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PR_COD_Recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč  
(prenovitev)
(KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Postopek soodločanja – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0505)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 133 in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0297/2008),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov2,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne xxx 2008, naslovljenega na Odbor 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu z odstavkom 3 člena 80a poslovnika,

– ob upoštevanju členov 80a in 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine 
pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, s tehničnimi prilagoditvami, ki jih je odobril 
Odbor za pravne zadeve in kakor je bil spremenjen v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 Še neobjavljeno v UL.
2 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Uredba (ES) št. 2037/2000  je določala 
postopno opuščanje proizvodnje in dajanja 
na trg  klorofluoroogljikovodikov, drugih 
popolnoma halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov, halonov, 
ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-
trikloroetana, delno halogeniranih 
bromofluoroogljikovodikov , 
bromoklorometana in metilbromida . 

(8) Uredba (ES) št. 2037/2000  je določala 
postopno opuščanje proizvodnje in dajanja 
na trg  klorofluoroogljikovodikov, drugih 
popolnoma halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov, halonov, 
ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-
trikloroetana, delno halogeniranih 
bromofluoroogljikovodikov , 
bromoklorometana in metilbromida . Zdaj 
je tudi primerno, da se postopoma prepove 
uporaba teh snovi ter izdelkov in opreme, 
ki te snovi vsebujejo.

Or. en

Obrazložitev

Ozonsko plast med drugim najbolj ogrožajo že proizvedene snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. 
Pomembno je čim bolj omejiti uporabo navedenih snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, da se 
zmanjša učinek tanjšanja ozonskega plašča in učinek tople grede). Potrebne so pobude za 
zmanjšanje odvisnosti predvsem od halonov, hkrati pa je treba poskusiti kemikalije zbrati in 
jih varno uničiti. To je bilo že omenjeno v preambuli uredbe (ES) št. 2037/2000 in bi bilo 
trebana tem mestu ponovno omeniti.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nadomestljivost metilbromida bi se 
morala kazati v občutnejšem zmanjšanju 
njegove proizvodnje in porabe v 
primerjavi s Protokolom. Popolnoma bi 
bilo treba opustiti izjemo za nujne uporabe
metilbromida, obenem pa ohraniti 
možnost za odobritev odstopanja v 
izrednih razmerah ob nepričakovanih 
izbruhih škodljivcev ali bolezni, kadar je 

(10) Glede na Odločbo Komisije 
2008/753/ES z dne 18. septembra 2008 o 
nevključitvi metilbromida v Prilogo I k 
Direktivi Sveta 91/414 EGS in 
nadomestljivost metilbromida bi bilo treba
v celoti prepovedati njegovo proizvodnjo 
in porabo. Popolnoma bi bilo treba opustiti 
izjemo za nujne uporabe  metilbromida.
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taka uporaba v nujnih primerih dovoljena 
v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z 
dne 15. julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet ter 
Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. februarja 1998 o 
dajanju biocidnih pripravkov v promet. V 
takih primerih je treba predvideti ukrepe 
za zmanjšanje emisij, kot je na primer 
uporaba dejansko neprepustnih prevlek 
pri zaplinjevanju zemlje.
_________

UL L 230, 19. 8. 1991, str. 1. Direktiva, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 
2007/52/ES (UL L 214, 17. 8. 2007, str. 3).

UL L 123, 24. 4. 1998, str. 1. Direktiva, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 
2007/70/ES z dne 29. novembra 2007 (UL L 312, 
30. 11. 2007, str. 26).

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Odločbo Komisije 2008/753/ES z dne 18. septembra 2008 o nevključitvi 
metilbromida v Prilogo I k Direktivi 91/414 EGS bo odobritev metilbromida potekla 
18. marca 2009. Smiselno bi bilo prepovedati uporabo metilbromida tudi v okviru te uredbe.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prav tako bi bilo treba nadzorovati 
tudi uporabo metilbromida za karantenske 
ukrepe in predtovorna opravila.  
Povprečna raven uporabe od leta 2005 do 
leta 2008  se ne bi smela preseči  ter bi se 
morala zmanjšati in postopno opustiti do 
leta 2015, medtem pa bi bilo treba 
uporabljati tehnologije za rekuperacijo .

(11) Če so na voljo nadomestne snovi, bi 
bilo treba tudi uporabo metilbromida za 
karantenske ukrepe in predtovorna opravila 
čim prej prepovedati.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice morajo izvajati 
inšpekcijske preglede na podlagi tveganja, 
da zagotovijo izpolnjevanje vseh določb 
Uredbe, zato so pri tem usmerjene na tiste 
dejavnosti, ki pomenijo največje tveganje 
za nezakonito trgovino ali emisije 
nadzorovanih snovi. 

(22) Države članice morajo izvajati 
inšpekcijske preglede na podlagi tveganja, 
da zagotovijo izpolnjevanje vseh določb 
Uredbe, zato so pri tem usmerjene na tiste 
dejavnosti, ki pomenijo največje tveganje 
za nezakonito trgovino ali emisije 
nadzorovanih snovi. Države članice 
zagotovijo, da se inšpekcijski pregledi 
izvajajo v skladu s Priporočilom 
2001/331/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. aprila 2001o določitvi 
najmanjših meril za okoljske inšpekcijske 
preglede v državah članicah1.
_________
1 UL L 118, 4. 4. 2001, str. 41-46

Or. en

Obrazložitev

Uspešnost te uredbe je zelo odvisna od dobrih inšpekcijskih pregledov, zato je treba izvajati 
določbe iz priporočila 2001/331/ES.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Vzpostaviti je treba prilagodljiv 
mehanizem, da se zagotovi poročanje o 
snoveh, ki jih je znanstveni odbor za 
presojo v skladu s Protokolom opredelil 
kot snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, ter da 
je tako mogoče presoditi, kako obsežen je 
njihov vpliv na okolje, in zagotoviti, da za 
nove snovi, za katere je bil ugotovljen 
precejšen dejavnik škodljivosti za ozon, 
veljajo nadzorni ukrepi.

(28) Vzpostaviti je treba prilagodljiv 
mehanizem, da se zagotovi poročanje o 
snoveh, ki jih je znanstveni odbor za 
presojo v skladu s Protokolom opredelil 
kot snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, ter da 
je tako mogoče presoditi, kako obsežen je 
njihov vpliv na okolje, in zagotoviti, da za 
nove snovi, za katere je bil ugotovljen 
precejšen dejavnik škodljivosti za ozon, 
veljajo nadzorni ukrepi.  . V tem pogledu je 
treba posebno pozornost nameniti vlogi 
zelo kratkoživih snovi ter upoštevati oceno 
Programa ZN za okolje in Svetovne 
meteorološke organizacije o ozonu iz leta 
2006, ki ugotavlja, da je dejavnik 
škodljivosti za ozon pri teh snoveh večji, 
kot je bilo sprva ocenjeno. 

Or. en

Obrazložitev

V oceni UNEP/SMO o ozonskem plašču iz leta 2006 je bilo ugotovljeno, da imajo zelo 
kratkožive snovi pri tanjšanju ozonskega plašča pomembnejšo vlogo, kot pa so ocenjevali 
doslej. Sedaj velja mnenje, da so zelo kratkožive halogenirane snovi, kot je normalni propil 
bromid (n-PB), ki je skoraj izključno antropogen, bistveno prispevajo k skupnemu bromu v 
stratosferi, s čimer škodljivo vplivajo na stratosferski ozon. V predlogu Komisije je propil 
bromid (n-PB) vključen v prilogo II, del B (snovi, ki jih je treba sporočiti), vendar ga je treba 
vključiti v prilogo II, del A (omejene snovi).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „dajanje na trg“ pomeni oskrbovanje 
ali prvič  dajanje na voljo tretjim osebam 
znotraj Skupnosti  za plačilo ali brezplačno 

(16) „dajanje na trg“ pomeni oskrbovanje 
ali  dajanje na voljo tretjim osebam znotraj 
Skupnosti  za plačilo ali brezplačno in 
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in vključuje sprostitev v prosti promet, 
kakor je navedeno v Uredbi (ES) 
št. 450/2008 ,

vključuje sprostitev v prosti promet, kakor 
je navedeno v Uredbi (ES) št. 450/2008 . 
Pri izdelkih in opremi se to nanaša samo 
na prvo oskrbovanje ali dajanje na voljo v 
Skupnosti,

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je predlagana opredelitev "dajanja na trg", ki je omejena na prvo transakcijo v 
Evropski skupnosti, v skladu z določbami Montrealskega protokola in opredelitvijo tega 
izraza v uredbi (ES) 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih, je lahko zaradi nje 
izvajanje nadzornih ukrepov, ki veljajo za snovi, manj učinkovito. Nakup nadzorovanih snovi 
v Evropski skupnosti ne bi bil več urejen, izvršilni organi pa bi lahko le opravljali 
inšpekcijske preglede o nadaljnji uporabi.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „recikliranje“ pomeni ponovno 
uporabo zajetih nadzorovanih snovi po 
osnovnem procesu čiščenja, kakršni sta 
filtriranje in sušenje,

(19) „recikliranje“ pomeni ponovno 
uporabo zajetih nadzorovanih snovi po 
osnovnem procesu čiščenja,

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev se razlikuje od tiste v uredbi 842/2006 o fluoriranih toplogrednih 
plinih. Podjetja za recikliranje večinoma reciklirajo delno halogenirane 
klorofluoroogljikovodike, nadzorovane snovi po tej uredbi, in delno halogenirane  
fluoroogljikovodike, nadzorovane v skladu z uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih. Glede 
recikliranja in predelave je pomembno ohraniti doslednost med uredbama.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) „predelava“ pomeni ponovno 
obdelavo in izboljšanje zajetih 
nadzorovanih snovi s procesi, kakršni so 
filtriranje, sušenje, destilacija in kemijska 
obdelava, da bi snov predelali do 
kakovosti, ustrezne nepredelanemu 
materialu ,

(20) "predelava" pomeni ponovno 
obdelavo zajetih nadzorovanih snovi, da bi 
dosegli določen standard delovanja,

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev povsem spremeni pomen predelave glede na pomen v uredbi 
2037/2000 in Montrealskem protokolu. S predelavo do kakovosti, enake čistemu materialu, se 
nalagajo nepotrebne omejitve za predelavo, kar lahko zmanjša količino recikliranega 
materiala na voljo. Opredelitev iz uredbe 2037/2000 in opredelitev v Montrealskem protokolu 
zahtevata predelavo do določenega standarda delovanja, kar omogoča ustrezen nadzor brez 
pretiranih omejitev.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak  proizvajalec zagotovi  naslednje: 2. Vsak proizvajalec zagotovi naslednje:
(a) obračunska raven njegove proizvodnje 
delno halogeniranih
klorofluoroogljikovodikov v obdobju od 
1. januarja 2010  do 31. decembra 2010  in 
v vsakem naslednjem dvanajstmesečnem 
obdobju ne presega 35 % obračunske ravni 
njegove proizvodnje delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov v letu 1997;

(a) obračunska raven njegove proizvodnje 
delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov v obdobju od 
1. januarja 2010  do 31. decembra 2010  in 
v vsakem naslednjem dvanajstmesečnem 
obdobju ne presega 35 % obračunske ravni 
njegove proizvodnje delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov v letu 1997;

(b) obračunska raven njegove proizvodnje 
delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov v obdobju od 
1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 in 
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v vsakem naslednjem dvanajstmesečnem 
obdobju ne presega 14 % obračunske 
ravni njegove proizvodnje delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov 
v letu 1997;
(c) ne proizvaja delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov po 31. 
decembru 2019.

(c) ne proizvaja delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov po 31. 
decembru 2014.

Or. en

Obrazložitev

Komisija v skladu z Montrealskim protokolom predlaga skrajšanje roka za proizvodnjo delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov v Evropi za izvoz (od 2025 na 2020). Za leto 2015 je 
bila predlagana pregledna študija podjetij Milieu Ltd in Ecosphere Lda, vendar se Komisija 
ni strinjala s predlogom. Če naj bodo cilji ambiciozneje zastavljeni, potem mora biti rok 
zgodnejši. Glede na odstopanja za uporabo delno halogeniranih klorofluroogljikovodikov do 
konca leta 2014 v členu 11(2) je logično, da bi bilo treba prenehati vsaj s proizvodnjo delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od členov 4 in 5 se 
nadzorovane snovi lahko proizvajajo, 
dajejo na trg in uporabljajo kot surovina.

1. Z odstopanjem od členov 4 in 5 se 
nadzorovane snovi lahko proizvajajo, ne 
da bi pri tem upoštevali raven proizvodnje 
iz člena 4(2), dajejo na trg in uporabljajo 
kot surovina.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo se doda, da se zagotovi, da sprememba opredelitve proizvodnje (člen 3(10)) ne 
vpliva na nadzor proizvodnje iz člena 4(2).
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od členov 4 in 5 se 
nadzorovane snovi lahko proizvajajo, 
dajejo na trg in uporabljajo kot 
predelovalna sredstva.

1. Z odstopanjem od členov 4 in 5 se 
nadzorovane snovi lahko proizvajajo, ne 
da bi pri tem upoštevali raven proizvodnje 
iz člena 4(2), dajejo na trg in uporabljajo 
kot predelovalna sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo se doda, da se zagotovi, da sprememba opredelitve proizvodnje (člen 3(10)) ne 
vpliva na nadzor proizvodnje iz člena 4(2).

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko  v skladu s postopkom iz 
člena 25(2) sestavi seznam podjetij, v 
katerih je dovoljena uporaba nadzorovanih
snovi kot predelovalnih sredstev, in hkrati 
določi  , kadar je to primerno, največje 
količine, ki se lahko uporabijo, in  najvišje 
ravni emisij za vsako od zadevnih podjetij.

4. Komisija lahko  v skladu s postopkom iz 
člena 25(2) sestavi seznam podjetij, v 
katerih je dovoljena uporaba nadzorovanih 
snovi kot predelovalnih sredstev, in hkrati 
določi  , kadar je to primerno, največje 
količine, ki se lahko uporabijo za 
proizvodnjo ali porabo (v skladu z 
opredelitvami v Montrealskem protokolu), 
in  najvišje ravni emisij za vsako od 
zadevnih podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev predelovalnih sredstev po sklepu X/14 v okviru Montrealskega protokola 
omogoča poročanje o "proizvodnji" ("make-up") ali porabi ("consumption) ter njun nadzor 
(morda bi bilo treba zaradi jasnosti najti druge besede). Ta skrbno pripravljena ubeseditev je 
bila izbrana, da ni treba opredeljevati "največje" uporabe, saj taka opredelitev ni bistvena za 
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uporabo predelovalnega sredstva, ki je bilo dovoljeno le, če so emisije zanemarljive. 
Opredelitev "največje uporabe" bi bila očitno omejitev proizvodnje in ne bi imela koristi za 
okolje.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od člena 5 se lahko 
predelani delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki do 31. decembra 
2014 dajejo na trg in uporabljajo pri 
vzdrževanju in servisiranju obstoječe 
opreme za hlajenje in klimatizacijo pod 
pogojem, da je posoda označena z jasno 
navedbo, da je snov predelana.

2. Z odstopanjem od člena 5 se lahko 
predelani delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki do 31. decembra 
2014 dajejo na trg in uporabljajo pri 
vzdrževanju in servisiranju obstoječe 
opreme za hlajenje, klimatizacijo in 
izmeničnih sistemov za 
klimatizacijo/toplotno črpalko pod 
pogojem, da je posoda označena z jasno 
navedbo, da je snov predelana.

Do 31. decembra 2014 se lahko reciklirani 
delno halogenirani 
kloromofluoroogljikovodiki uporabijo pri 
vzdrževanju in servisiranju obstoječe 
opreme za hlajenje in klimatizacijo pod 
pogojem, da jih je iz take opreme zajelo 
zadevno podjetje.

Do 31. decembra 2014 se lahko reciklirani 
delno halogenirani 
kloromofluoroogljikovodiki uporabijo pri 
vzdrževanju in servisiranju obstoječe 
opreme za hlajenje, klimatizacijo in 
izmeničnih sistemov za 
klimatizacijo/toplotno črpalko pod 
pogojem, da jih je iz take opreme zajelo 
zadevno podjetje.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je obseg opreme za uporabo recikliranih/predelanih delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov enak kot v uredbi 2037/2000, besedilo sedaj ni usklajeno z 
besedilom člena 22. Zaradi doslednosti je treba dodati izmenične sisteme za 
klimatizacijo/toplotno črpalko. Pomembno je pojasniti, da je mogoče naprave servisirati s 
predelanimi delno halogeniranimi klorofluoroogljikovodiki. Poleg tega v predlogu ni jasno, 
ali se oznaka nanaša na količino/vrsto predelanega in/ali recikliranega (dodati je mogoče 
oboje) ali na celotno količino.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se predelani ali reciklirani delno 
halogenirani klorofluoroogljikovodiki 
uporabijo za vzdrževanje in servisiranje, 
mora biti zadevna oprema za hlajenje in
klimatizacijo označena z navedbo vrste 
snovi, količine, ki jo vsebuje oprema, in, 
kot določa člen 6 Direktive 67/548/EGS, z 
navedbo simbola za nevarnost in 
opozorilom, da je uporaba snovi nevarna.

3. Kadar se predelani ali reciklirani delno 
halogenirani klorofluoroogljikovodiki 
uporabijo za vzdrževanje in servisiranje, 
mora biti zadevna oprema za hlajenje,
klimatizacijo in izmenični sistemi za 
klimatizacijo/toplotno črpalko označena z 
navedbo vrste snovi, količine, ki jo vsebuje 
oprema, in, kot določa člen 6 Direktive 
67/548/EGS, z navedbo simbola za 
nevarnost in opozorilom, da je uporaba 
snovi nevarna. Treba je voditi evidenco o 
količini in vrsti dodane snovi, ter ime 
podjetja ali tehnika, ki je opravil 
servisiranje in vzdrževanje.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je obseg opreme za uporabo recikliranih/predelanih delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov enak kot v uredbi 2037/2000, besedilo sedaj ni usklajeno z 
besedilom člena 22. Zaradi doslednosti je treba dodati izmenične sisteme za 
klimatizacijo/toplotno črpalko. Pomembno je pojasniti, da je mogoče naprave servisirati s 
predelanimi delno halogeniranimi klorofluoroogljikovodiki. Poleg tega v predlogu ni jasno, 
ali se oznaka nanaša na količino/vrsto predelanega in/ali recikliranega (dodati je mogoče 
oboje) ali na celotno količino.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice vodijo registre podjetij, 
ki dajejo na trg predelane delno 
halogenirane klorofluoroogljikovodike. 
Le podjetjem, navedenim v teh registrih, 
je dovoljeno dajati na trg predelane delno 
halogenirane klorofluoroogljikovodike. 
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Države članice do 1. januarja 2010 
Komisijo obvestijo o svojih programih 
registracije. Države članice omogočijo, da 
je register javno dostopen, da lahko 
podjetja, ki prejemajo predelane delno 
halogenirane klorofluoroogljikovodike, 
preverijo izvor snovi. 
Podjetja, ki za servisiranje in vzdrževanje 
uporabljajo predelane delno halogenirane 
klorofluoroogljikovodike, vodijo register 
podjetij za predelavo, ki so jih oskrbela s 
predelanim delno halogeniranimi 
klorofluoroogljikovodiki.

Or. en

Obrazložitev

Eden od ciljev te uredbe je zmanjšati tveganje nezakonite uporabe delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov ter trgovine z njimi, in sicer z omejevanjem dajanja na trg za 
predelane delno halogenirane klorofluoroogljikovodike (HCFC). Zlasti če so predelani 
HCFC enaki ali podobni HCFC v čisti obliki, je težko razlikovati med predelano in čisto 
snovjo. Podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo, morajo imeti dovoljenja za obdelavo odpadkov 
ter voditi evidenco svojih predelovalnih dejavnosti. Vodenje dostopnih registrov ter zahteva 
po vodenju evidence v teh podjetjih pripomore k zmanjšanju nezakonite trgovine.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izjema iz prvega pododstavka se ne sme 
dovoliti za obdobje po 31. decembru 2019.

Izjema iz prvega pododstavka se ne sme 
dovoliti za obdobje po 31. decembru 2014.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se, da se v skladu z Montrealskim protokolom skrajša rok za proizvodnjo delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov Evropi za izvoz (od 2025 na 2020). Za leto 2015 je 
bila predlagana pregledna študija podjetij Milieu Ltd in Ecosphere Lda, vendar se Komisija 
ni strinjala s predlogom. Če naj bodo cilji ambiciozneje zastavljeni, potem mora biti rok 
zgodnejši. Glede na odstopanja za uporabo delno halogeniranih klorofluroogljikovodikov do 

Adlib Express Watermark



PR\753508SL.doc 17/31 PE415.331v01-00

SL

konca leta 2014 v členu 11(2) je logično, da bi bilo treba prenehati vsaj s proizvodnjo delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 črtano
Uporabe metilbromida za karantenske 

ukrepe in predtovorna opravila ter nujne 
primere

1. Z odstopanjem od člena 5(1) se 
metilbromid lahko daje na trg in 
uporablja za karantenske ukrepe in 
predtovorna opravila do 31. decembra 
2014.
Metilbromid se lahko uporablja le na 
lokacijah, ki jih odobrijo pristojni organi 
zadevne države članice, in pod pogojem, 
da je metilbromid, ki izhaja iz pošiljke, 
zajet po stopnji najmanj [80 %].
2. Obračunska raven metilbromida, ki ga 
bodo proizvajalci dali na trg ali uporabili 
zase v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. 
decembra 2010 in v vsakem naslednjem 
dvanajstmesečnem obdobju do 31. 
decembra 2014 ne presega 210 ton ODP.
Za obdobje od 1. januarja 2010  do 31. 
decembra 2010  in za vsako naslednje 
dvanajstmesečno obdobje do 31. decembra 
2014  vsak uvoznik zagotovi, da 
obračunska raven metilbromida, ki ga 
daje na trg ali uporablja zase za 
karantenske ukrepe in predtovorna 
opravila, ne presega 100 %  povprečja 
obračunske ravni metilbromida, ki ga je 
dajal na trg ali uporabljal zase za 
karantenske ukrepe in predtovorna 
opravila v letih 1996, 1997 in 1998. 
3. Metilbromid, ki se daje na trg za 
karantenske ukrepe ali predtovorna 
opravila, se lahko uporablja le za 
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navedene namene. 
4. Komisija sprejme ukrepe za zmanjšanje 
obračunske ravni metilbromida, ki ga 
lahko uvozniki dajejo na trg ali 
uporabljajo zase pri karantenskih ukrepih 
in predtovornih opravilih glede na 
tehnično in gospodarsko razpoložljivost 
nadomestnih snovi ali tehnologij 
predvsem s prilagoditvijo količin iz 
odstavka 2 .
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe, med drugim 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 25(3).
5. V nujnih primerih, kadar tako 
zahtevajo nepričakovani izbruhi 
določenih škodljivcev ali bolezni, lahko 
Komisija na zahtevo pristojnega organa 
države članice dovoli začasno proizvodnjo, 
dajanje na trg in  uporabo metilbromida. 
Tako dovoljenje velja za obdobje, ki ni 
daljše od 120 dni, in za količino, ki ne 
presega 20 metričnih  ton , in določa 
ukrepe za zmanjšanje emisij med 
uporabo  .

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Odločbo Komisije 2008/753/ES z dne 18. septembra 2008 o nevključitvi 
metilbromida v Prilogo I k Direktivi 91/414 EGS bo odobritev metilbromida potekla 
18. marca 2009. Smiselno bi bilo prepovedati uporabo metilbromida tudi v okviru te 
direktive. Glede na raziskavo v okviru Montrealskega protokola iz leta 2004 in študijo 
Odbora za tehnične možnosti metilbromida obstaja dovolj možnosti tudi v okviru 
karantenskih ukrepov in predtovornih opravil.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko pregleda nujne uporabe 
iz Priloge VI ter sprejme spremembe in 
časovne okvire za postopno opuščanje z 
določitvijo rokov, ob upoštevanju 
razpoložljivosti tehnično in ekonomsko 
izvedljivih nadomestnih snovi ali 
tehnologij, ki so sprejemljive glede na 
okolje in zdravje.

2. Komisija vsako leto pregleda nujne 
uporabe iz Priloge VI ter sprejme 
spremembe in časovne okvire za postopno 
opuščanje z določitvijo rokov, ob 
upoštevanju razpoložljivosti tehnično in 
ekonomsko izvedljivih nadomestnih snovi 
ali tehnologij, ki so sprejemljive glede na 
okolje in zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Haloni imajo največji potencial za tanjšanje ozonskega plašča (in za znatno povečanje učinka 
tople grede). Zato je treba čim bolj omejiti uporabo halonov, kar je že bil namen obstoječe 
uredbe. Vendar pa priloga VI doslej še ni spremenjena.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uvoz nadzorovanih snovi, ki niso v 
drugem izdelku razen v posodi, ki se 
uporablja za prevoz ali shranjevanje teh 
snovi, izdelkov in opreme razen osebnih 
predmetov, ki vsebujejo te snovi ali so od 
njih odvisni, je prepovedan.

1. Uvoz nadzorovanih snovi, izdelkov in 
opreme razen osebnih predmetov, ki 
vsebujejo te snovi ali so od njih odvisni, je 
prepovedan.

Or. en

Obrazložitev

Namen spremembe je poenostaviti besedilo, da bi se izognili nesporazumom in pojasnili, da 
gre v tem členu za izdelke in posamezne snovi.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) metilbromida, ki je namenjen za 
uporabo v nujnih primerih iz člena 12(5) 
ali, do 31. decembra 2014, za karantenske 
ukrepe ali predtovorna opravila iz člena 
12(1),

črtano

Or. en

Obrazložitev

Po črtanju člena 12 je treba črtati tudi ta del. V skladu z Odločbo Komisije 2008/753/ES z 
dne 18. septembra 2008 o nevključitvi metilbromida v Prilogo I Direktive 91/414 EGS bo 
odobritev metilbromida potekla 18. marca 2009. Smiselno bi bilo prepovedati uporabo 
metilbromida tudi v okviru te direktive. Glede na raziskavo Montrealskega protokola iz leta 
2004 in študijo Odbora za tehnične možnosti metilbromida obstajajo ustrezne možnosti tudi v 
okviru karantenskih ukrepov in predtovornih opravil.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prepove se izvoz iz Skupnosti 
nadzorovanih snovi, ki niso v nobenem 
drugem proizvodu razen v posodah, ki se 
uporabljajo za prevoz ali shranjevanje teh 
snovi, ali izdelkov in opreme razen osebnih 
predmetov, ki vsebujejo te snovi ali so od 
njih odvisni. 

1. Prepove se izvoz iz Skupnosti 
nadzorovanih snovi ali izdelkov in opreme 
razen osebnih predmetov, ki vsebujejo te 
snovi ali so od njih odvisni.

Prepoved iz odstavka 1 ne velja za izvoz: 2. Prepoved iz odstavka 1 ne velja za 
izvoz:

(a) nadzorovanih snovi za zadovoljitev 
uporabe bistvenega pomena, iz člena 10(2), 
pogodbenic;

(a) nadzorovanih snovi za zadovoljitev 
uporabe bistvenega pomena, iz člena 10(2), 
pogodbenic;

(b) nadzorovanih snovi za zadovoljitev 
nujne uporabe iz člena 13(1) pogodbenic; 
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(c) nadzorovanih snovi, ki se uporabljajo 
za surovino ;
(d) nadzorovanih snovi, ki se uporabljajo 
kot predelovalna sredstva;
(e) izdelkov in opreme, ki vsebujejo 
nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, 
izdelanih v skladu s členom 10(7) ali 
uvoženih po členu 15(2)(d) in (e);

(e) izdelkov in opreme, ki vsebujejo 
nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, 
izdelanih v skladu s  členom 10(7) ali 
uvoženih po členu 15(2)(e);

(f) izdelkov in opreme, ki vsebujejo halon 
ali so od njega odvisni, za zadovoljitev 
nujne uporabe iz Priloge VI. 
(g) čistih ali predelanih delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov 
za uporabe, ki ni uničenje. 
3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
Komisija na zahtevo pristojnega organa 
države članice in v skladu s postopkom iz 
člena 25(2) odobri izvoz izdelkov in 
opreme, ki vsebujejo delno halogenirane 
klorofluoroogljikovodike, kadar je 
dokazano, da bi prepoved, glede na 
gospodarski pomen in pričakovano 
preostalo življenjsko dobo določenega 
blaga, izvozniku naložila nesorazmerno 
breme.
4. Za izvoz iz točk (a) do (d) odstavka 2  je 
potrebno dovoljenje.  Navedeno izvozno 
dovoljenje podjetjem izda Komisija po 
preverjanju skladnosti s členom 20.

4. Za izvoz iz odstavka 2 je potrebno 
dovoljenje. Navedeno izvozno dovoljenje 
podjetjem izda Komisija po preverjanju 
skladnosti s členom 20. 

5. Za izvoz iz točk (e) do (g) odstavkov 2 in 
3 je potrebno dovoljenje, razen za izvoz po 
tranzitu ali začasni hrambi brez dodelitve 
dodatne carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe, kakor je določeno v Uredbi (ES) 
št. 450/2008. .  Navedeno izvozno 
dovoljenje izvozniku izda Komisija, potem 
ko preveri skladnost s členom 20. 

Or. en

Obrazložitev

Izvoz snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, je treba iz etičnih in okoljskih razlogov čim bolj omejiti, 
zlasti ko gre za halone in klorofluoroogljikovodike. Tveganje, da se te snovi z znatnim 
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dejavnikom škodljivosti za ozon (in velikim učinkom tople grede) sprostijo v ozračje, je 
preveliko.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko v določenih primerih 
izmenjuje predložene podatke, kolikor je to 
potrebno, s pristojnimi organi zadevnih 
pogodbenic in lahko sprejme enega od 
naslednjih ukrepov:

6. Komisija lahko v določenih primerih 
izmenjuje predložene podatke, kolikor je to 
potrebno, s pristojnimi organi zadevnih 
pogodbenic in v 30 delovnih dneh po 
prejemu te zahteve sprejme enega od 
naslednjih ukrepov:

(-a) odobri zahtevo za uvozno ali izvozno 
dovoljenje,

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev zapletenega sistema soglasja po predhodnem obveščanju, kot je predlagan v tem 
členu, lahko povzroči zamude pri tovorjenju in posledično izgubo naročil. V okviru te 
direktive se predlaga določitev časovnega obdobja, da lahko trgovina še naprej poteka brez 
neupravičenih zamud. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prepovedani so proizvodnja, uvoz, 
dajanje na trg, uporaba in izvoz novih 
snovi iz dela A  Priloge II. Ta prepoved ne 
velja za nove snovi, če se uporabljajo kot 
surovina, laboratorijsko in analitsko 
uporabo, uvoz za začasno hrambo, 
vključno s pretovarjanjem, in izvoz po 
tranzitu ali začasni hrambi brez dodelitve 
druge carinsko dovoljene rabe ali uporabe, 
kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 

1. Prepovedani so proizvodnja, uvoz  , 
dajanje na trg, uporaba in izvoz  novih 
snovi iz dela A  Priloge II. Ta prepoved ne 
velja za nove snovi, če se uporabljajo kot 
surovina, laboratorijsko in analitsko 
uporabo, uvoz za začasno hrambo, 
vključno s pretovarjanjem, in izvoz po 
tranzitu ali začasni hrambi brez dodelitve 
druge carinsko dovoljene rabe ali uporabe, 
kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 
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450/2008. 450/2008.
2. Komisija lahko v del A Priloge II vključi 
vse snovi, ki niso nadzorovane, vendar 
zanje znanstveni odbor za presojo v skladu 
s Protokolom ugotovi, da imajo znaten 
dejavnik škodljivosti za ozon, in določi 
možne izjeme od odstavka 1. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določil te 
uredbe se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 25(3).

2. Komisija lahko predlaga, ko je to 
ustrezno, da se v del A Priloge II vključi 
vse snovi, ki niso nadzorovane, vendar 
zanje znanstveni odbor za presojo v skladu 
s Protokolom ugotovi, da imajo znaten 
dejavnik škodljivosti za ozon, ali ki se jih 
veliko proizvaja, uporablja in izpušča in 
določi možne izjeme od odstavka 1. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določil te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 25(3).

3. Glede na zadevne znanstvene podatke 
lahko Komisija v del B Priloge II vključi 
vse snovi, ki niso nadzorovane snovi, 
vendar je zanje ugotovljeno, da imajo 
dejavnik škodljivosti za ozon. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določil te 
uredbe se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz
člena 25(3).

3. Glede na zadevne znanstvene podatke 
lahko Komisija v del B Priloge II vključi 
vse snovi, ki niso nadzorovane snovi, 
vendar je zanje ugotovljeno, da imajo 
dejavnik škodljivosti za ozon z 0,001 in 
življenjsko dobo v atmosferi več kot 120 
dni. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določil te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 25(3).

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek omogoča Komisiji, da v prilogo II vključi novo snov izključno na podlagi 
dejavnika škodljivosti za ozon. Takšna vključitev mora biti utemeljena z drugimi parametri, ki 
vplivajo na ozonski plašč, kot je uporaba izdelka in njegove emisije. Obstaja veliko 
halogeniranih kratkoživih snovi, ki imajo teoretično dejavnik škodljivosti za ozon. Izkazalo se 
je, da kratkožive snovi, ki imajo življenjsko dobo v atmosferi krajšo od 120 dni, ne morejo 
doseči stratosfere v količinah, ki bi bistveno in dolgotrajno vplivale na ozonski plašč.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice zagotovijo, da se 
inšpekcijski pregledi izvedejo v skladu s 
Priporočilom 2001/331/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta, z dne 4. aprila 2001, 
ki v državah članicah zagotavlja 
minimalna merila za okoljske inšpekcijske 
preglede1.

1. Države članice opravijo inšpekcijske 
preglede skladnosti podjetij s to uredbo po 
dokumentiranem in na tveganju 
temelječem pristopu, vključno s pregledi 
uvoza in izvoza nadzorovanih snovi ter 
izdelkov in opreme, ki vsebujejo navedene 
snovi ali so od njih odvisni. Pristojni 
organi držav članic opravijo preiskave, ki 
so po mnenju Komisije potrebne po tej 
uredbi.

1. Države članice opravijo inšpekcijske 
preglede skladnosti podjetij s to uredbo po 
dokumentiranem in na tveganju 
temelječem pristopu, vključno s pregledi 
uvoza in izvoza nadzorovanih snovi ter 
izdelkov in opreme, ki vsebujejo navedene 
snovi ali so od njih odvisni. Pristojni 
organi držav članic opravijo preiskave, ki 
so po mnenju Komisije potrebne po tej 
uredbi.

1a. Ne glede na odstavek 2 lahko države 
članice izvedejo naključne preglede uvoza 
in izvoza nadzorovanih snovi.

2. Po dogovoru Komisije in pristojnega 
organa države članice, na ozemlju katere je 
treba opraviti preiskave, uradniki Komisije 
pomagajo uradnikom tega organa pri 
opravljanju njihovih dolžnosti.

2. Po dogovoru Komisije in pristojnega 
organa države članice, na ozemlju katere je 
treba opraviti preiskave, uradniki Komisije 
pomagajo uradnikom tega organa pri 
opravljanju njihovih dolžnosti.

3. Pri izvajanju nalog, določenih s to 
uredbo, lahko Komisija pridobi vse 
podatke od vlad, pristojnih organov držav 
članic in podjetij.  Ko Komisija zahteva 
podatke od podjetja, hkrati posreduje 
kopijo zahteve pristojnemu organu države 
članice, na katere ozemlju je sedež tega 
podjetja.

3. Pri izvajanju nalog, določenih s to 
uredbo, lahko Komisija pridobi vse 
podatke od vlad, pristojnih organov držav 
članic in podjetij.  Ko Komisija zahteva 
podatke od podjetja, hkrati posreduje 
kopijo zahteve pristojnemu organu države 
članice, na katere ozemlju je sedež tega 
podjetja.

4. Komisija ustrezno ukrepa za pospešitev 
ustrezne izmenjave informacij in 
sodelovanja med državnimi organi ter med 
državnimi organi in Komisijo. 

4. Komisija ustrezno ukrepa za pospešitev 
ustrezne izmenjave informacij in 
sodelovanja med državnimi organi ter med 
državnimi organi in Komisijo. 

Komisija sprejme ustrezne ukrepe, da 
zavaruje zaupnost podatkov, pridobljenih 
po tem členu.

Komisija sprejme ustrezne ukrepe, da 
zavaruje zaupnost podatkov, pridobljenih 
po tem členu.

4a. Na zahtevo druge države članice lahko 
država članica sprejme izvršilne ukrepe 
zoper osebe, osumljene nezakonitega 
pošiljanja nadomestnih snovi in so na 
ozemlju te države članice.
_______
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1 UL L 118, 4. 4. 2001, str. 41–46

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati priporočila 2001/331/ES glede inšpekcijskih pregledov. Države 
članice morajo sodelovati in prav tako izvajati naključne inšpekcijske preglede. Če naj bo ta 
uredba resnično uspešna, bo treba izvajati dobre inšpekcijske preglede.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga II – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Del A: Snovi, omejene na podlagi člena 24(1)

Snov Dejavnik 
škodljivosti za ozon

CBr2 F2 dibromodifluorometan (halon - 1202) 1,25

Del B: Snovi, ki jih je treba sporočiti na podlagi člena 26
Snov Dejavnik škodljivosti 

za ozon

C3H7Br 1-bromopropan (n-propil bromid) 0,02 – 0,10
C2H5Br bromoetan (etil bromid) 0,1 – 0,2
CF3I trifluorojodometan (trifluorometil jodid) 0,01 – 0,02

Predlog spremembe

Del A: Snovi, omejene na podlagi člena 24(1)

Snov Dejavnik 
škodljivosti za ozon

CBr2 F2 dibromodifluorometan (halon - 1202) 1,25

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

Del B: Snovi, ki jih je treba sporočiti na podlagi člena 26
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Snov Dejavnik škodljivosti 
za ozon

C2H5Br bromoetan (etil bromid) 0,1 – 0,2
CF3I trifluorojodometan (trifluorometil jodid) 0,01 – 0,02

Or. en

Obrazložitev

V oceni UNEP/SMO o ozonskem plašču iz leta 2006 je bilo ugotovljeno, da „imajo zelo 
kratkožive snovi pri tanjšanju ozonskega plašča pomembnejšo vlogo, kot pa so ocenjevali 
doslej“. Sedaj velja mnenje, da zelo kratkožive halogenirane snovi, kot je običajni propil
bromid (n-PB), ki je skoraj izključno antropogen, bistveno prispevajo k skupnemu bromu v 
stratosferi, s čimer škodljivo vplivajo na stratosferski ozon zaradi velike proizvedene količine. 
V predlogu Komisije je propil bromid (n-PB) vključen v prilogo II, del B (snovi, ki jih je treba 
sporočiti), vendar ga je treba vključiti v Prilogo II, del A (omejene snovi).
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Atmosfera je sestavljena iz dveh plaščev, ki nas ščitita. Spodnji del ozračja (troposfera) 
vsebuje pomembno in koristno koncentracijo ogljikovega dioksida, ki zadržuje vročino sonca 
(vendar pa povečana koncentracija CO2 povzroča večji učinek tople grede, katerega možna 
posledica so podnebne spremembe). Drugi plašč je stratosfera, ki ščiti življenje na zemlji pred 
škodljivim ultravijoličnim sevanjem sonca. V tej uredbi je na prvem mestu zaščita stratosfere, 
s tem pa se tudi prepreči podnebne spremembe, ker imajo prepovedane snovi pomemben 
dejavnik škodljivosti za ozon, hkrati pa potencial globalnega segrevanja.

V zgodnjih osemdesetih letih 20. stoletja so znanstveniki opazili precejšnje zmanjšanje 
koncentracije ozona v stratosferi nad Antarktiko, kar je postalo splošno znano kot „ozonska 
luknja“. Ozonska luknja je bila na vrhuncu tanjšanja ozonskega plašča (spomladi konec 
devetdesetih let 20. stoletja) največja nad zemeljskima poloma, koncentracija ozona pa je bila 
znatno manjša tudi drugod. Večje ultravijolično sevanje je škodljivo za zdravje ljudi (npr. 
pogostejši pojav kožnega raka in sive mrene) in ekosisteme.

Vlade so že leta 1987 podpisale Montrealski protokol o snoveh, ki škodljivo delujejo na 
ozonski plašč, s čimer se je v vseh državah pogodbenicah začelo postopno opuščanje snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč (ODS), po določenem časovnem razporedu. Najpomembnejše snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč so klorofluoroogljiki (CFC), haloni, klorofluoroogljikovodiki (HCFC) 
in metilbromid. Leta 2007 so pogodbenice (med katerimi je tudi Evropska skupnost) 
praznovale dvajseto obletnico Montrealskega protokola in ga označile za najuspešnejšega 
izmed vseh mednarodnih sporazumov s področja okolja. Do takrat je vseh 191 pogodbenic 
doseglo 95-odstotno zmanjšanje porabe snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, v primerjavi z 
določenimi izhodišči. Zmanjšanje je bilo največje (99,2 %) v industrijskih državah in 
nekoliko manjše (80 %) v državah v razvoju.

Znanstvena skupina za presojo, ustanovljena z Montrealskim protokolom, je v najnovejšem 
poročilu, objavljenem leta 2007, potrdila, da se ozonski plašč počasi obnavlja, in sicer zaradi 
nadzornih ukrepov, uvedenih s protokolom, četudi 10 do 15 let pozneje, kot je predvidela v 
poročilu iz leta 2002. Pričakuje se, da se bosta povprečna koncentracija ozona in 
koncentracija ozona nad Arktiko obnovili do leta 2050, ozonska luknja nad Antarktiko pa naj 
bi izginila med letoma 2060 in 2075.

V skladu s Programom Združenih narodov za okolje se bodo z nadzorom, uvedenim z 
Montrealskim protokolom, po svetu preprečili milijoni primerov smrtno nevarnega kožnega 
raka ter na desetine milijonov primerov sive mrene in kožnega raka, ki ni smrtno nevaren. 
Poleg tega bo ta nadzor pripomogel k preprečevanju emisij toplogrednih plinov, in sicer za 
več kakor 100 milijard ton CO2 med letoma 1990 in 2010.

Emisije snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, bodo do leta 2010 znašale manj kakor 5 % svetovnih 
emisij CO2, v primerjavi s skoraj 50 % leta 1990. Znanstveni odbor za presojo je v poročilu iz 
leta 2007 pogodbenice posvaril, da je treba kljub uspehu nadaljevati z nadzorom, da se 
spoštuje na novo predvideni časovni razpored za obnovitev ozonskega plašča, tudi z 
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upoštevanjem preostalih negotovosti, predvsem glede vpliva podnebnih sprememb. 

Predlog Komisije

Uredba (ES) št. 2037/2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba) je glavni instrument Evropskih skupnosti za izvajanje Montrealskega protokola. 
Prenovljen predlog na splošno ohranja obseg področja uporabe. Predlagana uredba bi veljala 
za snovi, naštete v prilogi I in II. Priloga II zagotavlja prožnost glede vzpostavitve določenih 
nadzornih ukrepov za spremljanje snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da tanjšajo ozonski 
plašč ali nadzorne ukrepe, kjer je ta potencial znaten.

Predlog ima enako zgradbo kot Uredba (ES) št. 2037/2000, v njem pa je dodano novo 
poglavje o odstopanjih od prepovedi proizvodnje, dajanja na trg in uporabe, ki so bila prvotno 
vsebovana v različnih določbah o načrtih postopnega opuščanja za nadzorovane snovi in 
izdelke. Zaradi te spremembe je besedilo lažje berljivo, s čimer je izvajanje zakonodaje lažje.

Glavni cilji te revizije so: (1) poenostaviti in prenoviti Uredbo (ES) št. 2037/2000 ter obenem 
zmanjšati nepotrebno upravno breme v skladu z zavezo Komisije k boljši pravni ureditvi; (2) 
zagotoviti skladnost z Montrealskim protokolom, kakor je bil spremenjen leta 2007; in (3) 
poskrbeti za primerno rešitev za glavne izzive, da se ozonski plašč pravočasno obnovi in se
preprečijo škodljive posledice za zdravje ljudi in ekosisteme.

Glavni izzivi so:

1. Sprostitev „shranjenih“ emisij snovi, ki tanjšajo ozonski plašč/toplogrednih plinov v 
ozračje – Ker je Protokol usmerjen na prepoved proizvodnje snovi, ki tanjšajo ozonski 
plašč, so velike količine snovi, ki tanjšajo ozonski plašč uskladiščene ali „shranjene“ v 
izdelkih in opremi (npr. peni za izolacijo, hladilnih sredstvih in sistemih za klimatizacijo). 
Po ocenah naj bi do leta 2015 te globalne shrambe prispevale do 2 milijona ton snovi, 
škodljivih za ozon (ODP) ali 13,4 milijarde ton ekvivalenta CO2, zato je treba sprejeti 
dodatne ukrepe. Shrambe ODS v Evropski uniji bi lahko leta 2010 skupaj vsebovale do 
približno 700 000 ton ODP, kar ustreza 5 milijardam ton CO2, čeprav so sedanje ocene 
večinoma nezanesljive. Za uničevanje nadzorovanih snovi je v členu 22 predloga Komisije 
določen pravni okvir. Treba je najti rešitve, da postanejo te določbe obvezujoče in v praksi 
učinkovite.

2. Izvzete uporabe snovi, ki tanjšajo ozonski plašč – Protokol omogoča prilagodljivost pri 
uporabi nadzorovanih snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, kadar na primer ni na voljo tehnično 
ali gospodarsko izvedljivih nadomestnih snovi za nekatere uporabe, kot je na primer 
uporaba metilbromida za karantenske ukrepe in predtovorna opravila ali uporaba kot 
surovina (člen 12). V skladu z nedavnim Sklepom Komisije (2008/753/ES) o nevključitvi 
metilbromida v Prilogo I Direktive 91/414/EGS (o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet) bi morala biti uporaba metilbromida neposredno prepovedana. Še večji razlog za 
zaskrbljenost so haloni, ker imajo največji potencial za tanjšanje ozonskega plašča (in za 
znatno povečanje učinka tople grede). Zato je treba čim bolj omejiti uporabo halonov, kar 
je že bil namen obstoječe uredbe. Vendar pa priloga VI še vedno ni revidirana. Revizija 
priloge v bližnji prihodnosti je zelo pomembna (glej člen 13 predloga Komisije). Ker so na 
voljo snovi, ki lahko nadomestijo halone v protipožarnih sistemih, je sedaj mogoče določiti 
končni datumi za sedanje načine uporabe. V členu 11 se predlaga, da se rok premakne 
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naprej za proizvodnjo klorofluoroogljikovodikov v Evropi za izvoz (od 2025 na 2020) 
glede na Montrealski protokol. Predlagano je, da bo pregledna študija, ki jo bosta izvedli 
Milieu Ltd in Ecosphere Lda, izvedena 2015, vendar Komisija še ni sprejela tega predloga. 
Če naj bodo cilji ambiciozneje zastavljeni, potem mora biti rok zgodnejši.

3. Nove snovi, ki tanjšajo ozonski plašč – Na podlagi novih znanstvenih dokazov je 
dejavnik škodljivosti za ozon nekaterih kemičnih snovi, ki zdaj niso nadzorovane na 
podlagi Protokola, precej višji, trženje teh snovi pa hitro narašča. V oceni UNEP/SMO o 
ozonskem plašču iz leta 2006 je bilo ugotovljeno, da je „imajo zelo kratkožive snovi pri 
tanjšanju ozonskega plašča pomembnejšo vlogo, kot pa so ocenjevali doslej“. Sedaj velja 
mnenje, da so zelo kratkožive halogenirane snovi, kot je običajni propil bromid (n-PB), ki 
je skoraj izključno antropogen, bistveno prispevajo k skupnemu bromu v stratosferi, s 
čimer škodljivo vplivajo na stratosferski ozon. V predlogu Komisije je propil bromid (n-
PB) vključen v prilogo II, del B (snovi, ki jih je treba sporočiti), vendar ga je treba vključiti 
v Prilogo II, del A (omejene snovi).

Drugo vprašanje je prepoved izvoza iz člena 17. Zelo je pomembno, da je čim manj izjem 
glede prepovedi izvoza. V praksi bo težko nadzorovati in ohranjati veliko izjem. Izvoz snovi, 
ki tanjšajo ozonski plašč, je treba iz etičnih in okoljskih razlogov kar največ omejiti, zlasti ko 
gre za halone in klorofluoroogljikovodike. Obstaja preveliko tveganje, da se lahko te snovi z 
znatnim dejavnikom škodljivosti za ozon (in velikim učinkom tople grede) sprostijo v ozračje.

Kar zadeva inšpekcijske preglede bo potrebna močnejša struktura, ki bo v skladu s priporočili 
o okoljskih inšpekcijskih pregledih, da bi dejansko zmanjšali količino snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč ter da bi se ozonski plašč odebelil. 

Cilj predlaganih predlogov sprememb tega poročila je izboljšanje uredbe v skladu z 
navedenimi omenjenimi izzivi. Na ta način si lahko EU zastavi visoke cilje in prevzame 
vodilno vlogo v svetu. To nas bo še bolj zaščitilo pred uničujočimi vplivi prevelikega 
ultravijoličnega sevanja in zmanjšalo vpliv tople grede/podnebnih sprememb.
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

xx
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 31. oktobra 2008

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč  
(prenovitev)
KOM(2008)0505 z dne 31.10.2008 – 2008/0165(COD)

xx
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