stof, zodat die 
stof weer aan een bepaalde kwaliteitsnorm 
voldoet;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie wijzigt helemaal de betekenis van regeneratie ten aanzien van de 
definitie in 2037/2000 en het Protocol van Montreal. Restauratie zodat de stof weer aan een 
bepaalde kwaliteitsnorm voldoet die gelijkwaardig is aan die van nieuw geproduceerd 
materiaal vergt onnodige restricties bij de regeneratie, wat kan leiden tot een beperking van 
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de beschikbare hoeveelheid geregenereerd materiaal. De definities in 2037/2000 en het 
Protocol van Montreal vereisen restauratie tot een bepaalde kwaliteitsnorm, die adequate 
regulering garandeert zonder overdreven restricties.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke  producent draagt  er zorg voor dat: 2. Elke  producent draagt  er zorg voor dat:

a) het berekende niveau van zĳn productie 
van chloorfluorkoolwaterstoffen in de 
periode van 1 januari tot en met 31 
december 2010  en in elke periode van 
twaalf maanden daarna niet hoger is dan 
35 % van het berekende niveau van zĳn 
productie van chloorfluorkoolwaterstoffen 
in 1997;

a) het berekende niveau van zĳn productie 
van chloorfluorkoolwaterstoffen in de 
periode van 1 januari tot en met 31 
december 2010  en in elke periode van 
twaalf maanden daarna niet hoger is dan 
35 % van het berekende niveau van zĳn 
productie van chloorfluorkoolwaterstoffen 
in 1997;

b) het berekende niveau van zĳn 
productie van 
chloorfluorkoolwaterstoffen in de periode 
van 1 januari tot en met 31 december 
2014 en in elke periode van twaalf 
maanden daarna niet hoger is dan 
14 % % van het berekende niveau van zĳn 
productie van 
chloorfluorkoolwaterstoffen in 1997;
c) hij na 31 december 2019 geen 
chloorfluorkoolwaterstoffen produceert.

b) hij na 31 december 2014 geen 
chloorfluorkoolwaterstoffen produceert.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor de termijn voor de voor export bestemde productie van HCFK's in 
Europa te vervroegen (van 2025 naar 2020), conform het Protocol van Montreal. In de studie 
van Milieu Ltd en Ecosphere Lda wordt 2015 voorgesteld, maar de Commissie heeft deze 
suggestie niet gevolgd. Om ambitieuzer te zijn moet de termijn worden vervroegd. Ten 
aanzien van de in artikel 11, lid 2 verleende vrijstelling voor het gebruik van HCFK's tot eind 
2014 is het logisch dat op zijn minst de productie van HCFK's wordt stopgezet.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 4 en 5 mogen gereguleerde 
stoffen als grondstof worden geproduceerd, 
op de markt gebracht en gebruikt.

1. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 4 en 5 mogen gereguleerde 
stoffen als grondstof worden geproduceerd,
zonder rekening te houden met de in 
artikel 4, lid 2 vastgestelde 
productieniveaus, op de markt gebracht en 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is noodzakelijk om te garanderen dat de wijziging van de definitie van 
productie (artikel 3, punt 10) de in artikel 4, lid 2 voorgeschreven productiereguleringen niet 
beïnvloedt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 4 en 5 mogen gereguleerde 
stoffen als technische hulpstof worden 
geproduceerd, op de markt gebracht en 
gebruikt.

1. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 4 en 5 mogen gereguleerde 
stoffen als technische hulpstof worden 
geproduceerd, zonder rekening te houden 
met de in artikel 4, lid 2 vastgestelde 
productieniveaus, op de markt gebracht en 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is noodzakelijk om te garanderen dat de wijziging van de definitie van 
productie (artikel 3, punt 10) de in artikel 4, lid 2 voorgeschreven productiereguleringen niet 
beïnvloedt.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 25, lid 2, een lĳst opstellen van 
ondernemingen die gereguleerde stoffen 
als technische hulpstof mogen gebruiken 
en daarbij, indien passend, voor iedere 
onderneming op de lĳst de 
maximumhoeveelheden die mogen worden 
gebruikt en de maximumemissieniveaus 
vaststellen.

4. De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 25, lid 2, een lĳst opstellen van 
ondernemingen die gereguleerde stoffen 
als technische hulpstof mogen gebruiken 
en daarbij, indien passend, voor iedere 
onderneming op de lĳst de 
maximumhoeveelheden die mogen worden 
gebruikt voor make-up of consumptie 
(conform de definities van het Protocol 
van Montreal) en de 
maximumemissieniveaus vaststellen.

Or. en

Motivering

De definitie van technische hulpstoffen onder Besluit X/14 van het Protocol van Montreal 
staat de rapportage en regulering van "make-up" en "consumptie" toe (misschien dienen voor 
de duidelijkheid andere termen te worden gebruikt). Deze behoedzaam in elkaar gezette 
formulering werd gebruikt om te voorkomen dat een definitie diende te worden gegeven van 
"maximaal" gebruik, aangezien een dergelijke definitie irrelevant is voor een toepassing van 
een technische hulpstof die alleen toegestaan is wanneer de emissies "te verwaarlozen" zijn. 
De definitie van "maximaal gebruik" zou de productie duidelijk beperken en levert geen 
voordelen op voor het milieu.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
mogen tot en met 31 december 2014 
geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen op de markt 
worden gebracht en gebruikt voor het 
onderhoud van bestaande koel- en
klimaatregelingsapparatuur, mits op de 
houder een etiket is aangebracht met de 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
mogen tot en met 31 december 2014 
geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen op de markt 
worden gebracht en gebruikt voor het 
onderhoud van bestaande koelinstallaties,
klimaatregelingsapparatuur en omkeerbare 
klimaatregelings-/warmtepompsystemen, 
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vermelding dat de stof is geregenereerd. mits op de houder een etiket is aangebracht 
met de vermelding dat de stof is 
geregenereerd.

Tot en met 31 december 2014 mogen 
gerecycleerde chloorfluorkoolwaterstoffen 
worden gebruikt voor het onderhoud van 
bestaande koel- en
klimaatregelingsapparatuur, mits zij door 
de betrokken onderneming uit dergelijke 
apparatuur zijn teruggewonnen.

Tot en met 31 december 2014 mogen 
gerecycleerde chloorfluorkoolwaterstoffen 
worden gebruikt voor het onderhoud van 
bestaande koelinstallaties,
klimaatregelingsapparatuur en omkeerbare 
klimaatregelings-/warmtepompsystemen, 
mits zij door de betrokken onderneming uit 
dergelijke apparatuur zijn teruggewonnen.

Or. en

Motivering

Ofschoon de apparatuur waarin gerecycleerde/geregenereerde HCFK's mogen worden 
gebruikt dezelfde is als in 2037/2000, stemt de formulering thans niet meer overeen met die 
van artikel 22. Om consistent te zijn dienen ook omkeerbare klimaatregelings-
/warmtepompsystemen te worden vermeld.  Het is van belang dat duidelijk wordt gesteld dat 
deze toepassingen kunnen worden onderhouden met geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen.  Ten tweede blijkt uit het voorstel ook niet duidelijk of de 
etikettering betrekking heeft op de hoeveelheid/het type geregenereerde en/of gerecycleerde 
stof (beide kunnen worden toegevoegd), of op de totale hoeveelheid.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer geregenereerde of 
gerecycleerde chloorfluorkoolwaterstoffen 
voor het onderhoud van koel- en
klimaatregelingsapparatuur worden 
gebruikt, moet op de betrokken apparaten 
een etiket worden aangebracht met de 
vermelding van het type stof, de in het 
apparaat aanwezige hoeveelheid en, 
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
67/548/EEG, het gevaarsymbool en een 
aanduiding van het aan het gebruik van die 
stof verbonden gevaar.

3. Wanneer geregenereerde of 
gerecycleerde chloorfluorkoolwaterstoffen 
voor het onderhoud van koelinstallaties,
klimaatregelingsapparatuur en omkeerbare 
klimaatregelings-/warmtepompsystemen
worden gebruikt, moet op de betrokken 
apparaten een etiket worden aangebracht 
met de vermelding van het type stof, de in 
het apparaat aanwezige hoeveelheid en, 
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
67/548/EEG, het gevaarsymbool en een 
aanduiding van het aan het gebruik van die 
stof verbonden gevaar. Er dient 
aantekening te worden gehouden van de 
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hoeveelheid en het type toegevoegde stof, 
en de identificatie van de onderneming of 
de technicus die het onderhoud heeft 
verricht.

Or. en

Motivering

Ofschoon de apparatuur waarin gerecycleerde/geregenereerde HCFK's mogen worden 
gebruikt dezelfde is als in 2037/2000, stemt de formulering thans niet meer overeen met die 
van artikel 22. Om consistent te zijn dienen ook omkeerbare klimaatregelings-
/warmtepompsystemen te worden vermeld.  Het is van belang dat duidelijk wordt gesteld dat 
deze systemen kunnen worden onderhouden met geregenereerde chloorfluorkoolwaterstoffen.  
Ten tweede blijkt uit het voorstel ook niet duidelijk of de etikettering betrekking heeft op de 
hoeveelheid/het type geregenereerde en/of gerecycleerde HCFK's (beide kunnen worden 
toegevoegd), of op de totale hoeveelheid.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3a. De lidstaten dienen een register bij te 
houden van de ondernemingen die 
geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen op de markt 
brengen. Alleen in het register 
ingeschreven ondernemingen mogen 
geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen op de markt 
brengen De lidstaten stellen de Commissie 
tegen 1 januari 2010 van hun 
registratieprogramma in kennis. Zij 
verlenen ondernemingen die 
geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen ontvangen 
inzage in het register, teneinde ze in staat 
te stellen de oorsprong van de stof te 
bevestigen. 
Ondernemingen die geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen gebruiken 
voor onderhoud houden aantekening van 
de regeneratiebedrijven die 
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geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen hebben 
geleverd.

Or. en

Motivering

Een van de doelstellingen van deze verordening is de risico's van het illegale gebruik van en 
de illegale handel in HCFK's te beperken door het op de markt brengen van geregenereerde 
HCFK's aan restricties te onderwerpen. Geregenereerde HCFK's zullen moeilijk te 
onderscheiden zijn van nieuw geproduceerde stoffen, vooral indien de geregenereerde 
HCFK's gelijkwaardig zijn aan of gelijkend op nieuw geproduceerde HCFK's. 
Regeneratiebedrijven dienen een vergunning voor afvalbehandeling te bezitten en 
aantekening te houden van hun regeneratieactiviteiten. De invoering van toegankelijke 
registers en de verplichting voor de betrokken ondernemingen aantekening te houden zullen 
ertoe bijdragen illegale handel te ontmoedigen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uiterste geldigheidstermijn voor de in 
de eerste alinea bedoelde vrijstellingen is 
31 december 2019.

De uiterste geldigheidstermijn voor de in 
de eerste alinea bedoelde vrijstellingen is 
31 december 2014.

Or. en

Motivering

Er is voorgesteld de termijn voor de voor export bestemde productie van HCFK's in Europa 
te vervroegen (van 2025 naar 2020), conform het Protocol van Montreal. In de studie van 
Milieu Ltd en Ecosphere Lda wordt 2015 voorgesteld, maar de Commissie heeft deze 
suggestie niet gevolgd. Om ambitieuzer te zijn moet de termijn worden vervroegd. Ten 
aanzien van de in artikel 11, lid 2 verleende vrijstelling voor het gebruik van HCFK's tot eind 
2014 is het logisch dat op zijn minst de productie van HCFK's wordt stopgezet.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Artikel 12 Schrappen.

Toepassingen voor 
quarantainedoeleinden, toepassingen 

voorafgaand aan het vervoer en gebruik 
in noodgevallen van methylbromide

1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 5, lid 1, mag methylbromide tot en 
met 31 december 2014 op de markt 
worden gebracht en worden gebruikt voor 
quarantainedoeleinden en voor 
toepassingen voorafgaand aan het 
vervoer.
Methylbromide mag uitsluitend worden 
gebruikt op door de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaat goedgekeurde 
locaties en op voorwaarde dat het uit de 
behandelde goederen vrijkomende 
methylbromide wordt teruggewonnen met 
een terugwinningsrendement van ten 
minste [80 %].
2. Het berekende niveau van het 
methylbromide dat importeurs in de 
periode van 1 januari tot en met 
31 december 2010 en in iedere 
daaropvolgende periode van twaalf 
maanden tot 31 december 2014 op de 
markt brengen of voor eigen rekening 
gebruiken, is niet hoger dan 210 ton ODP.
Voor de periode van  1 januari tot en met 
31 december 2010  en voor iedere 
daaropvolgende  periode van twaalf 
maanden tot 31 december 2014  verzekert 
iedere importeur dat het berekende niveau 
van het methylbromide dat hĳ voor 
quarantainedoeleinden en toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer op de markt 
brengt of voor eigen rekening gebruikt, 
niet meer bedraagt dan 100 % van  het 
gemiddelde van het berekende niveau van 
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het methylbromide dat hĳ in de jaren 
1996, 1997 en 1998 voor 
quarantainedoeleinden en toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer op de markt 
heeft gebracht of voor eigen rekening 
heeft gebruikt. 
3. Methylbromide dat voor 
quarantainedoeleinden en toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer op de markt 
wordt gebracht, mag alleen voor die 
doeleinden worden gebruikt. 
4. De Commissie neemt maatregelen om 
het berekende niveau van het 
methylbromide dat importeurs voor 
quarantainedoeleinden en toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer op de markt 
mogen brengen of voor eigen rekening 
mogen gebruiken, te verlagen in verband 
met de technische en economische 
verkrĳgbaarheid van alternatieve stoffen 
of technieken , in het bijzonder door 
aanpassing van de in lid 2 genoemde 
hoeveelheden .
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, onder meer door 
ze aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 25, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
5. In noodgevallen kan de Commissie, op 
verzoek van de bevoegde instantie van een 
lidstaat, wanneer een onverwachte 
uitbraak van bepaalde plagen of ziekten 
zulks vereist, tĳdelĳk de productie, het op 
de markt brengen en het  gebruik van 
methylbromide toestaan. Zulk een 
toestemming geldt voor een periode van 
maximaal 120 dagen en een hoeveelheid 
van maximaal 20 metrieke  ton en omvat 
een specificatie van de maatregelen die 
moeten worden genomen om de emissies 
bij het gebruik te verminderen .

Or. en
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Motivering

Conform Beschikking 2008/753/EG van de Commissie betreffende de niet-opneming van 
methylbromide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG verstrijkt de termijn van toelating van 
methylbromide op 18 maart 2009. Het is dan ook logisch dat het gebruik van methylbromide 
ook in de context van deze verordening wordt verboden. Er bestaan ook voor het gebruik van 
methylbromide voor quarantainedoeleinden of toepassingen voorafgaand aan het vervoer 
voldoende alternatieven, zoals blijkt uit het in 2004 in het kader van het Protocol van 
Montreal verrichte onderzoek en de studie van het Methyl Bromide Technical Options 
Committee. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan de in bijlage VI 
genoemde kritische toepassingen toetsen
en wĳzigingen en - middels het vastleggen
van einddatums -  tĳdschema's voor 
geleidelĳke eliminatie vaststellen, met 
inachtneming van de beschikbaarheid van 
technisch en economisch haalbare 
alternatieven of technologieën die met het 
oog op milieu en gezondheid aanvaardbaar 
zĳn.

2. De Commissie toetst elk jaar de in 
bijlage VI genoemde kritische 
toepassingen en legt wĳzigingen en -
middels het vastleggen van einddatums -
tĳdschema's voor geleidelĳke eliminatie 
vast, met inachtneming van de 
beschikbaarheid van technisch en 
economisch haalbare alternatieven of 
technologieën die met het oog op milieu en 
gezondheid aanvaardbaar zĳn.

Or. en

Motivering

Halonen hebben het hoogste ozonafbrekend vermogen (en tevens een zeer sterk 
broeikaseffect). Het gebruik van halonen dient dan ook zoveel mogelijk te worden beperkt, 
wat reeds de bedoeling was met de bestaande verordening. Bijlage VI werd tot nu toe evenwel 
nog niet herzien.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De invoer van gereguleerde stoffen die 1. De invoer van gereguleerde stoffen,
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zich niet bevinden in een ander product 
dan een houder voor het vervoer of de 
opslag van de betrokken stof, alsook van 
producten en apparaten, met uitzondering 
van persoonlijke bezittingen, die dergelijke 
stoffen bevatten of nodig hebben, is 
verboden.

alsook van producten en apparaten, met 
uitzondering van persoonlijke bezittingen, 
die dergelijke stoffen bevatten of nodig 
hebben, is verboden.

Or. en

Motivering

Om misverstanden te voorkomen wordt de formulering vereenvoudigd, teneinde duidelijk te 
maken dat in dit artikel zowel het product als de afzonderlijke stoffen worden bedoeld.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) methylbromide dat bestemd is voor 
gebruik in noodgevallen als bedoeld in 
artikel 12, lid 5, dan wel, tot en met 
31 december 2014, voor toepassingen voor 
quarantainedoeleinden en toepassingen 
voorafgaand aan het vervoer als bedoeld 
in artikel 12, lid 1;

Schrappen.

Or. en

Motivering

Deze schrapping vloeit voort uit de schrapping van artikel 12. In lijn met Beschikking 
2008/753/EG van de Commissie betreffende de niet-opneming van methylbromide in bijlage I 
bij Richtlijn 91/414/EEG verstrijkt de termijn van toelating van methylbromide op 18 maart 
2009. Het is dan ook logisch dat het gebruik van methylbromide ook in de context van deze 
verordening wordt verboden. Er bestaan ook voor het gebruik van methylbromide voor 
quarantainedoeleinden of toepassingen voorafgaand aan het vervoer voldoende alternatieven, 
zoals blijkt uit het in 2004 in het kader van het Protocol van Montreal verrichte onderzoek en 
de studie van het Methyl Bromide Technical Options Committee. 
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het is verboden gereguleerde stoffen die 
zich niet bevinden in een ander product 
dan een houder voor het vervoer of de 
opslag van de betrokken stof, of producten 
en apparaten, met uitzondering van 
persoonlijke bezittingen, die dergelijke 
stoffen bevatten of nodig hebben, uit de 
Gemeenschap uit te voeren. 

1. Het is verboden gereguleerde stoffen of 
producten en apparaten, met uitzondering 
van persoonlijke bezittingen, die dergelijke 
stoffen bevatten of nodig hebben, uit de 
Gemeenschap uit te voeren.

2. Het in lid 1 vastgestelde  verbod geldt 
niet voor de uitvoer van:

2. Het in lid 1 vastgestelde  verbod geldt 
niet voor de uitvoer van:

a) gereguleerde stoffen , bestemd om te 
voorzien in de behoeften van de partĳen 
voor de in artikel 10, lid 2, bedoelde
essentiële toepassingen;

a) gereguleerde stoffen , bestemd om te 
voorzien in de behoeften van de partĳen 
voor de in artikel 10, lid 2, bedoelde
essentiële toepassingen;

b) gereguleerde stoffen, bestemd om te 
voorzien in de behoeften van de partijen 
voor de in artikel 13, lid 1, bedoelde 
kritische toepassingen; 
c) gereguleerde stoffen, bestemd voor 
gebruik als grondstof ;
d) gereguleerde stoffen, bestemd voor 
gebruik als technische hulpstof;
e) producten en apparaten die gereguleerde 
stoffen bevatten of nodig hebben , 
geproduceerd overeenkomstig artikel 10, 
lid 7 , of ingevoerd ingevolge artikel 15, lid 
2, onder d) en e);

b) producten en apparaten die gereguleerde 
stoffen bevatten of nodig hebben , 
geproduceerd overeenkomstig artikel 10, 
lid 7 , of ingevoerd ingevolge artikel 15, lid 
2, onder e);

f) producten en apparaten die halonen 
bevatten of nodig hebben,  bestemd om te 
voorzien in de behoeften voor de in 
bĳlage VI genoemde kritische 
toepassingen; 
g) nieuw geproduceerde of 
geregenereerde 
chloorfluorkoolwaterstoffen voor andere 
toepassingen dan vernietiging. 
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
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kan de Commissie, op verzoek van een 
bevoegde instantie van een lidstaat en 
volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde 
procedure, toestemming geven voor de 
uitvoer van producten en apparaten die 
chloorfluorkoolwaterstoffen bevatten, 
indien is aangetoond dat het verbieden 
van de uitvoer, gezien de economische 
waarde en de verwachte resterende 
levensduur van de goederen in kwestie, 
voor de exporteur een onevenredig zware 
belasting zou betekenen.
4. De in lid 2, onder a) tot en met d), 
bedoelde uitvoer is aan een vergunning 
onderworpen.  Die uitvoervergunning 
wordt door de Commissie aan 
ondernemingen afgegeven, nadat is 
nagegaan of aan artikel 20 is voldaan.

4. De in lid 2 bedoelde uitvoer is aan een 
vergunning onderworpen. 
Die uitvoervergunning wordt door de 
Commissie aan ondernemingen afgegeven, 
nadat is nagegaan of aan artikel 20 is 
voldaan. 

5. De in lid 2, onder e) tot en met g), en in 
lid 3 bedoelde uitvoer, met uitzondering
van uitvoer volgend op doorvoer of 
tijdelijke opslag van goederen waaraan 
geen andere douanebestemming als 
bedoeld in Verordening (EG) 
nr. 450/2008 is gegeven, is aan een 
vergunning onderworpen. 
Die uitvoervergunning wordt door de 
Commissie aan de exporteur afgegeven, 
nadat is nagegaan of aan artikel 20 is 
voldaan. 

Or. en

Motivering

Om ethische en milieuredenen dient de uitvoer van ozonafbrekende stoffen zoveel mogelijk te 
worden beperkt, met name in het geval van halonen en CFK's. Het risico dat deze stoffen met 
een hoog ozonafbrekend vermogen (en een sterk broeikaseffect) in de atmosfeer terechtkomen 
is te groot.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de overgelegde 
gegevens in specifieke gevallen en voor 
zover nodig ter beschikking stellen van de 
bevoegde instanties van de betrokken 
partijen en in voorkomend geval:

6. De Commissie kan de overgelegde 
gegevens in specifieke gevallen en voor 
zover nodig ter beschikking stellen van de 
bevoegde instanties van de betrokken 
partijen en treft binnen 30 werkdagen na 
ontvangst van de aanvraag een van de 
volgende maatregelen:

(-a) de aanvraag voor een import- of 
exportvergunning inwilligen,

Or. en

Motivering

De in dit artikel voorgestelde vaststelling van een complex “prior-informed-consent”-systeem 
kan leiden tot vertragingen bij het transport en bijgevolg verlies van bestellingen. Voorgesteld 
wordt in de verordening een "tijdslijn" vast te stellen, teneinde te garanderen dat de handel 
zonder onredelijke vertraging kan worden voortgezet. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De productie, de invoer,  het op de markt 
brengen, het gebruik en de uitvoer  van 
nieuwe stoffen, genoemd in deel A 
van bijlage II, zijn verboden. Dit verbod 
geldt niet voor nieuwe stoffen die als 
grondstof of voor analytische of 
laboratoriumtoepassingen worden gebruikt, 
die met het oog op tijdelijke opslag, met 
inbegrip van overlading, worden 
ingevoerd, of die na doorvoer of tijdelijke 
opslag worden uitgevoerd zonder dat 
daaraan een andere douanebestemming als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 450/2008 

1. De productie, de invoer,  het op de markt 
brengen, het gebruik en de uitvoer  van 
nieuwe stoffen, genoemd in deel A van
bijlage II, zijn verboden. Dit verbod geldt 
niet voor nieuwe stoffen die als grondstof 
of voor analytische of 
laboratoriumtoepassingen  worden 
gebruikt, die met het oog op tijdelijke 
opslag, met inbegrip van overlading, 
worden ingevoerd, of die na doorvoer of 
tijdelijke opslag worden uitgevoerd zonder 
dat daaraan een andere douanebestemming 
als bedoeld in Verordening (EG) 
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is gegeven . nr. 450/2008 is gegeven .
2. De Commissie kan in deel A van 
bijlage II  andere dan reeds gereguleerde 
stoffen opnemen, waarvan de 
wetenschappelĳke beoordelingsgroep van 
het Protocol van Montreal heeft vastgesteld 
dat zĳ een significant ozonafbrekend 
vermogen bezitten, en  vrĳstellingen van 
lid 1 verlenen. Deze maatregelen, die 
bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

2. De Commissie kan indien nodig 
voorstellen doen om in deel A van bijlage 
II  andere dan reeds gereguleerde stoffen 
op te nemen, waarvan de 
wetenschappelĳke beoordelingsgroep van 
het Protocol van Montreal heeft vastgesteld 
dat zĳ een significant ozonafbrekend 
vermogen bezitten of die uitgebreid 
worden geproduceerd, gebruikt en 
uitgestoten, en  vrĳstellingen van lid 1 
verlenen. Deze maatregelen, die bedoeld
zijn om niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

3. In het licht van relevante 
wetenschappelijke gegevens kan de 
Commissie andere dan reeds gereguleerde 
stoffen in deel B van bijlage II opnemen, 
waarvan is vastgesteld dat zij een 
ozonafbrekend vermogen bezitten. Deze 
maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 25, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

3. In het licht van relevante 
wetenschappelijke gegevens kan de 
Commissie andere dan reeds gereguleerde 
stoffen in deel B van bijlage II opnemen, 
waarvan is vastgesteld dat zij een 
ozonafbrekend vermogen van 0.001 of 
meer en een atmosferische levensduur 
van meer dan 120 dagen bezitten. Deze 
maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 25, lid 3, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Dit artikel stelt de Commissie in staat een nieuwe stof op te nemen in bijlage II, uitsluitend op 
basis van haar ozonafbrekend vermogen. Een dergelijke toevoeging moet ook steunen op 
andere parameters die van invloed zijn op de ozonlaag, zoals het gebruik van het product en 
de emissies ervan. Er bestaan vele gehalogeneerde stoffen met een korte levensduur die een 
theoretisch ozonafbrekend vermogen hebben. Er is aangetoond dat stoffen met een 
atmosferische levensduur van minder dan 120 dagen de stratosfeer niet in substantiële 
hoeveelheden kunnen bereiken om een significant, langdurig effect op de ozonlaag te kunnen 
hebben.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties worden uitgevoerd 
overeenkomstig Aanbeveling 
2001/331/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 April 2001 betreffende 
minimumcriteria voor milieu-inspecties in 
de lidstaten (1).

1. De lidstaten voeren inspecties uit met 
betrekking tot de naleving van deze 
verordening door de ondernemingen, 
waarbij zij een risicogestuurde benadering 
hanteren en de bevindingen schriftelijk 
vastleggen, inclusief inspecties betreffende 
de invoer en uitvoer van gereguleerde 
stoffen alsook van producten en apparaten 
die dergelijke stoffen bevatten of nodig 
hebben. De bevoegde instanties van de 
lidstaten stellen het onderzoek in dat de 
Commissie op grond van deze verordening 
nodig acht.

1. De lidstaten voeren inspecties uit met 
betrekking tot de naleving van deze 
verordening door de ondernemingen, 
waarbij zij een risicogestuurde benadering 
hanteren en de bevindingen schriftelijk 
vastleggen, inclusief inspecties betreffende 
de invoer en uitvoer van gereguleerde 
stoffen alsook van producten en apparaten 
die dergelijke stoffen bevatten of nodig 
hebben. De bevoegde instanties van de 
lidstaten stellen het onderzoek in dat de 
Commissie op grond van deze verordening 
nodig acht.

1 bis. Onverminderd lid 2 mogen de 
lidstaten tevens steekproefsgewijze 
controles verrichten op de in- en uitvoer 
van gereguleerde stoffen.

2. Indien de Commissie en de bevoegde 
instantie van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan het onderzoek moet worden 
verricht, ermee instemmen, staan de 
ambtenaren van de Commissie die van 
genoemde instantie bĳ de uitvoering van 
hun taak bĳ.

2. Indien de Commissie en de bevoegde 
instantie van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan het onderzoek moet worden 
verricht, ermee instemmen, staan de 
ambtenaren van de Commissie die van 
genoemde instantie bĳ de uitvoering van 
hun taak bĳ.

3. Bĳ de uitvoering van de haar ingevolge 
deze verordening opgelegde taken kan de 
Commissie van de regeringen en de 
bevoegde instanties van de lidstaten en van 
ondernemingen alle benodigde gegevens 
verlangen.  Wanneer de Commissie een 
onderneming om gegevens verzoekt, zendt 
zĳ tegelĳkertĳd met het verzoek een 

3. Bĳ de uitvoering van de haar ingevolge 
deze verordening opgelegde taken kan de 
Commissie van de regeringen en de 
bevoegde instanties van de lidstaten en van 
ondernemingen alle benodigde gegevens 
verlangen.  Wanneer de Commissie een 
onderneming om gegevens verzoekt, zendt 
zĳ tegelĳkertĳd met het verzoek een 
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afschrift aan de bevoegde instantie van de 
lidstaat op het grondgebied waarvan het 
hoofdkantoor van de onderneming is 
gevestigd.

afschrift aan de bevoegde instantie van de 
lidstaat op het grondgebied waarvan het 
hoofdkantoor van de onderneming is 
gevestigd.

4. De Commissie neemt passende 
maatregelen om adequate uitwisseling van 
informatie en samenwerking tussen de 
nationale instanties onderling alsmede 
tussen de nationale instanties en de 
Commissie te bevorderen. 

4. De Commissie neemt passende 
maatregelen om adequate uitwisseling van 
informatie en samenwerking tussen de 
nationale instanties onderling alsmede 
tussen de nationale instanties en de 
Commissie te bevorderen. 

De Commissie neemt passende 
maatregelen om het vertrouwelĳk karakter 
van de op grond van dit artikel verkregen 
gegevens te beschermen.

De Commissie neemt passende 
maatregelen om het vertrouwelĳk karakter 
van de op grond van dit artikel verkregen 
gegevens te beschermen.

4a. Een lidstaat mag op verzoek van een 
andere lidstaat optreden tegen personen 
die worden verdacht van betrokkenheid 
bij de illegale overbrenging van 
gereguleerde stoffen en die zich op zijn 
grondgebied bevinden.
_______

1 PB L 118 van 4.4.2001, blz. 41-46.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat Aanbeveling 2001/331/EC wordt opgevold wat inspecties betreft. De 
lidstaten dienen hun medewerking te verlenen en tevens steekproefsgewijze controles te 
verrichten. Goede inspecties zullen noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid van deze 
verordening te waarborgen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Deel A: Stoffen waarvoor beperkingen gelden overeenkomstig artikel 24, lid 1

Stof Ozonafbrekend 
vermogen
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CBr2 F2 Dibroomdifluormethaan (halon-1202) 1,25

Deel B: Stoffen die zijn onderworpen aan rapportage overeenkomstig artikel 26
Stof Ozonafbrekend 

vermogen

C3H7Br 1-Broompropaan (n-propylbromide) 0,02 – 0,10
C2H5Br Broomethaan (ethylbromide) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorjoodmethaan (trifluormethyljodide) 0,01 – 0,02

Amendement

Deel A: Stoffen waarvoor beperkingen gelden overeenkomstig artikel 24, lid 1

Stof Ozonafbrekend 
vermogen

CBr2 F2 Dibroomdifluormethaan (halon-1202) 1,25

C3H7Br 1-Broompropaan (n-propylbromide) 0,02 – 0,10

Deel B: Stoffen die zijn onderworpen aan rapportage overeenkomstig artikel 26
Stof Ozonafbrekend 

vermogen

C2H5Br Broomethaan (ethylbromide) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluorjoodmethaan (trifluormethyljodide) 0,01 – 0,02

Or. en

Motivering

In de UNEP/WMO-studie van 2006 over de ozonsituatie wordt tot de conclusie gekomen "dat 
de rol van stoffen met een zeer korte levensduur bij de afbraak van de ozonlaag groter is dan 
tot nu toe werd aangenomen". Thans wordt aangenomen dat gehalogeneerde stoffen met een 
zeer korte levensduur, zoals normaal propylbromide (n-PB), dat bijna uitsluitend 
antropogeen is, significant bijdragen aan de totale hoeveelheid bromide in de stratosfeer en 
dus een negatief effect hebben op de stratosferische ozonlaag, gezien de grote 
productiehoeveelheden. In het voorstel van de Commissie is n-PB opgenomen in Bijlage II, 
Deel B (stoffen die zijn onderworpen aan rapportage), terwijl het in de Bijlage II, Deel A 
(stoffen waarvoor beperkingen gelden) thuishoort.
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TOELICHTING

Inleiding

Onze atmosfeer is zodanig samengesteld dat twee verschillende lagen ons beschermen. Het 
lagere deel van de atmosfeer (troposferische laag) bevat een aanzienlijke, heilzame 
concentratie van kooldioxide die de zonnehitte tegenhoudt (maar een hogere concentratie van 
CO2 doet het broeikaseffect toenemen, met klimaatverandering als mogelijk gevolg). De 
tweede laag is de stratosferische ozonlaag die het leven op aarde beschermt tegen schadelijke 
ultraviolette straling van de zon. De onderhavige verordening is in de eerste plaats gericht op 
het beschermen van de stratosferische ozonlaag, maar ook op het voorkomen van 
klimaatverandering, aangezien de stoffen die worden verboden niet alleen een aanzienlijk 
ozonafbrekend vermogen (ozone depleting potential - ODP), maar evenzeer een 
aardopwarmingsvermogen (global warming potential – GWP) hebben.

Begin jaren 80 signaleerden wetenschappers een significante daling van de concentratie van 
ozon in de stratosfeer boven Antarctica, die grote bekendheid kreeg als het "gat in de 
ozonlaag". Op zijn hoogtepunt – in het voorjaar bij de eeuwwisseling – was het verlies aan 
ozon rond de polen het grootst, hoewel de concentraties ook op andere plaatsen sterk verlaagd 
waren. De toename van UV-straling heeft schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de 
mens, bijvoorbeeld door meer gevallen van huidkanker en staar, en voor ecosystemen.

Al in 1987 hebben de regeringen overeenstemming bereikt over het Protocol van Montreal 
betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, waarmee een begin werd gemaakt met de 
geleidelijke eliminatie van stoffen die de ozonlaag afbreken (ozone-depleting substances –
ODS) in alle ondertekenende landen, aan de hand van een vast tijdschema. De voornaamste 
ODS zijn chloorfluorkoolstoffen (CFK's), halonen, chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) en 
methylbromide. In 2007 hebben de partijen (waaronder de Europese Gemeenschap) de 
twintigste verjaardag van het Protocol van Montreal gevierd, waarbij het werd geroemd als 
een van de meest succesvolle internationale milieuverdragen. Op dat moment hadden alle 191 
partijen een afname van het gebruik van ODS gerealiseerd van 95% ten opzichte van de 
referentiehoeveelheid. Deze afname was het hoogst (99,2%) in de geïndustrialiseerde landen 
en enigszins lager (80%) in de ontwikkelingslanden.

In zijn meest recente verslag, dat in 2007 is uitgebracht, heeft de wetenschappelijke 
beoordelingsgroep (Scientific Assessment Panel – SAP) die in het kader van het Protocol van 
Montreal is ingesteld, bevestigd dat de ozonlaag zich dankzij de regulerende maatregelen die 
door het protocol zijn ingevoerd, langzaam herstelt – ook al liggen we 10 tot 15 jaar achter op 
de ramingen in zijn vorige verslag van 2002. De verwachtingen zijn nu dat de gemiddelde 
ozonconcentratie en de concentratie aan de Noordpool zich in 2050 zullen hebben hersteld en 
dat het gat in de ozonlaag boven Antarctica tussen 2060 en 2075 verdwenen zal zijn.

Volgens het UNEP zal de regulering die met het Protocol van Montreal is ingevoerd, 
wereldwijd miljoenen gevallen van dodelijke huidkanker en tientallen miljoenen gevallen van 
niet-dodelijke huidkanker en staar voorkomen. Daarnaast zal deze regulering bijdragen tot het 
voorkomen van een emissie van broeikasgassen die overeenkomt met meer dan 100 miljard 
ton CO2 tussen 1990 en 2010.
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In 2010 zal de emissie van ODS verantwoordelijk zijn voor minder dan 5% van de mondiale 
geraamde CO2-emissie in vergelijking met bijna 50% in 1990. In zijn verslag van 2007 
waarschuwt de SAP de partijen dat ondanks de successen waakzaamheid geboden blijft om 
het nieuwe tijdschema voor het herstel van de ozonlaag te kunnen halen, waarbij ook rekening 
moet worden gehouden met de nog resterende onzekerheden, vooral over de effecten van 
klimaatverandering.

Voorstel van de Commissie

Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ("de 
verordening") is het belangrijkste instrument van de Europese Gemeenschappen voor de 
uitvoering van het Protocol van Montreal. De voorgestelde herschikking handhaaft in het 
algemeen de werkingssfeer van de bestaande verordening. De voorgestelde verordening zal 
van toepassing zijn op de in de bijlagen I en II genoemde stoffen. Bijlage II voorziet in een 
soepel mechanisme voor de invoering van bepaalde toezichtsmaatregelen (voor stoffen 
waarvan blijkt dat zij de ozonlaag kunnen aantasten) respectievelijk beheersingsmaatregelen 
(als hun ozonafbrekend vermogen aanzienlijk is).

Het voorstel volgt de structuur van Verordening (EG) nr. 2037/2000, maar er is een nieuw 
hoofdstuk toegevoegd over afwijkingen van het verbod op productie, op de markt brengen en 
gebruik. De desbetreffende voorschriften waren oorspronkelijk verspreid over de diverse 
bepalingen m.b.t. de tijdschema’s voor de geleidelijke eliminatie van gereguleerde stoffen en 
producten. Deze redactionele wijziging maakt de tekst beter leesbaar en vergemakkelijkt 
aldus de toepassing van de wetgeving.

De belangrijkste doelstellingen van deze herziening zijn: (1) Verordening (EG) nr. 2037/2000 
vereenvoudigen en herschikken en tegelijkertijd, overeenkomstig het streven van de 
Commissie naar betere regelgeving, eventueel onnodige administratieve lasten beperken; (2) 
de naleving van het Protocol van Montreal, zoals dit is aangepast in 2007, garanderen; en 3) 
waarborgen dat de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst worden aangepakt om te 
zorgen voor een tijdig herstel van de ozonlaag en om schadelijke effecten op de gezondheid 
van de mens en ecosystemen te voorkomen.

De belangrijkste nog resterende uitdagingen zijn:

1. Vrijkomen van "opgespaarde" ODS/broeikasgasemissie in de atmosfeer – Omdat het 
protocol vooral de nadruk heeft gelegd op het verbieden van de productie van ODS, blijven 
er significante hoeveelheden ODS opgeslagen als "reservoir" in producten en apparatuur 
(bijvoorbeeld in isolatieschuim, koelmiddelen en klimaatregelingsystemen). Ramingen 
geven aan dat deze "reservoirs" in 2015 wereldwijd zullen neerkomen op 2 miljoen ton 
ODP (ozonafbrekend vermogen) of 13,4 miljard ton CO2eq – daarom zijn er verdergaande 
maatregelen nodig. De ODS-reservoirs in de EU kunnen oplopen tot circa 700 000 ton in 
2010, het equivalent van 5 miljard ton CO2, maar de huidige ramingen zijn hoogst 
onzeker. Artikel 22 van het voorstel van de Commissie verschaft een wettelijk kader voor 
de vernietiging van gereguleerde stoffen. Er moeten middelen worden gevonden om deze 
voorschriften bindend te maken en de doeltreffendheid ervan in de praktijk te garanderen.

2. Vrijgestelde toepassingen van ODS – Het protocol voorziet in een zekere mate van 
flexibiliteit bij het gebruik van gereguleerde ODS, bijvoorbeeld wanneer er nog geen 
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technisch of economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn of voor bepaalde 
toepassingen, zoals het gebruik van methylbromide voor quarantainedoeleinden of 
toepassingen voorafgaand aan het vervoer of als grondstof (artikel 12). Een recente 
Beschikking van de Commissie (2008/753/EG) betreffende de niet-opneming van 
methylbromide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG (betreffende het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen) zou tot een rechtstreeks verbod op het gebruik van 
methylbromide moeten leiden. Halonen zijn een nog grotere reden tot zorg, omdat zij het 
grootste potentieel hebben om de ozonlaag af te breken (en tevens een zeer sterk 
broeikaseffect). Het gebruik van halonen dient dan ook zoveel mogelijk te worden beperkt, 
wat reeds de bedoeling was met de bestaande verordening. Bijlage VI werd tot nu toe 
evenwel nog niet herzien. Het is van groot belang dat daar in de nabije toekomst voor 
wordt gezorgd (zie artikel 13 van het voorstel van de Commissie). Omdat nu alternatieven 
beschikbaar zijn die halonen in brandbeveiligingssystemen kunnen vervangen, kunnen nu 
ook einddatums voor de bestaande toepassingen worden vastgesteld.  In artikel 11 wordt 
voorgesteld de termijn voor de voor export bestemde productie van HCFK's in Europa te 
vervroegen (van 2025 naar 2020), conform het Protocol van Montreal. In de studie van 
Milieu Ltd en Ecosphere Lda wordt 2015 voorgesteld, maar de Commissie heeft deze 
suggestie niet gevolgd. Om ambitieuzer te zijn moet de termijn worden vervroegd.

3. Nieuwe ODS – Uit nieuwe wetenschappelijke gegevens is gebleken dat het ODP van 
bepaalde chemische stoffen die momenteel niet door het protocol worden gereguleerd 
aanzienlijk hoger is, terwijl de verkoop van deze stoffen snel groeit. In de UNEP/WMO-
studie van 2006 over de ozonsituatie wordt tot de conclusie gekomen "dat de rol van 
stoffen met een zeer korte levensduur bij de afbraak van de ozonlaag groter is dan tot nu 
toe werd aangenomen". Thans wordt aangenomen dat gehalogeneerde stoffen met een zeer 
korte levensduur, zoals normaal propylbromide (n-PB), dat bijna uitsluitend antropogeen 
is, significant bijdragen aan de totale hoeveelheid bromide in de stratosfeer en dus een 
negatief effect hebben op de stratosferische ozonlaag. In het voorstel van de Commissie is 
n-PB opgenomen in Bijlage II, Deel B (stoffen die zijn onderworpen aan rapportage), 
terwijl het in de Bijlage II, Deel A (stoffen waarvoor beperkingen gelden) thuishoort.

Een ander probleem is het exportverbod (artikel 17). Het is van groot belang dat er op dit 
gebied minder vrijstellingsmogelijkheden bestaan. Talrijke vrijstellingen zullen moeilijk te 
controleren zijn of zullen in de praktijk moeilijk kunnen worden gehandhaafd. Om ethische en 
ecologische redenen dient de export van de ozonlaag afbrekende stoffen zoveel mogelijk te 
worden beperkt, met name wanneer het gaat om halonen of HCFK's. Het risico dat deze 
stoffen met een hoog ozonafbrekend vermogen (en een sterk broeikaseffect) in de atmosfeer 
terechtkomen is te groot.

Wat de inspecties betreft zal een sterkere structuur, in lijn met de aanbeveling inzake milieu-
inspecties, noodzakelijk zijn, teneinde te komen tot een werkelijke daling van de ODS en een 
dikkere ozonlaag.

De in dit verslag voorgestelde amendementen hebben tot doel de verordening verder te 
verbeteren, in lijn met de bovengenoemde uitdagingen. De EU kan op die manier ambitieuzer 
worden voor zichzelf en een leidende rol spelen in de wereld. Dit zal ons beter beschermen 
tegen de vernietigende gevolgen van te veel UV-straling, en het broeikaseffect en de 
klimaatverandering doen afnemen.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

xx
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 31 oktober 2008

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
ozonlaag afbrekende stoffen (herschikking) COM(2008)0505 van 31.10.2008 –
2008/0165(COD)
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