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PR_COD_Recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet (omarbetning)
(KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0505)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 133 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0297/2008),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter2,

– med beaktande av skrivelsen av den … från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 80a.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till 
rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av 
parlamentet nedan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med förordning (EG) 
nr 2037/2000 har produktionen och 
utsläppandet på marknaden av 
klorfluorkarboner, andra fullständigt 
halogenerade klorfluorkarboner, haloner, 
koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, 
bromfluorkolväten, bromklormetan och 
metylbromid avvecklats.

(8) I enlighet med förordning (EG) 
nr 2037/2000 har produktionen och 
utsläppandet på marknaden av 
klorfluorkarboner, andra fullständigt 
halogenerade klorfluorkarboner, haloner, 
koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, 
bromfluorkolväten, bromklormetan och 
metylbromid avvecklats. Det är nu även 
lämpligt att gradvis förbjuda användning 
av dessa ämnen samt av produkter och 
utrustning som innehåller dessa ämnen.

Or. en

Motivering

Ett av de största hoten mot ozonskiktet är ozonnedbrytande ämnen som redan producerats. 
För att begränsa den ozonnedbrytande effekten (och växthuseffekten) är det viktigt att 
användningen av dessa ozonnedbrytande ämnen begränsas så mycket som möjligt. Det 
behövs incitament för att minska beroendet av framför allt haloner och för att samla in och 
säkert destruera kemikalierna. Detta nämndes redan i ingressen i förordning (EG) 
nr 2037/2000 och bör även nämnas här.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Alternativ till metylbromid finns att 
tillgå och detta bör återspeglas i en mer 
påtaglig minskning av produktion och 
förbrukning av metylbromid jämfört med 
protokollet. Undantaget för användning av 
metylbromid på områden av avgörande 
betydelse bör helt upphöra, samtidigt som 
man behåller möjligheten att medge 
undantag i nödsituationer i händelse av 
oväntade skadedjursangrepp eller 

(10) Med beaktande av kommissionens 
beslut 2008/753 av den 18 september 2008 
om att inte ta upp metylbromid i bilaga I 
till rådets direktiv 91/414/EEG och av 
tillgången på alternativ till metylbromid
bör ett totalförbud mot produktion och 
förbrukning av metylbromid införas. 
Undantaget för användning av 
metylbromid på områden av avgörande 
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sjukdomsutbrott där sådan användning i 
nödsituationer ska tillåtas enligt rådets 
direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 
om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 
1998 om utsläppande av biocidprodukter 
på marknaden. I sådana fall bör det vidtas 
åtgärder för att minska utsläppen, 
exempelvis genom användning av 
praktiskt taget ogenomträngliga skikt för 
rökbehandling av mark.

betydelse bör helt upphöra.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens beslut 2008/753/EG av den 18 september 2008 om att inte ta upp 
metylbromid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG ska tillståndet för metylbromid 
upphöra att gälla den 18 mars 2009. Det vore logiskt att förbjuda användning av 
metylbromid även i detta direktiv.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Även användningen av metylbromid 
vid karantänsättning och före transport bör 
begränsas. De genomsnittliga 
användningsnivåerna under perioden 
2005–2008 får inte överstigas och bör 
slutgiltigt minskas och avvecklas senast 
2015, och under tiden bör 
återvinningsteknik användas.

(11) I den mån det finns alternativ att 
tillgå bör även användningen av 
metylbromid vid karantänsättning och före 
transport förbjudas snarast.

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 
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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.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstater bör utöva tillsyn enligt 
en riskbaserad strategi i syfte att säkerställa 
efterlevnad av alla bestämmelser i 
förordningen och därigenom inrikta sig på 
de verksamheter där risken för illegal 
handel eller utsläpp av kontrollerade 
ämnen är störst.

(22) Medlemsstater bör utöva tillsyn enligt 
en riskbaserad strategi i syfte att säkerställa 
efterlevnad av alla bestämmelser i 
förordningen och därigenom inrikta sig på 
de verksamheter där risken för illegal 
handel eller utsläpp av kontrollerade 
ämnen är störst. De ska se till att tillsynen 
utförs i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets rekommendation 2001/331/EG 
av den 4 april 2001 om införande av 
minimikriterier för miljötillsyn i 
medlemsstaterna1.
__________
1 EGT L 118, 4.4.2001, s. 41–46.

Or. en

Motivering

Om förordningen kommer att ha effekt beror i högsta grad på god tillsyn. Därför måste 
bestämmelserna i rekommendation 2001/331/EG tillämpas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) En flexibel mekanism bör inrättas för 
att säkerställa att uppgifter lämnas om 

(28) En flexibel mekanism bör inrättas för 
att säkerställa att uppgifter lämnas om 
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ämnen som protokollets grupp för 
vetenskapliga bedömningar utpekar som 
ozonnedbrytande, för att göra det möjligt 
att bedöma omfattningen av deras 
miljöpåverkan och för att sörja för att dessa 
nya ämnen som har utpekats som ämnen 
med en avsevärd ozonnedbrytande 
potential blir föremål för kontrollåtgärder.

ämnen som protokollets grupp för 
vetenskapliga bedömningar utpekar som 
ozonnedbrytande, för att göra det möjligt 
att bedöma omfattningen av deras 
miljöpåverkan och för att sörja för att dessa 
nya ämnen som har utpekats som ämnen 
med en avsevärd ozonnedbrytande 
potential blir föremål för kontrollåtgärder.
I detta sammanhang bör särskild 
uppmärksamhet ägnas den roll som 
mycket kortlivade ämnen spelar, mot 
bakgrund av UNEP/WMO:s 
ozonbedömning från 2006 där man drog 
slutsatsen att den ozonnedbrytande 
potentialen hos dessa ämnen är större än 
man tidigare beräknat.

Or. en

Motivering

I UNEP/WMO:s ozonbedömning från 2006 drar man slutsatsen att mycket kortlivade ämnen 
spelar än mycket större roll för ozonnedbrytningen än man tidigare beräknat. Numera tror 
man att mycket kortlivade halogenerade ämnen som n-propylbromid (n-PB), som nästan 
uteslutande är antropogena, bidrar avsevärt till totalmängden brom i stratosfären och på så 
sätt har en negativ effekt på ozonet i stratosfären. Kommissionens förslag innefattade n-PB i 
del B bilaga II (ämnen som omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter), men borde vara i 
bilaga II del A (ämnen som omfattas av begränsningar).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) utsläppande på marknaden: leverans 
eller tillhandahållande till tredje part inom 
gemenskapen för första gången, mot 
betalning eller gratis, inklusive övergång 
till fri omsättning enligt förordning (EG) nr 
450/2008.

16) utsläppande på marknaden: leverans 
eller tillhandahållande till tredje part inom 
gemenskapen, mot betalning eller gratis, 
inklusive övergång till fri omsättning enligt 
förordning (EG) nr 450/2008. För 
produkter och utrustning avser detta 
endast leverans eller tillhandahållande 
inom gemenskapen för första gången.

Or. en
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Motivering

Även om man enligt bestämmelserna i Montrealprotokollet och motsvarande definition i 
förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser kan begränsa den föreslagna 
definitionen av ”utsläppande på marknaden” till den första transaktionen inom gemenskapen, 
kan detta undergräva ett fungerande genomförande av kontrollåtgärder för olika ämnen. 
Inköp av kontrollerade ämnen inom gemenskapen skulle inte längre regleras och 
tillsynsmyndigheterna skulle endast kontrollera den efterföljande användningen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19) återanvändning: förnyad användning 
av ett återvunnet kontrollerat ämne efter en 
grundläggande reningsprocess som t. ex. 
filtrering och torkning.

19) återanvändning: förnyad användning 
av ett återvunnet kontrollerat ämne efter en 
grundläggande reningsprocess.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen skiljer sig från den som används i förordning (EG) nr 842/2006 
om fluorerade växthusgaser. Företag som tillämpar återanvändning återanvänder i allmänhet 
klorfluorkolväten, som kontrolleras enligt denna förordning, och klorfluorväten, som 
kontrolleras av förordningen om fluorerade växthusgaser. Det är viktigt att de två 
förordningarna om återanvändning och regenerering är samstämmiga.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20) regenerering: beredning och 
uppgradering av ett återvunnet kontrollerat 
ämne genom processer som filtrering, 
torkning, destillation och kemisk 
behandling för att återställa ämnet till en 
viss kvalitet motsvarande nyproducerat 
material.

20) regenerering: beredning av ett 
återvunnet kontrollerat ämne för att uppnå 
en specificerad standard.
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Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen ändrar fullständigt betydelsen av regenerering enligt förordning 
(EG) nr 2037/2000 och Montrealprotokollet. Att återställa ämnet till en viss kvalitet 
motsvarande nyproducerat material begränsar i onödan regenereringen, vilket kan begränsa 
mängden tillgängligt regenererat material. Definitionen i förordning (EG) nr 2037/2000 och 
Montrealprotokollet kräver återställning till en specificerad standard, vilket ger lämplig 
kontroll utan onödiga begränsningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 Varje producent ska se till att 2 Varje producent ska se till att
a) den beräknade nivån på hans produktion 
av klorfluorkolväten under perioden 1 
januari–31 december 2010 och under varje 
tolvmånadersperiod därefter inte överstiger 
35 % av den beräknade nivån på hans 
produktion av klorfluorkolväten under 
1997,

a) den beräknade nivån på hans produktion 
av klorfluorkolväten under perioden 1 
januari–31 december 2010 och under varje 
tolvmånadersperiod därefter inte överstiger 
35 % av den beräknade nivån på hans 
produktion av klorfluorkolväten under 
1997,

b) den beräknade nivån på hans 
produktion av klorfluorkolväten under 
perioden 1 januari–31 december 2014 och 
under varje tolvmånadersperiod därefter 
inte överstiger 14 % av den beräknade 
nivån på hans produktion av 
klorfluorkolväten under 1997,
c) han inte producerar klorfluorkolväten 
efter den 31 december 2019.

c) han inte producerar klorfluorkolväten 
efter den 31 december 2014.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att tidsfristen för produktion av klorfluorkolväten i Europa för export 
kortas (från 2025 till 2020) i enlighet med Montrealprotokollet. Granskningen från Milieu Ltd 
and Ecosphere Lda föreslogs för 2015, men kommissionen har inte tagit fasta på detta 
förslag. Tidsfristen bör vara kortare för att höja ambitionen. Även med hänsyn till artikel 11.2 
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om undantag för användning av klorfluorväten till och med slutet av 2014, är det logiskt att 
åtminstone produktionen av klorfluorväten bör ha stoppats.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artiklarna 4 och 5 
får kontrollerade ämnen produceras, 
släppas ut på marknaden och användas som 
råmaterial.

1. Genom undantag från artiklarna 4 och 5 
får kontrollerade ämnen produceras, utan 
hänsyn till de produktionsnivåer som 
fastställs i artikel 4.2, släppas ut på 
marknaden och användas som råmaterial.

Or. en

Motivering

För att vara säker på att ändringen av definitionen av produktion (artikel 3.10) inte påverkar 
produktionskontrollerna enligt artikel 4.2 bör detta tydliggörande läggas till.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artiklarna 4 och 5 
får kontrollerade ämnen produceras, 
släppas ut på marknaden och användas som 
agens i tillverkningsprocessen.

1. Genom undantag från artiklarna 4 och 5 
får kontrollerade ämnen produceras, utan 
hänsyn till de produktionsnivåer som 
fastställs i artikel 4.2, släppas ut på 
marknaden och användas som agens i 
tillverkningsprocessen.

Or. en

Motivering

För att vara säker på att ändringen av definitionen av produktion (artikel 3.10) inte påverkar 
produktionskontrollerna enligt artikel 4.2 bör detta tydliggörande läggas till.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 25.2, 
upprätta en förteckning över företag där det 
ska vara tillåtet att använda kontrollerade 
ämnen som agens i tillverkningsprocessen, 
en förteckning där, i relevanta fall, 
maximala mängder som får användas samt 
de högsta utsläppsnivåerna ska anges för 
vart och ett av de berörda företagen.

4. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 25.2, 
upprätta en förteckning över företag där det 
ska vara tillåtet att använda kontrollerade 
ämnen som agens i tillverkningsprocessen, 
en förteckning där, i relevanta fall, 
maximala mängder som får användas för 
produktion eller konsumtion (i 
överensstämmelse med definitionerna i 
Montrealprotokollet) samt de högsta 
utsläppsnivåerna ska anges för vart och ett 
av de berörda företagen.

Or. en

Motivering

Definitionen av agens i tillverkningsprocessen enligt beslut X/14 i Montrealprotokollet tillåter 
uppgiftslämning och kontroll av ”produktion” eller ”konsumtion” (kanske två alternativa ord 
behövs för tydlighetens skull). Detta omsorgsfulla ordval gjordes för att undvika att behöva 
definiera ”maximal” användning eftersom en sådan definition är irrelevant för användning 
som agens i tillverkningsprocessen vilket endast tilläts vid ”obetydliga” utsläpp. Definitionen 
av ”maximal användning” skulle absolut vara ett hinder för produktionen och har inga 
miljöfördelar.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 5 får 
regenererade klorfluorkolväten till och med 
den 31 december 2014 släppas ut på 
marknaden och användas för underhåll och 
service av befintlig kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning, under 
förutsättning att behållaren är märkt så att 

2. Genom undantag från artikel 5 får 
regenererade klorfluorkolväten till och med 
den 31 december 2014 släppas ut på 
marknaden och användas för underhåll och 
service av befintlig kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning samt 
reversibla luftkonditionerings-
/värmepumpsystem, under förutsättning att 
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det framgår att ämnet har regenererats. behållaren är märkt så att det framgår att 
ämnet har regenererats.

Till och med den 31 december 2014 får 
återanvända klorfluorkolväten användas för 
underhåll och service av befintlig kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning, under 
förutsättning att de har återvunnits från 
sådan utrustning av det berörda företaget.

Till och med den 31 december 2014 får 
återanvända klorfluorkolväten användas för 
underhåll och service av befintlig kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning samt 
reversibla luftkonditionerings-
/värmepumpsystem, under förutsättning att 
de har återvunnits från sådan utrustning av 
det berörda företaget.

Or. en

Motivering

Även om samma utrustning omfattas för användning av återanvända/regenererade 
klorfluorkolväten som i förordning (EG) nr 2037/2000 överensstämmer formuleringen inte 
längre med den i artikel 22. Reversibla luftkonditionerings-/värmepumpsystem bör läggas till 
för konsekvensens skull. Det är viktigt att se till att det tydligt framgår att systemen kan 
underhållas med regenererade klorfluorkolväten. Vidare är det i förslaget oklart om 
märkningen avser mängden/typen regenererade och/eller återanvända klorfluorkolväten 
(båda bör läggas till) eller den sammanlagda mängden.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När regenererade eller återanvända 
klorfluorkolväten används för underhåll 
och service ska den berörda kyl- och 
luftkonditioneringsutrustningen märkas 
med upplysning om typen av ämne, 
mängden av ämnet i utrustningen och, i 
enlighet med artikel 6 i direktiv 
67/548/EEG, med farosymbolen och 
upplysning om typen av fara förenad med 
ämnets användning.

3. När regenererade eller återanvända 
klorfluorkolväten används för underhåll 
och service ska den berörda kyl- och 
luftkonditioneringsutrustningen och 
reversibla luftkonditionerings-
/värmepumpsystemet märkas med 
upplysning om typen av ämne, mängden av 
ämnet i utrustningen och, i enlighet med 
artikel 6 i direktiv 67/548/EEG, med 
farosymbolen och upplysning om typen av 
fara förenad med ämnets användning.
Mängd och typ av tillsatta ämnen samt 
namn på det företag eller den tekniker 
som stått för service och underhåll ska 
registerföras.
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Or. en

Motivering

Även om samma utrustning omfattas för användning av återanvända/regenererade 
klorfluorkolväten som i förordning (EG) nr 2037/2000 överensstämmer formuleringen inte 
längre med den i artikel 22. Reversibla luftkonditionerings-/värmepumpsystem bör läggas till 
för konsekvensens skull. Det är viktigt att se till att det tydligt framgår att systemen kan 
underhållas med regenererade klorfluorkolväten. Vidare är det i förslaget oklart om 
märkningen avser mängden/typen regenererade och/eller återanvända klorfluorkolväten 
(båda bör läggas till) eller den sammanlagda mängden.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska föra register 
över företag som släpper ut regenererade 
klorfluorkolväten på marknaden. Endast 
företag som finns med i registren ska få 
släppa ut regenererade klorfluorkolväten 
på marknaden. Senast den 1 januari 2010 
ska medlemsstaterna underrätta 
kommissionen om sina 
registreringssprogram. Medlemsstaterna 
ska se till att registren är tillgängliga så 
att företag som tar emot regenererade 
klorfluorkolväten kan bekräfta varifrån 
ämnet kommer.
Företag som använder regenererade 
klorfluorkolväten för service och 
underhåll ska föra ett register över 
regenererare som levererat regenererade 
klorfluorkolväten.

Or. en

Motivering

Ett av syftena med denna förordning är att minska risken för olaglig användning och handel 
med klorfluorkolväten genom att man begränsar utsläppandet av regenererade 
klorfluorkolväten på marknaden. Särskilt om regenererade klorfluorkolväten motsvarar eller 
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liknar nyproducerade klorfluorkolväten blir det svårt att skilja regenererade ämnen från 
nyproducerade. Företag som arbetar med regenerering måste ha licenser för 
avfallsbehandling och föra register över sin regenereringsverksamhet. Att införa tillgängliga 
register och kräva att dessa företag för register kommer att bidra till att avskräcka från 
olaglig handel.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det undantag som avses i första stycket får 
inte medges för en period som går längre 
än den 31 december 2019.

Det undantag som avses i första stycket får 
inte medges för en period som går längre 
än den 31 december 2014.

Or. en

Motivering

Det har föreslagits att tidsfristen för produktion av klorfluorkolväten i Europa för export 
kortas (från 2025 till 2020) i enlighet med Montrealprotokollet. Granskningen från Milieu Ltd 
and Ecosphere Lda föreslogs för 2015, men kommissionen har inte tagit fasta på detta 
förslag. Tidsfristen bör vara kortare för att höja ambitionen. Även med hänsyn till artikel 11.2 
om undantag för användning av klorfluorväten till och dem slutet av 2014, är det logiskt att 
åtminstone produktionen av klorfluorväten bör ha stoppats.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Användning för karantänsättning och 

före transport samt användning av 
metylbromid vid nödsituationer

1. Genom undantag från artikel 5.1 får 
metylbromid släppas ut på marknaden 
och användas för karantänsättning och 
före transport till och med den 31 
december 2014.
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Metylbromid får endast användas på 
platser som godkänts av behöriga 
myndigheter i den berörda medlemsstaten 
och på villkor att metylbromid som släpps 
ut från varusändningen återvinns till 
minst [80 %].
2. Den beräknade mängden metylbromid 
som importörer släpper ut på marknaden 
eller använder för eget bruk under 
perioden 1 januari–31 december 2010 och 
under varje tolvmånadersperiod därefter 
till och med den 31 december 2014 ska 
inte överstiga 210 ODP-ton.
Under perioden 1 januari–31 december 
2010 och under varje tolvmånadersperiod 
därefter till och med den 31 december 
2014 ska varje importör se till att den 
beräknade nivån av metylbromid som han 
släpper ut på marknaden eller använder 
för eget bruk vid karantänsättning och 
före transport inte överstiger 100 % av 
genomsnittet av den beräknade nivån av 
metylbromid som han släppte ut på 
marknaden eller använde för eget bruk 
vid karantänsättning eller före transport 
under åren 1996, 1997 och 1998.
3. Metylbromid som släppts ut på 
marknaden för användning vid 
karantänsättning och före transport får 
endast användas för dessa ändamål.
4. Kommissionen ska vidta åtgärder för 
att sänka den beräknade nivå av 
metylbromid som importörer får släppa ut 
på marknaden eller använda för eget bruk 
vid karantänsättning och före transport, 
mot bakgrund av den tekniska och 
ekonomiska tillgången på alternativa 
ämnen eller tekniker, i synnerhet genom 
att anpassa de mängder som avses i 
punkt 2.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
bland annat genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
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artikel 25.3.
5. I en nödsituation, när oväntade utbrott 
av särskilda pestsjukdomar eller andra 
sjukdomar så kräver, får kommissionen 
på begäran av den behöriga myndigheten 
i en medlemsstat tillåta tillfällig 
produktion, tillfälligt utsläppande på 
marknaden och tillfällig användning av 
metylbromid. Ett sådant tillstånd ska ha 
en giltighetstid på högst 120 dagar och 
gälla för en kvantitet om högst 20 
metriska ton och ska ange åtgärder som 
ska vidtas för att minska utsläppen under 
användningen.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens beslut 2008/753/EG av den 18 september 2008 om att inte ta upp 
metylbromid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG ska tillståndet för metylbromid 
upphöra att gälla den 18 mars 2009. Det vore logiskt att förbjuda användning av 
metylbromid även i denna förordning. Även när det gäller användning vid karantänsättning 
och före transport finns det tillräckliga alternativ, enligt Montrealprotokollets undersökning 
från 2004 och studien från kommittén för alternativ till metylbromid.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får se över de 
användningsområden av avgörande 
betydelse som förtecknas i bilaga VI och 
besluta om ändringar och tidsfrister för 
avveckling genom att fastställa slutdatum, 
med hänsyn till tillgängligheten av både 
tekniskt och ekonomiskt genomförbara 
alternativ och tekniker, som är godtagbara 
med hänsyn till miljö och hälsa.

2. Kommissionen ska varje år se över de 
användningsområden av avgörande 
betydelse som förtecknas i bilaga VI och 
besluta om ändringar och tidsfrister för 
avveckling genom att fastställa slutdatum, 
med hänsyn till tillgängligheten av både 
tekniskt och ekonomiskt genomförbara 
alternativ och tekniker, som är godtagbara 
med hänsyn till miljö och hälsa.

Or. en
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Motivering

Haloner har den högsta potentialen att bryta ned ozonskiktet (och även en mycket hög 
växthuseffekt). Användningen av haloner bör därför begränsas så mycket som möjligt, vilket 
var avsikten redan med den befintliga förordningen. Emellertid har bilaga VI inte setts över 
ännu.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Import av kontrollerade ämnen som inte 
finns i en annan produkt än en behållare 
som används för transport eller förvaring 
av sådana ämnen ska vara förbjuden, 
liksom import av produkter och utrustning, 
med undantag av personliga tillhörigheter, 
som innehåller eller är beroende av dessa 
ämnen.

1. Import av kontrollerade ämnen ska vara 
förbjuden, liksom import av produkter och 
utrustning, med undantag av personliga 
tillhörigheter, som innehåller eller är 
beroende av dessa ämnen.

Or. en

Motivering

För att undvika missförstånd förenklas formuleringen för att göra klart att både produkter 
och separata ämnen avses i denna artikel.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Metylbromid som är avsedd för 
användning vid nödsituationer enligt 
artikel 12.5 eller, till och med den 31 
december 2014, för användning vid 
karantänsättning och före transport enligt 
artikel 12.1.

utgår

Or. en
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Motivering

Till följd av att artikel 12 utgår bör denna del också utgå. Enligt kommissionens beslut 
2008/753/EG av den 18 september 2008 om att inte ta upp metylbromid i bilaga I till 
rådets direktiv 91/414/EEG ska tillståndet för metylbromid upphöra att gälla den 
18 mars 2009. Det vore logiskt att förbjuda användning av metylbromid även i detta direktiv. 
Även när det gäller användning vid karantänsättning och före transport finns det tillräckliga 
alternativ, enligt Montrealprotokollets undersökning från 2004 och studien från kommittén 
för alternativ till metylbromid.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara förbjudet att från 
gemenskapen exportera kontrollerade 
ämnen som inte finns i en annan produkt 
än en behållare som används för 
transport eller förvaring av sådana ämnen 
eller produkter och utrustning som 
innehåller eller är beroende av dessa 
kontrollerade ämnen, dock med undantag 
av personliga tillhörigheter.

1. Det ska vara förbjudet att från 
gemenskapen exportera kontrollerade 
ämnen eller produkter och utrustning som 
innehåller eller är beroende av dessa 
kontrollerade ämnen, dock med undantag 
av personliga tillhörigheter.

2. Det förbud som avses i punkt 1 ska inte 
gälla export av

2. Det förbud som avses i punkt 1 ska inte 
gälla export av

a) kontrollerade ämnen för att tillgodose 
parternas behov såvitt avser viktig 
användning enligt artikel 10.2,

a) kontrollerade ämnen för att tillgodose 
parternas behov såvitt avser viktig 
användning enligt artikel 10.2,

b) kontrollerade ämnen för att tillgodose 
parternas behov såvitt avser användning 
av avgörande betydelse enligt artikel 13.1,
c) kontrollerade ämnen för användning 
som råmaterial,
d) kontrollerade ämnen för användning 
som agenser i tillverkningsprocessen,
e) produkter eller utrustning som innehåller 
eller är beroende av kontrollerade ämnen 
som har producerats i enlighet med artikel 
10.7 eller importerats enligt artikel 15.2 d
och e,

e) produkter eller utrustning som innehåller 
eller är beroende av kontrollerade ämnen 
som har producerats i enlighet med artikel 
10.7 eller importerats enligt artikel 15.2 e,

f) produkter och utrustning som 
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innehåller eller är beroende av halon för 
att tillgodose de behov avseende 
användningsområden av avgörande 
betydelse som förtecknas i bilaga VI,
g) nyproducerade eller regenererade 
klorfluorkolväten för annan användning 
än destruktion.
3. Genom undantag från punkt 1 får 
kommissionen, efter en begäran från en 
behörig myndighet i en medlemsstat och i 
överensstämmelse med det förfarande 
som avses i artikel 25.2, ge tillstånd till 
export av produkter och utrustning som 
innehåller klorfluorkolväten där det kan 
visas att exportförbudet, med hänsyn till 
den specifika varans ekonomiska värde 
och förväntade återstående livstid, skulle 
medföra en oproportionerligt stor börda 
för exportören.
4. Licens ska krävas för export som avses i 
punkt 2 a–d. Kommissionen ska utfärda 
sådana exportlicenser till företag efter 
kontroll av att bestämmelserna i artikel 20 
följs.

4. Licens ska krävas för export som avses i 
punkt 2. Kommissionen ska utfärda sådana 
exportlicenser till företag efter kontroll av 
att bestämmelserna i artikel 20 följs.

5. Licens ska krävas för export som avses 
i punkt 2 e–g och i punkt 3, med undantag 
för export efter transit eller tillfällig 
lagring utan att varorna har hänförts till 
en annan godkänd tullbehandling enligt 
förordning (EG) nr 460/2008. En sådan 
exportlicens ska utfärdas av 
kommissionen till exportören efter 
kontroll av att artikel 20 har följts.

Or. en

Motivering

Av etiska skäl och miljöskäl bör export av ozonnedbrytande ämnen begränsas i så stor 
utsträckning som möjligt, särskilt när det gäller haloner och klorfluorkarboner . Risken för 
att dessa ämnen med en hög ozonnedbrytande potential (och hög växthuseffekt) skulle kunna 
släppas ut i atmosfären är för stor.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får i den mån det är 
nödvändigt i specifika fall vidarebefordra 
de inlämnade uppgifterna till behöriga 
myndigheter hos de berörda parterna och 
får göra ett av följande:

6. Kommissionen får i den mån det är 
nödvändigt i specifika fall vidarebefordra 
de inlämnade uppgifterna till behöriga 
myndigheter hos de berörda parterna och 
ska senast 30 arbetsdagar efter att ha 
mottagit begäran göra ett av följande:

-a) Bevilja begäran om en import- eller 
exportlicens.

Or. en

Motivering

Att införa ett komplicerat system för ”informerat samtycke i förhand” som föreslås i denna 
artikel skulle kunna leda till försenade leveranser och därigenom minskad försäljning. Det 
föreslås att en ”tidsfrist” fastställs i förordningen för att handeln ska kunna fortgå utan 
orimliga förseningar.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Produktion, import, utsläppande på 
marknaden, användning och export av nya 
ämnen i del A i bilaga II ska vara 
förbjuden. Detta förbud gäller inte för nya 
ämnen som används som råmaterial, för 
laboratorie- och analysändamål, för import 
för tillfällig lagring inklusive omlastning, 
och för export efter transit eller tillfällig 
lagring utan att varorna har hänförts till en 
annan godkänd tullbehandling enligt 
förordning (EG) nr 450/2008.

1. Produktion, import, utsläppande på 
marknaden, användning och export av nya 
ämnen i del A i bilaga II ska vara 
förbjuden. Detta förbud gäller inte för nya 
ämnen som används som råmaterial, för 
laboratorie- och analysändamål, för import
för tillfällig lagring inklusive omlastning, 
och för export efter transit eller tillfällig 
lagring utan att varorna har hänförts till en 
annan godkänd tullbehandling enligt 
förordning (EG) nr 450/2008.

2. Kommissionen får i del A i bilaga II 
inkludera alla ämnen som inte är 
kontrollerade ämnen men som enligt 

2. Kommissionen får vid behov lägga fram 
förslag om att i del A i bilaga II inkludera 
alla ämnen som inte är kontrollerade 
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gruppen för vetenskapliga bedömningar 
enligt protokollet har en avsevärd 
ozonnedbrytande potential, och fastställa 
eventuella undantag till punkt 1. Dessa 
åtgärder, som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 25.3.

ämnen men som enligt gruppen för 
vetenskapliga bedömningar enligt 
protokollet har en avsevärd 
ozonnedbrytande potential, eller som 
produceras, används och släpps ut i stor 
omfattning, och fastställa eventuella 
undantag till punkt 1. Dessa åtgärder, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar av 
denna förordning, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 25.3.

3. Mot bakgrund av relevant vetenskaplig 
information får kommissionen i del B i 
bilaga II inkludera alla ämnen som inte är
kontrollerade ämnen men som befinns ha 
en ozonnedbrytande potential. Dessa 
åtgärder, som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 25.3.

3. Mot bakgrund av relevant vetenskaplig 
information får kommissionen i del B i 
bilaga II inkludera alla ämnen som inte är 
kontrollerade ämnen men som befinns ha 
en ozonnedbrytande potential på 0,001 
eller mer och en atmosfärisk livstid på 
över 120 dagar. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 25.3.

Or. en

Motivering

Genom detta stycke kan kommissionen föra in ett nytt ämne i bilaga II baserat endast på dess 
ozonnedbrytande potential. Detta måste motiveras av andra parametrar som påverkar 
ozonskiktet, t.ex. användning av produkten och dess utsläpp. Det finns många halogenerade 
kortlivade ämnen med en teoretisk ozonnedbrytande potential. Kortlivade ämnen med en 
atmosfärisk livstid på mindre än 120 dagar har visat sig inte kunna nå stratosfären i 
tillräckliga mängder för att ha en avsevärd långvarig effekt på ozonskiktet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynen utförs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
rekommendation 2001/331/EG av den 
4 april 2001 om införande av 
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minimikriterier för miljötillsyn i 
medlemsstaterna1.

1. Medlemsstaterna ska utöva tillsyn i syfte 
att säkerställa att företag följer denna 
förordning, enligt en dokumenterad 
riskbaserad strategi, inklusive tillsyn över 
import och export av kontrollerade ämnen 
samt av produkter och utrustning som 
innehåller eller är beroende av dessa 
ämnen. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska göra de utredningar 
som kommissionen bedömer nödvändiga 
för tillämpningen av denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska utöva tillsyn i syfte 
att säkerställa att företag följer denna 
förordning, enligt en dokumenterad 
riskbaserad strategi, inklusive tillsyn över 
import och export av kontrollerade ämnen 
samt av produkter och utrustning som 
innehåller eller är beroende av dessa 
ämnen. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska göra de utredningar 
som kommissionen bedömer nödvändiga 
för tillämpningen av denna förordning.

1a. Utan hinder av punkt 2 får 
medlemsstaterna även göra 
stickprovskontroller vid import och export 
av kontrollerade ämnen.

2. Efter överenskommelse mellan 
kommissionen och den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
utredningen ska göras, ska kommissionens 
tjänstemän biträda myndighetens 
tjänstemän i deras arbete.

2. Efter överenskommelse mellan 
kommissionen och den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
utredningen ska göras, ska kommissionens 
tjänstemän biträda myndighetens 
tjänstemän i deras arbete.

3. För att kunna genomföra de uppgifter 
som åläggs den genom denna förordning 
får kommissionen inhämta alla nödvändiga 
upplysningar från medlemsstaternas 
regeringar, behöriga myndigheter och från 
företag. När kommissionen begär uppgifter 
från ett företag, ska den samtidigt sända en 
kopia av sin begäran till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat inom vars 
område företaget har sitt säte.

3. För att kunna genomföra de uppgifter 
som åläggs den genom denna förordning 
får kommissionen inhämta alla nödvändiga 
upplysningar från medlemsstaternas 
regeringar, behöriga myndigheter och från 
företag. När kommissionen begär uppgifter 
från ett företag, ska den samtidigt sända en 
kopia av sin begäran till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat inom vars 
område företaget har sitt säte.

4. Kommissionen ska vidta lämpliga 
åtgärder för att främja adekvat 
informationsutbyte och samarbete mellan 
nationella myndigheter och mellan 
nationella myndigheter och kommissionen.

4. Kommissionen ska vidta lämpliga 
åtgärder för att främja adekvat 
informationsutbyte och samarbete mellan 
nationella myndigheter och mellan 
nationella myndigheter och kommissionen.

Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda förtroliga uppgifter som den 
inhämtat enligt denna artikel.

Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda förtroliga uppgifter som den 
inhämtat enligt denna artikel.

4a. På begäran av en annan medlemsstat 
kan en medlemsstat vidta åtgärder för att 
se till att personer som misstänks vara 
inblandade i olaglig transport av 
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kontrollerade ämnen och som befinner sig 
på den medlemsstatens territorium 
efterlever bestämmelserna.
__________
1 EGT L 118, 4.4.2001, s. 41–46.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att rekommendation 2001/331/EG följs när det gäller tillsynen.
Medlemsstaterna bör samarbeta och även använda sig av stickprovskontroller. God tillsyn är 
nödvändig för att denna förordning ska kunna bli ett verkligt framsteg.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga II – tabellen

Kommissionens förslag
Del A: Ämnen som omfattas av begränsningar enligt artikel 24.1

Ämne Ozonnedbrytande 
potential

CBr2 F2 Dibromdifluormetan (halon-1202) 1,25

Del B: Ämnen som omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 26

Ämne Ozonnedbrytande 
potential

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

C2H5Br Brometan (etylbromid) 0,1 – 0,2

CF3I Trifluorjodmetan (trifluormetyljodid) 0,01 – 0,02

Parlamentets ändringsförslag

Del A: Ämnen som omfattas av begränsningar enligt artikel 24.1

Ämne Ozonnedbrytande 
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potential

CBr2 F2 Dibromdifluormetan (halon-1202) 1,25

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

Del B: Ämnen som omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 26

Ämne Ozonnedbrytande 
potential

C2H5Br Brometan (etylbromid) 0,1 – 0,2

CF3I Trifluorjodmetan (trifluormetyljodid) 0,01 – 0,02

Or. en

Motivering

I UNEP/WMO:s ozonbedömning från 2006 drar man slutsatsen att mycket kortlivade ämnen 
spelar en mycket större roll för ozonnedbrytningen än man tidigare beräknat. Numera tror 
man att mycket kortlivade halogenerade ämnen som n-propylbromid (n-PB), som nästan 
uteslutande är antropogena, bidrar avsevärt till totalmängden brom i stratosfären och på så 
sätt har en negativ effekt på ozonet i stratosfären. Kommissionens förslag innefattade n-PB i 
del B bilaga II (ämnen som omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter), men borde vara i 
bilaga II del A (ämnen som omfattas av begränsningar).
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MOTIVERING

Inledning

Vår atmosfär är uppbyggd av två olika skikt som skyddar oss. Det lägre skiktet av atmosfären 
(troposfären) innehåller en viktig gynnsam koncentration av koldioxid som utestänger värmen 
från solen (en högre koldioxidkoncentration förorsakar emellertid en ökad växthuseffekt som 
skulle kunna leda till klimatförändringar). Det andra lagret är ozonskiktet i stratosfären, som 
skyddar livet på jorden mot solens skadliga ultravioletta strålning. Denna förordning syftar 
främst till att skydda det stratosfäriska ozonlagret, men även klimatförändringarna undviks 
eftersom de förbjudna ämnena inte bara har en avsevärd ozonnedbrytande potential (ODP), 
utan även en global uppvärmningspotential (GWP).

Under början av 1980-talet iakttog forskarna en kraftig minskning av ozonhalten i stratosfären 
över Antarktis, något som blev allmänt känt som ”ozonhålet”. När hålet var som störst –
under våren vid millennieskiftet – var det framför allt påtagligt kring polerna, men ozonhalten 
hade minskat avsevärt på annat håll också. Ökad UV-strålning är skadlig för människors hälsa 
och leder bland annat till fler fall av hudcancer och grå starr. Den skadar också ekosystemen.

Redan 1987 enades regeringar om Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, 
och inledde därmed en schemalagd avveckling av ozonnedbrytande ämnen i alla länder som 
undertecknat protokollet. De huvudsakliga ozonnedbrytande ämnena är klorfluorkarboner 
(CFC), haloner, klorfluorkolväten (HCFC) och metylbromid. År 2007 firade protokollparterna 
(däribland Europeiska gemenskapen) Montrealprotokollets tjugoårsdag, och hyllade 
samarbetet som ett av de mest framgångsrika internationella miljöavtalen någonsin. Då hade 
alla 191 parter tillsammans uppnått en minskning av förbrukningen av ozonnedbrytande 
ämnen på 95 procent jämfört med de utgångsvärden som fastställts. De mest omfattande 
minskningarna gjordes i industriländerna (99,2 procent), medan utvecklingsländerna låg något 
lägre (80 procent).

I sin senaste rapport från 2007 bekräftar den grupp för vetenskapliga bedömningar som 
inrättats enligt Montrealprotokollet att ozonskiktet sakta återhämtar sig tack vare de 
utsläppsbegräsningar som införts genom protokollet, men att man ligger 10–15 år efter de 
prognoser som gjordes i 2002 års rapport. De genomsnittliga arktiska ozonnivåerna förväntas 
nu återhämta sig till 2050, och det antarktiska ozonhålet förväntas försvinna mellan 2060 och 
2075.

Enligt FN:s miljöprogram UNEP kommer miljontals dödliga fall av hudcancer och tiotals 
miljoner icke-dödliga hudcancerfall och fall av grå starr att kunna undvikas tack vare de 
begränsningar som infördes med Montrealprotokollet. Dessa begränsningar innebär dessutom 
att man undvikit utsläpp av växthusgaser motsvarande över 100 miljarder ton koldioxid 
mellan 1990 och 2010.
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Till 2010 kommer ozonnedbrytande ämnen att stå för mindre än 5 procent av de globala 
förutsedda utsläppen av växthusgaser, uttryckt i koldioxidekvivalenter, mot närmare 
50 procent 1990. I sin rapport från 2007 varnar gruppen för vetenskapliga bedömningar 
parterna att de trots dessa framgångar måste förbli vaksamma om de vill att det nya 
tidsschemat för ozonskiktets återhämtning ska hålla, och att de också måste ta hänsyn till de 
återstående osäkerheterna, till exempel om hur klimatförändringen kommer att påverka 
ozonskiktet.

Kommissionens förslag

Förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (”förordningen”) är 
Europeiska gemenskapernas viktigaste instrument för genomförandet av Montrealprotokollet.
Det omarbetade föreslaget bibehåller i stort sett samma tillämpningsområde som den 
befintliga förordningen. Den föreslagna förordningen skulle gälla ämnen i bilagorna I och II. 
Bilaga II erbjuder flexibilitet för införande av vissa övervakningsåtgärder för ämnen som 
anses ha ozonnedbrytande potential, eller av kontrollåtgärder om nedbrytningspotentialen är 
betydande.

Förslaget har samma struktur som förordning (EG) nr 2037/2000 men tillför ett nytt kapitel 
om undantag från förbud mot framställning, utsläppande på marknaden och användning.
Dessa undantagsmöjligheter var tidigare spridda mellan olika bestämmelser om 
avvecklingstidsplanen för kontrollerade ämnen och produkter. Genom ändringen blir texten 
mer lättläst, vilket underlättar tillämpningen av lagstiftningen.

Översynen har tre huvudsakliga mål: 1) Att förenkla och omarbeta förordning (EG) 
nr 2037/2000 och samtidigt minska onödiga administrativa bördor i enlighet med 
kommissionens åtagande att arbeta för bättre lagstiftning. 2) Att garantera att 
Montrealprotokollet i dess anpassade lydelse från 2007 följs. 3) Att se till att framtida 
problem åtgärdas, så att ozonskiktet snabbt kan återhämta sig och skadliga konsekvenser för 
människans hälsa och för ekosystemen undviks.

Dessa nyckelutmaningar är följande:
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1. Utsläpp av reserver av ozonnedbrytande ämnen och växthusgaser i atmosfären –
Eftersom protokollet har inriktats på förbud mot produktion av ozonnedbrytande ämnen 
finns det en reserv av betydande mängder ozonnedbrytande ämnen kvar i produkter och 
utrustning (till exempel i cellplast för byggnadsisolering, köldmedier och 
luftkonditioneringssystem). Beräkningar visar att 2015 kommer dessa globala reserver att 
omfatta två miljoner ton ozonnedbrytande potential eller 13,4 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter – och därmed är ytterligare åtgärder nödvändiga. Reserven av 
ozonnedbrytande ämnen inom EU skulle kunna uppgå till omkring 700 000 ton 
ozonnedbrytande potential till 2010, vilket motsvarar 5 miljarder ton koldioxid, även om 
de aktuella beräkningarna är mycket osäkra. För destruktion av kontrollerade ämnen 
fastställs en rättslig ram i artikel 22 i kommissionens förslag. Man måste finna sätt att göra 
dessa bestämmelser bindande och pålitliga i praktiken.

2. Undantagen användning av ozonnedbrytande ämnen – Protokollet tillåter en viss grad 
av flexibilitet när det gäller användning av kontrollerade ozonnedbrytande ämnen. Det 
gäller t.ex. områden där det fortfarande inte finns några tekniskt eller ekonomiskt hållbara 
alternativ eller vissa typer av tillämpningar, som t.ex. användning av metylbromid vid 
karantänsättning eller före transport eller för råmaterial (artikel 12). Ett nyligen fattat 
kommissionsbeslut (2008/753/EG) om att inte ta upp metylbromid i bilaga I till 
rådets direktiv 91/414/EEG (om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden) bör leda 
till ett direkt förbud mot användning av metylbromid. Haloner är till och med mycket mer 
oroande, eftersom de har den högsta potentialen att bryta ned ozonskiktet (och också en 
mycket kraftig växthuseffekt). Användningen av haloner bör därför begränsas i så stor 
utsträckning som möjligt, något som redan var avsikten i den befintliga förordningen. Men 
översynen av bilaga VI har hittills inte ägt rum. Det är mycket viktigt att detta görs inom 
en snar framtid (se artikel 13 i kommissionens förslag). Eftersom det nu finns alternativ till 
haloner i brandskyddstillämpningar kan man sätta slutdatum för befintliga tillämpningar. I 
artikel 11 föreslår man att tidsfristen för produktion av klorfluorkolväten inom EU för 
export ska flyttas fram (från 2025 till 2020) i enlighet med Montrealprotokollet. Studien av 
Milieu Ltd och Ecosphere Lda föreslås att läggas fram 2015, men kommissionen har inte 
antagit detta förslag. För att vara mer ambitiös borde tidsfristen tidigareläggas.

3. Nya ozonnedbrytande ämnen – Nya vetenskapliga rön har visat att den ozonnedbrytande 
potentialen för vissa kemiska ämnen som i dag inte kontrolleras genom protokollet är 
avsevärt högre än man trott, samtidigt som saluföringen av dessa ämnen ökar snabbt. I 
UNEP/WMO:s bedömning av ozonet från 2006 drar man slutsatsen att ”mycket kortlivade 
ozonnedbrytande ämnen spelar en mycket större roll än man kunnat konstatera tidigare”.
Man anser nu att mycket kortlivade halogenerade ämnen, som normal-propylbromid 
(n-PB), som nästan uteslutande är antropogent, bidrar i stor omfattning till den totala 
förekomsten av brom i stratosfären och alltså har en skadlig effekt på ozonskiktet i 
stratosfären. Kommissionens förslag innefattar n-PB i bilaga II, del B (ämnen som 
omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter), men behövs i bilaga II, del A (ämnen som 
omfattas av begränsningar).
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Ett annat problem är exportförbudet i artikel 17. Det är mycket viktigt att det förekommer 
färre undantag från detta exportförbud. Många undantag kommer att bli svåra att kontrollera 
och upprätthålla i praktiken. Av etiska och miljömässiga skäl bör exporten av 
ozonnedbrytande ämnen begränsas så långt som möjligt, särskilt i fallet med halogenererande 
kolväten och klorfluorkolväten. Det finns också en stor risk att dessa ämnen med en hög 
ozonnedbrytande potential (och en hög växthuseffekt) kan frigöras i atmosfären.

När det gäller tillsyn kommer det att krävas en mer kraftfull struktur, i linje med 
rekommendationerna om miljötillsyn, för att nå en verklig minskning av ozonnedbrytande 
ämnen och öka ozonskiktets tjocklek.

Ändringsförslagen i detta betänkande syftar till att förbättra förordningen mer i linje med ovan 
nämnda utmaningar. På detta sätt kan EU självt vara mer ambitiöst och bli ledande i världen.
Detta kommer att skydda oss mot de skadliga effekterna som alltför mycket UV-strålning 
orsakar och minska växthuseffekten/klimatförändringarna.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

xx
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 
KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 26 november 2008

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet (omarbetning)
KOM(2008)0165 av den 26.11.2008 – 2008/0165(COD)
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