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Ændringsforslag 26
Evangelia Tzampazi

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er fastslået, at fortsatte emissioner 
af ozonlagsnedbrydende stoffer forårsager 
betydelig skade på ozonlaget. Der er klare 
vidnesbyrd om, at de ozonlagsnedbrydende 
stoffers belastning af atmosfæren er 
faldende, og tegn på, at helingen af 
stratosfærens ozonlag er begyndt, er 
observeret. Dog forventes genopbygningen 
af den samme koncentration af ozon som 
før 1980 ikke at være afsluttet før midt i 
2000-tallet. Derfor udgør øget UV-B-
stråling som følge af 
ozonlagsnedbrydningen stadig en alvorlig 
trussel for menneskers sundhed og miljøet. 
Det gør det nødvendigt at tage yderligere 
effektive skridt for at beskytte menneskers 
sundhed og miljøet mod de skadelige 
virkninger af sådanne emissioner og undgå 
risikoen for, at helingen af ozonlaget 
forsinkes yderligere .

(2) Det er fastslået, at fortsatte emissioner 
af ozonlagsnedbrydende stoffer forårsager 
betydelig skade på ozonlaget. Der er klare 
vidnesbyrd om, at de ozonlagsnedbrydende 
stoffers belastning af atmosfæren er 
faldende, og tegn på, at helingen af 
stratosfærens ozonlag er begyndt, er 
observeret. Dog forventes genopbygningen 
af den samme koncentration af ozon som 
før 1980 ikke at være afsluttet før midt i 
2000-tallet. Derfor udgør øget UV-B-
stråling som følge af 
ozonlagsnedbrydningen stadig en alvorlig 
trussel for menneskers sundhed og miljøet. 
Samtidig har disse stoffer et højt globalt 
opvarmningspotentiale og kan bidrage til 
at øge temperaturen på planeten. Det gør 
det nødvendigt at tage yderligere effektive 
skridt for at beskytte menneskers sundhed 
og miljøet mod de skadelige virkninger af 
sådanne emissioner og undgå risikoen for, 
at helingen af ozonlaget forsinkes 
yderligere .

Or. el

Begrundelse

Ud over disse stoffers kemiske egenskaber i forbindelse med ozonlagsnedbrydningen har de 
også et højt globalt opvarmningspotentiale og kan derfor medvirke til at forøge planetens 
temperatur.
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Ændringsforslag 27
Satu Hassi

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Mange ozonlagsnedbrydende stoffer 
er drivhusgasser, men er ikke omfattet af 
kontrol i henhold til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og den tilhørende Kyoto-
protokol, fordi det er blevet antaget, at 
Montrealprotokollen ville sikre 
udfasningen af disse stoffer. Selv om der 
er gjort fremskridt med protokollen, er 
målsætningen om udfasning af 
ozonlagsnedbrydende stoffer stadig ikke 
fuldført, hverken i EU eller på 
verdensplan. Det er derfor ønskeligt, at 
fremstillingen og anvendelsen af 
ozonlagsnedbrydende stoffer minimeres 
eller helt afskaffes i alle de tilfælde, hvor 
der findes teknisk gennemførlige 
alternativer. 

Or. en

Ændringsforslag 28
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 1.

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

Ændringsforslag 29
Satu Hassi

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Anvendelsen af methylbromid til 
karantæneformål og til desinfektion inden 
afsendelse bør også kontrolleres.  Der bør 
ikke anvendes mere end gennemsnittet for 
perioden fra 2005 til 2008, og 
anvendelsen bør i sidste instans 
nedbringes og afvikles frem til 2015, 
foruden at der i den mellemliggende 
periode bør anvendes teknologi til 
genindvinding .

(11) I betragtning af, anvendelsen af 
methylbromid som biocid i medfør af 
forordning 2032/2003 blev forbudt pr. 1. 
september 2006, og at anvendelsen af 
methylbromid som 
plantebeskyttelsesmiddel i medfør af 
Kommissionens beslutning 2008/753/EF 
vil være forbudt pr. 18. marts 2010, bør 
anvendelsen af methylbromid til 
karantæneformål og til desinfektion inden 
afsendelse også forbydes med virkning fra 
18. marts 2010.

Or. en

Begrundelse

Der findes mange alternativer til QPS-behandling (Qualified Presumption of Safety) af 
forskellige fordærvelige varer og varige forbrugsgoder. Disse alternativer spænder lige fra 
alternativ kemisk behandling over CO2-behandling til varmebehandling m.m. Flere 
medlemsstater forbød for 10 år siden med held anvendelsen af QPS-behandling, fordi der 
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fandtes alternativer, og de mange erfaringer siden da har vist, at et forbud er realistisk.
Desuden vil der pr. 18. marts 2009 ikke længere blive givet tilladelse til at anvende 
methylbromid som plantebeskyttelsesmiddel, og de tilbageværende beholdninger vil ikke 
længere kunne bruges efter 18. marts 2010. Dette betyder, at methylbromid ikke kan bruges til 
QPS efter 18. marts. 2010 - det ville være ulovligt.

Ændringsforslag 30
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Stoffer, der er klassificeret som 
ozonlagsnedbrydende, skal mærkes i 
henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige præparater. Da 
ozonlagsnedbrydende stoffer, der er 
fremstillet til brug som råvarer, kan overgå 
til fri omsætning i Fællesskabet, bør de 
kunne skelnes fra stoffer, der fremstilles til 
andre formål, for at undgå, at råvarer 
anvendes til andre formål, der ifølge 
forordningen er underlagt kontrol. Desuden 
bør produkter og udstyr, der indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp af sådanne 
stoffer, mærkes med disse egenskaber til 
orientering for slutbrugerne og for at gøre 
det lettere at håndhæve forordningen.

(18) Stoffer, der er klassificeret som 
ozonlagsnedbrydende, skal mærkes i 
henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige præparater. Da 
ozonlagsnedbrydende stoffer, der er 
fremstillet til brug som råvarer samt til 
laboratorie- og analyseformål og som 
proceshjælpestoffer, kan overgå til fri 
omsætning i Fællesskabet, bør de kunne 
skelnes fra stoffer, der fremstilles til andre 
formål, for at undgå, at anvendelsen 
omlægges til andre formål, der ifølge 
forordningen er underlagt kontrol. Desuden 
bør produkter og udstyr, der indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp af sådanne 
stoffer, mærkes med disse egenskaber til 
orientering for slutbrugerne og for at gøre 
det lettere at håndhæve forordningen.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for, at ozonlagnedbrydende stoffer, der fremstilles til brug som råvarer (artikel 7), i 
stedet anvendes til andre formål, gælder også for anvendelse til laboratorie- og 
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analyseformål (artikel 10)og som proceshjælpestoffer (artikel 8). Det er derfor logisk, at 
disse mærkningskrav også bør gælde ved anvendelse til laboratorie- og analyseformål og som 
proceshjælpestoffer, og det vil desuden bidrage til bekæmpelsen af ulovlig handel.

Ændringsforslag 31
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. hu

Begrundelse

Borgerne bør kunne se resultatet af inspektionerne.

Ændringsforslag 32
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte, hvordan 
mærkningen af kontrollerede stoffer til 
råvareanvendelser skal udformes, og hvilke 
oplysninger den skal indeholde, til at ændre 
bilag III om processer, hvor der må 
anvendes kontrollerede stoffer som 
proceshjælpestoffer, til at vedtage 
foranstaltninger for at nedbringe det 
omfang, hvori methylbromid bringes i 

(25) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte, hvordan 
mærkningen af kontrollerede stoffer til 
råvareanvendelser, til laboratorie- og 
analyseformål samt til anvendelse som 
proceshjælpestoffer skal udformes, og 
hvilke oplysninger den skal indeholde, til 
at ændre bilag III om processer, hvor der 
må anvendes kontrollerede stoffer som 
proceshjælpestoffer, til at ændre bilag VI 
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omsætning og anvendes til 
karantæneformål og desinfektion inden 
afsendelse, til at ændre bilag VI om 
kritiske anvendelser for haloner, til at 
vedtage yderligere foranstaltninger til 
overvågning og kontrol af handelen, til at 
vedtage krav til produkter, der fremstilles 
med kontrollerede stoffer i lande, der ikke 
er parter i protokollen, til at ændre bilag 
VII om destruktionsteknologier, til at 
udarbejde en liste over produkter og udstyr, 
hvis indhold af kontrollerede stoffer det 
skal være obligatorisk at genvinde og derpå 
destruere, til at vedtage mindstekrav til 
personalekvalifikationer, til at fastsætte 
krav om forebyggelse af emissioner og 
udsivning af kontrollerede stoffer, til at 
indføje nye stoffer i bilag II og til at ændre 
kravene om indberetning fra medlemsstater 
og virksomheder. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, herunder ved 
at supplere denne med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

om kritiske anvendelser for haloner, til at 
vedtage yderligere foranstaltninger til 
overvågning og kontrol af handelen, til at 
vedtage krav til produkter, der fremstilles 
med kontrollerede stoffer i lande, der ikke 
er parter i protokollen, til at ændre bilag 
VII om destruktionsteknologier, til at 
udarbejde en liste over produkter og udstyr, 
hvis indhold af kontrollerede stoffer det 
skal være obligatorisk at genvinde og derpå 
destruere, til at vedtage mindstekrav til 
personalekvalifikationer, til at fastsætte 
krav om forebyggelse af emissioner og 
udsivning af kontrollerede stoffer, til at 
indføje nye stoffer i bilag II og til at ændre 
kravene om indberetning fra medlemsstater 
og virksomheder. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, herunder ved 
at supplere denne med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for, at ozonlagnedbrydende stoffer, der fremstilles til brug som råvarer (artikel 7), i 
stedet anvendes til andre formål, gælder også for anvendelse til laboratorie- og 
analyseformål (artikel 10)og som proceshjælpestoffer (artikel 8). Det er derfor logisk, at 
disse mærkningskrav også bør gælde ved anvendelse til laboratorie- og analyseformål og som 
proceshjælpestoffer, og det vil desuden bidrage til bekæmpelsen af ulovlig handel.

Eftersom artikel 12 udgår, bør delen vedrørende methylbromid ligeledes udgå.
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Ændringsforslag 33
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte, hvordan 
mærkningen af kontrollerede stoffer til 
råvareanvendelser skal udformes, og hvilke 
oplysninger den skal indeholde, til at ændre 
bilag III om processer, hvor der må 
anvendes kontrollerede stoffer som 
proceshjælpestoffer, til at vedtage 
foranstaltninger for at nedbringe det 
omfang, hvori methylbromid bringes i 
omsætning og anvendes til 
karantæneformål og desinfektion inden 
afsendelse, til at ændre bilag VI om 
kritiske anvendelser for haloner, til at 
vedtage yderligere foranstaltninger til 
overvågning og kontrol af handelen, til at 
vedtage krav til produkter, der fremstilles 
med kontrollerede stoffer i lande, der ikke 
er parter i protokollen, til at ændre bilag 
VII om destruktionsteknologier, til at 
udarbejde en liste over produkter og udstyr, 
hvis indhold af kontrollerede stoffer det 
skal være obligatorisk at genvinde og derpå 
destruere, til at vedtage mindstekrav til 
personalekvalifikationer, til at fastsætte 
krav om forebyggelse af emissioner og 
udsivning af kontrollerede stoffer, til at 
indføje nye stoffer i bilag II og til at ændre 
kravene om indberetning fra medlemsstater 
og virksomheder. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, herunder ved 
at supplere denne med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

(25) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte, hvordan 
mærkningen af kontrollerede stoffer til 
råvareanvendelser skal udformes, og hvilke 
oplysninger den skal indeholde, til at ændre 
bilag III om processer, hvor der må 
anvendes kontrollerede stoffer som 
proceshjælpestoffer, til at vedtage 
foranstaltninger for at nedbringe det 
omfang, hvori methylbromid bringes i 
omsætning og anvendes i nødsituationer, 
til at ændre bilag VI om kritiske 
anvendelser for haloner, til at vedtage 
yderligere foranstaltninger til overvågning 
og kontrol af handelen, til at vedtage krav 
til produkter, der fremstilles med 
kontrollerede stoffer i lande, der ikke er 
parter i protokollen, til at ændre bilag VII 
om destruktionsteknologier, til at udarbejde 
en liste over produkter og udstyr, hvis 
indhold af kontrollerede stoffer det skal 
være obligatorisk at genvinde og derpå 
destruere, til at vedtage mindstekrav til 
personalekvalifikationer, til at fastsætte 
krav om forebyggelse af emissioner og 
udsivning af kontrollerede stoffer, til at 
indføje nye stoffer i bilag II og til at ændre 
kravene om indberetning fra medlemsstater 
og virksomheder. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, herunder ved 
at supplere denne med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til Kommissionens beslutning af 18. september 2008 om afvisning af at optage 
methylbromid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF udløber methylbromidtilladelsen den 
18. marts 2009. Logisk set bør anvendelsen af methylbromid til disse formål også forbydes 
inden for rammerne af dette direktiv. Der findes tilstrækkelige alternativer til den 
regelmæssige anvendelse af methylbromid til karantæneformål og desinfektion inden 
afsendelse.

Ændringsforslag 34
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om 
affald1 og Rådets direktiv 91/689/EØF af 
12. december 1991 om farligt affald 
indeholder bestemmelser om destruktion af 
kontrollerede stoffer. I henhold til 
protokollen må der kun anvendes 
teknologi, som parterne har godkendt, til 
destruktion af kontrollerede stoffer. 
Parternes afgørelser herom bør indarbejdes 
i denne forordning.

(26) Betydelige mængder af 
ozonlagsnedbrydende stoffer er stadig 
oplagret eller "opsparet" i produkter og 
udstyr (f.eks. i isoleringsskum, kølemidler 
og luftkonditioneringssystemer). Der bør 
tilvejebringes et retsgrundlag for 
destruktion af kontrollerede stoffer.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og ophævelse af visse direktiver1 og
Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. 
december 1991 om farligt affald indeholder 
bestemmelser om destruktion af 
kontrollerede stoffer. Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1600/2002/EF af 22. juli 2002 om 
fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram indeholder i sin 
artikel 8, stk. 2, nr. (iv) bestemmelser om 
udformning af et direktiv om bygge- og 
nedrivningsaffald, som er af afgørende 
vigtighed for destruktionen af 
ozonlagsnedbrydende stoffer i 
isoleringsskum. I henhold til protokollen 
må der kun anvendes teknologi, som 
parterne har godkendt, til destruktion af 
kontrollerede stoffer. Parternes afgørelser 
herom bør indarbejdes i denne forordning. 

1EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9. 1 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
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Or. en

Begrundelse

Det sjette miljøhandlingsprogram indeholder bestemmelser om udformning af et direktiv om 
bygge- og nedrivningsaffald. Med henblik på destruktionen af ozonlagsnedbrydende stoffer i 
isoleringsskum (som findes i enorme mængder) er det afgørende, at dette direktiv vedtages.
Kommissionen har indtil nu intet offentliggjort. Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 13. 
februar 2007 om temastrategien for affald A6/438/2006) Kommissionen om at udvirke dette.

Ændringsforslag 35
Evangelia Tzampazi

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør have beføjelse til 
at sammensætte en liste over produkter og 
udstyr, for hvilke det skal anses for teknisk 
og økonomisk muligt og derfor 
obligatorisk at genvinde kontrollerede 
stoffer eller at destruere dem uden 
forudgående genvinding.

(27) Kommissionen bør have beføjelse til 
at sammensætte en liste over produkter og 
udstyr, for hvilke det skal anses for teknisk 
og økonomisk muligt og derfor 
obligatorisk at genvinde kontrollerede 
stoffer eller at destruere dem uden 
forudgående genvinding. Kommissionen 
bør også vedtage en handlingsplan, der 
kan give incitamenter til at erstatte de 
pågældende stoffer med mere sikre 
alternativer.

Or. el

Begrundelse

I betragtning af det stadig mere presserende behov for at genvinde og eliminere disse stoffer 
så hurtigt som muligt, ville det være nyttigt, om Kommissionen udarbejdede en handlingsplan 
med henblik på at give brugere og producenter incitamenter til at udskifte disse stoffer så 
hurtigt som muligt.
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Ændringsforslag 36
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning gælder for 
kontrollerede stoffer, nye stoffer og 
produkter og udstyr, der indeholder eller 
kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede 
stoffer.

1. Denne forordning gælder for 
kontrollerede stoffer, nye stoffer med 
dokumenteret ozonlagsnedbrydende 
potentiale og produkter og udstyr, der 
indeholder eller kun kan fungere ved hjælp 
af kontrollerede stoffer eller nye stoffer 
med dokumenteret ozonlagsnedbrydende 
potentiale.

Or. en

Begrundelse

Øget klarhed.

Ændringsforslag 37
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning gælder ikke for 
ubetydelige mængder af et stof, der er 
omhandlet i stk. 1 og er indeholdt i et andet 
produkt eller stof, og som stammer fra 
utilsigtet eller tilfældig produktion under 
en fremstillingsproces eller fra råvarer, 
der ikke har reageret, eller fra stoffets 
anvendelse som proceshjælpestof, der er 
til stede i kemiske stoffer som 
sporforureninger, eller som udledes i 
forbindelse med produktfremstilling eller 
-håndtering.

2. Denne forordning gælder ikke for 
ubetydelige mængder af et stof, der er 
omhandlet i stk. 1 og er indeholdt i et andet 
produkt eller stof, og som stammer fra 
utilsigtet eller tilfældig produktion under 
en fremstillingsproces.

Or. en
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Begrundelse

Teksten til forordning 2037/2000 skal ajourføres med henblik på at minimere de aktiviteter, 
som falder uden for forordningens anvendelsesområde.  Kommaerne i den engelske udgave af 
stk. 2 er tvetydige og kan forstås sådan, at "ubetydelige" måske ikke gælder for alle punkterne 
i listen.  Potentielt kan denne tekst give mulighed for ukontrollerede emissioner af 
ozonlagsnedbrydende stoffer under "produktfremstillingen" (f.eks. fremstillingen af skum) 
eller "håndteringen" af ozonlagsnedbrydende stoffer. Undtagelser for råvarer, 
proceshjælpestoffer osv. er omtalt i efterfølgende artikler i forordningen, så artikel 1 bør ikke 
potentielt udelukke disse fra forordningens anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 38
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "produktion": den mængde 
kontrollerede stoffer, der fremstilles , 
inklusive den mængde, der fremstilles som 
biprodukt , minus den mængde, der 
destrueres ved hjælp af teknologier, som 
parterne har godkendt. Mængder, der 
genvindes, genanvendes eller regenereres, 
betragtes ikke som produktion

(10) "produktion": den mængde 
kontrollerede stoffer, der fremstilles , 
inklusive den mængde, der fremstilles som 
biprodukt.

Or. en

Begrundelse

Forordning 2037/2000 brugte protokollens traditionelle definition af produktion, hvor 
destruktion fratrækkes med beregning af produktionsmængden.  Dette er ikke længere 
hensigtsmæssigt, da den meste produktion af ozonlagsnedbrydende stoffer er ophørt, og det er 
vigtigt at lukke smuthuller, som ellers ville muliggøre en ny eller fortsat produktion.
Definitionen skal derfor ikke omfatte destruktion. I modsat fald vil virksomhederne have ret til 
at fortsætte med at producere ozonlagsnedbrydende stoffer lovligt, hvis blot de destruerer 
noget.  Dette vil ikke føre til udfasning.
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Ændringsforslag 39
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "produktion": den mængde 
kontrollerede stoffer, der fremstilles , 
inklusive den mængde, der fremstilles som 
biprodukt , minus den mængde, der 
destrueres ved hjælp af teknologier, som 
parterne har godkendt. Mængder, der 
genvindes, genanvendes eller regenereres, 
betragtes ikke som produktion

(10) "produktion": den mængde 
kontrollerede stoffer, der fremstilles , 
inklusive den mængde, der fremstilles som 
biprodukt , minus den mængde, der 
destrueres ved hjælp af teknologier, som 
parterne har godkendt, og minus den 
mængde, der fuldt ud anvendes som 
råvare eller som proceshjælpestof ved 
fremstilling af andre kemiske stoffer  
Mængder, der genvindes, genanvendes 
eller regenereres, betragtes ikke som 
produktion

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition af produktion omfatter råvarer og proceshjælpestoffer, som er 
udelukket i henhold til Montrealprotokollen. Imidlertid indeholder bestemmelserne om 
produktionskontrol i artikel 4, stk. 2, stadig en reference til det beregnede niveau for 
produktionen i 1997. Eftersom definitionen er blevet ændret og nu omfatter råvarer, uden at 
der er sket nogen ændring af ordlyden vedrørende produktionsniveauet, bliver beregningen af 
produktionsniveauet ukorrekt. Det foreslås, at definitionen fra forordning 2037/2000 
genindsættes.

Ændringsforslag 40
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "ozonlagsnedbrydende potentiale": det 
tal i bilag I og II , der for hvert enkelt 
kontrolleret stof eller nyt stof angiver dets 
potentielle virkning på ozonlaget

(11) "ozonlagsnedbrydende potentiale": det 
tal i bilag I og II , der for hvert enkelt 
kontrolleret stof eller nyt stof angiver dets 
potentielle nedbrydende virkning på 
ozonlaget
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Or. en

Begrundelse

Øget klarhed.

Ændringsforslag 41
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "anvendelse": brug af kontrollerede 
stoffer eller nye stoffer ved fremstilling 
eller vedligeholdelse, navnlig 
efterfyldning, af produkter eller udstyr eller 
i andre processer

(17) "anvendelse": brug af kontrollerede 
stoffer eller nye stoffer ved fremstilling 
eller vedligeholdelse, navnlig 
efterfyldning, af produkter eller udstyr eller 
i andre processer bortset fra anvendelse 
som råvare og proceshjælpestof

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "anvendelse" omfatter nu råvarer og proceshjælpestoffer. Dette harmonerer 
ikke med anvendelsen af disse begreber i henhold til Montrealprotokollen og kan give 
anledning til tvivl i forbindelse med indrapporteringen af "forbrug" i henhold til protokollen. 
Hensigten med den oprindelige definition var, at den skulle gælde for "udbredte anvendelser".

Ændringsforslag 42
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) "regenerering": fornyet forarbejdning 
af genvundne kontrollerede stoffer med 
henblik på at opfylde en nærmere 
specificeret standard svarende til ubrugt 
materiale.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 8.

Den foreslåede definition ændrer betydningen af regenerering i forhold til 2037/2000-
forordningen og Montrealprotokollen, hvilket kan indebære, at der bliver mindre regenereret 
materiale til rådighed. 2037/2000-forordningens definition og Montrealprotokollens 
definition kræver regenerering til en nærmere specificeret standard, hvilket giver passende
kontrol uden unødige begrænsninger.

Ændringsforslag 43
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) "anvendelse til desinfektion inden 
forsendelse": behandlinger til andre formål 
end karantæneformål iværksat højst 21 
dage inden eksport for at opfylde krav, der 
stilles af en national myndighed i import-
eller eksportlandet.

(23) "anvendelse til desinfektion inden 
forsendelse": behandlinger til andre formål 
end karantæneformål iværksat højst 21 
dage inden eksport for at opfylde krav, der 
stilles af en national myndighed i 
importlandet, eller krav fastlagt inden 
december 1995 i eksportlandet.

Or. en

Begrundelse

Forordningen kan ikke være svagere end protokollens definition. Hvad eksportlande angår, er 
definitionen vedrørende anvendelse inden forsendelse begrænset til "eksisterende" krav 
(protokolafgørelse VII/5 (b)), dvs. krav, som allerede eksisterede, da afgørelsen blev vedtaget 
i december 1995.

Ændringsforslag 44
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) "produkter og udstyr, der kun kan 
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fungere ved hjælp af kontrollerede 
stoffer": produkter og udstyr, der ikke 
kan fungere uden kontrollerede stoffer, 
med undtagelse af  produkter og udstyr, 
der anvendes til produktion, 
forarbejdning, genvinding, 
genanvendelse, regenerering eller 
destruktion af kontrollerede stoffer

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør produkter og udstyr, der kun kan fungere ved hjælp af 
kontrollerede stoffer, defineres.

Ændringsforslag 45
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at det beregnede niveau for 
vedkommendes produktion af 
hydrochlorfluorcarboner i perioden fra 1. 
januar til 31. december 2014 og i hver 
tolvmånedersperiode derefter ikke 
overstiger 3 % af det beregnede niveau for 
vedkommendes produktion af 
hydrochlorfluorcarboner i 1997

Or. en

Begrundelse

En lille produktion (underlagt strenge rapporterings- og tilsynskrav) af 
hydrochlorfluorcarboner i Europa til laboratorie- og analyseformål skal tillades frem til den 
3.12.2019 (i overensstemmelse med Montrealprotokollen som ændret i 2007). Dog bør det 
beregnede produktionsniveau reduceres fra højst 14 % til højst 3 % af det beregnede niveau 
for hydrochlorfluorcarbonproduktionen i 1997. I modsat fald vil den påkrævede mængde 
(som må bruges i henhold til artikel 11) blive importeret, sandsynligvis fra områder med en 
mindre streng lovgivning for ozonlagsbeskyttelse.
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Ændringsforslag 46
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontrollerede stoffer må ikke bringes i 
omsætning eller anvendes, medmindre de 
er indesluttet i produkter, der ikke blot er 
beholdere, hvori de transporteres eller 
opbevares.

1. Kontrollerede stoffer må ikke bringes i 
omsætning eller anvendes, jf. dog de 
undtagelser, der er anført andetsteds i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Teksten er vanskelig at forstå og indeholder (i den engelske udgave) en dobbelt negation 
("which are not" og "other than"). Efterfølgende artikler indeholder undtagelser fra denne 
dobbelte negation - med deraf følgende risiko for forvirring og forskellige fortolkninger. 
Stykket bør derfor være et simpelt forbud, eftersom der redegøres detaljeret for undtagelserne 
senere i teksten. 

Ændringsforslag 47
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er forbudt at bringe produkter og 
udstyr, der indeholder eller kun kan 
fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer, i 
omsætning med undtagelse af produkter og 
udstyr, for hvilke anvendelse af de 
respektive kontrollerede stoffer er 
godkendt i overensstemmelse med artikel 
10, artikel 11, stk. 1, 2 og 4, eller artikel 13 
.

Det er forbudt at anvende og bringe 
produkter og udstyr, der indeholder eller 
kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede 
stoffer, i omsætning med undtagelse af 
produkter og udstyr, for hvilke anvendelse 
af de respektive kontrollerede stoffer er 
godkendt i overensstemmelse med artikel 
10, artikel 11, stk. 1, 2 og 4, eller artikel 13 
.

Or. en

Begrundelse

For at undgå endeløse efterfyldninger af utætte produkter eller utæt udstyr, bør denne artikel 
også gælde for anvendelse (som defineret i artikel 3, nr. 17) af produkter og udstyr.
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Ændringsforslag 48
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset artikel 4 og 5 er det tilladt at 
fremstille kontrollerede stoffer med 
henblik på tilladt eksport til parter, der er 
omfattet af Montreal-protokollens artikel 
5, til væsentlige anvendelser.

Or. en

Begrundelse

En aktuel udfordring er den endelige udfasning af CFC'er, der anvendes i medicinske 
dosisinhalatorer til behandling af astma i artikel 5-lande (udviklingslande). Der er stor 
sandsynlighed for, at der i en begrænset periode efter 2010 vil være behov for CFC'er af høj 
kvalitet til farmaceutiske anvendelser på grund af problemer med indførelse af erstatninger. 

Der bør gøres en undtagelse for produktion og eksport af CFC'er til væsentlige anvendelser 
med henblik på fremstilling af medicinske dosisinhalatorer i artikel 5-lande.

Ændringsforslag 49
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset artikel 4 og 5 er det tilladt at 
fremstille kontrollerede stoffer som råvare 
ud over produktionsniveauerne i artikel 4, 
stk. 2, bringe dem i omsætning og anvende 
dem med samme formål.

Or. en

Begrundelse

Hermed præciseres det, at fjernelsen af råvarer fra definitionen af produktion (artikel 3, nr. 
10) ikke berører den i artikel 4, stk. 2, anførte produktionskontrol.
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Ændringsforslag 50
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kontrollerede stoffer, der fremstilles 
eller bringes i omsætning som råvare, må 
kun anvendes til det formål. Beholdere 
med sådanne stoffer mærkes med en 
tydelig angivelse af, at stoffet kun må 
anvendes som råvare.

udgår

Or. en

Begrundelse

Produkter til brug som råvare forsendes almindeligvis i løs vægt med anvendelse af 
standardmærkningsprocedurer. Det er ikke sandsynligt, at sådanne forsendelser bringes i 
omsætning med behov for mærkning. Udformning af mærkater er derfor unødvendig.

Ændringsforslag 51
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter form og 
indhold for den mærkning, der skal 
bruges. Disse foranstaltninger til ændring 
af ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, herunder ved supplering af 
den, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 25, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Produkter til brug som råvare forsendes almindeligvis i løs vægt med anvendelse af 
standardmærkningsprocedurer. Det er ikke sandsynligt, at sådanne forsendelser bringes i 
omsætning med behov for mærkning. Udformning af mærkater er derfor unødvendig.
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Ændringsforslag 52
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kontrollerede stoffer, der fremstilles 
eller bringes i omsætning som råvare, må 
kun anvendes til det formål. Beholdere 
med sådanne stoffer mærkes med en 
tydelig angivelse af, at stoffet kun må 
anvendes som råvare.

2. Kontrollerede stoffer, der fremstilles 
eller bringes i omsætning som råvare, må 
kun anvendes til det formål. Beholdere 
med sådanne stoffer mærkes med en 
tydelig angivelse af, at stoffet kun må 
anvendes som råvare. Alle de tilfælde, 
hvor stoffer anvendes som råvare, samt 
mængden og kvaliteten af de anvendte 
stoffer, skal indberettes til medlemsstatens 
kompetente myndigheder. På grundlag af 
denne information fører Kommissionen 
tilsyn med al anvendelse inden for EU og 
offentliggør nærmere oplysninger herom 
på internettet.

Or. hu

Begrundelse

Kommissionen bør føre tilsyn med EU-handelen med ozonlagsnedbrydende stoffer.

Ændringsforslag 53
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 a
Årlig revision af undtagelser

Kommissionen tager hvert år alle 
undtagelser op til revision og ophæver 
undtagelserne for de specifikke 
anvendelser, for hvilke der findes teknisk 
og økonomisk anvendelige alternativer.
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Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
25, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Forordningen indeholder ingen frister for undtagelsernes gyldighed - samt i mange tilfælde 
ingen bestemmelser om revision/ophævelse. Visse undtagelser er ikke blevet ajourført til trods 
for den nuværende viden om anvendelige alternativer, f.eks. alternativer til nogle af 
anvendelserne i bilag III (proceshjælpestoffer) og IV (haloner). Forordningen bør indeholde 
en regelmæssig proces med sigte på at nedbringe antallet af undtagelser og ophæve dem i 
tilfælde, hvor der findes anvendelige alternativer.

Ændringsforslag 54
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset artikel 4 og 5 er det tilladt at 
fremstille kontrollerede stoffer som 
proceshjælpestoffer ud over 
produktionsniveauerne i artikel 4, stk. 2, 
bringe dem i omsætning og anvende dem 
med samme formål.

Or. en

Begrundelse

Hermed præciseres det, at fjernelsen af proceshjælpestoffer fra definitionen af produktion 
(artikel 3, nr. 10) ikke berører den i artikel 4, stk. 2, anførte produktionskontrol.
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Ændringsforslag 55
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kontrollerede stoffer, der fremstilles 
eller bringes i omsætning som 
proceshjælpestof, må kun anvendes til det 
formål.

3. Kontrollerede stoffer, der fremstilles 
eller bringes i omsætning som 
proceshjælpestof, må kun anvendes til det 
formål.

Beholdere med sådanne stoffer mærkes 
med en tydelig angivelse af, at stoffet kun 
må anvendes som proceshjælpestof.
Kommissionen fastsætter form og indhold 
for den mærkning, der skal bruges. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, herunder ved supplering af 
den, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 25, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for, at ozonlagnedbrydende stoffer, der fremstilles til brug som råvarer (artikel 7), i 
stedet anvendes til andre formål, gælder også for anvendelse til laboratorie- og 
analyseformål (artikel 10)og som proceshjælpestoffer (artikel 8). Det er derfor logisk, at 
disse mærkningskrav også bør gælde ved anvendelse til laboratorie- og analyseformål og som 
proceshjælpestoffer, og det vil desuden bidrage til bekæmpelsen af ulovlig handel.

Ændringsforslag 56
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Den samlede mængde af kontrollerede 
stoffer, der må bruges som 
proceshjælpestoffer i Fællesskabet, må 
ikke overskride 1 083 tons pr. år.
Den samlede mængde af kontrollerede 
stoffer, der må udledes i forbindelse med 
anvendelse som proceshjælpestoffer i 
Fællesskabet, må ikke overskride 17 tons 
pr. år.

Kommissionen kan i lyset af nye 
oplysninger eller den tekniske udvikling 
ændre bilag III, jf. artikel 2, stk. 8. 

Kommissionen kan i lyset af nye 
oplysninger eller den tekniske udvikling 
ændre bilag III, jf. artikel 3, nr. 8. 

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 12.

Definitionen af proceshjælpestof i henhold til Montrealprotokollens beslutning X/14 tillader 
indberetning og kontrol af 'make-up" eller "forbrug".

EU-loftet for proceshjælpestoffer i henhold til de afgørelser, parterne i Montrealprotokollen 
har vedtaget, bør også nævnes i denne artikel.

Ændringsforslag 57
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan i lyset af nye 
oplysninger eller den tekniske udvikling 
ændre bilag III, jf. artikel 2, stk. 8.

Kommissionen ændrer i lyset af nye 
oplysninger eller den tekniske udvikling 
bilag III, jf. artikel 3, nr. 8. 
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Or. en

Begrundelse

Krydsreferencen i teksten ser ud til at være forkert. Listen over proceshjælpestoffer i bilag III 
er sine steder teknisk forældet og bør opdateres - den omfatter bl.a. visse anvendelser, hvor 
alternative, ikke-ozonlagsnedbrydende alternativer er blevet identificeret af teknologi- og 
økonomivurderingspanelet under Montrealprotokollen.

Ændringsforslag 58
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 5 kan kontrollerede stoffer 
bringes i omsætning med henblik på 
destruktion inden for Fællesskabet i 
overensstemmelse med kravene til
destruktion, jf. artikel 22, stk. 1.

Uanset artikel 5 kan kontrollerede stoffer 
samt produkter og udstyr indeholdende 
kontrollerede stoffer bringes i omsætning 
med henblik på destruktion inden for 
Fællesskabet i overensstemmelse med 
kravene til destruktion, jf. artikel 22, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen i artikel 9 bør også gælde for destruktion af produkter og udstyr indeholdende 
kontrollerede stoffer.

Ændringsforslag 59
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kontrollerede stoffer, der fremstilles 
eller bringes i omsætning med henblik på 
anvendelse til væsentlige laboratorie- og 
analyseformål, må kun anvendes til det 
formål.

3. Kontrollerede stoffer, der fremstilles 
eller bringes i omsætning med henblik på 
anvendelse til væsentlige laboratorie- og 
analyseformål, må kun anvendes til det 
formål eller til destruktion inden for 
Fællesskabet, jf. bestemmelserne om 
destruktion i artikel 22, stk. 1.
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Or. en

Begrundelse

I den nuværende affattelse kan denne artikel forhindre destruktion af disse stoffer.

Ændringsforslag 60
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Beholdere med sådanne stoffer 
mærkes med en tydelig angivelse af, at 
stoffet kun må anvendes til væsentlige 
laboratorie- og analyseformål.
Kommissionen kan fastsætte form og 
indhold for den mærkning, der skal 
bruges. Disse foranstaltninger til ændring 
af ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, herunder ved supplering af 
den, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 25, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for, at ozonlagnedbrydende stoffer, der fremstilles til brug som råvarer (artikel 7, 
stk. 2), i stedet anvendes til andre formål, gælder også for anvendelse til laboratorie- og 
analyseformål. Det er derfor logisk, at disse mærkningskrav også bør gælde ved anvendelse 
til laboratorie- og analyseformål, og det vil desuden bidrage til bekæmpelsen af ulovlig 
handel.

Ændringsforslag 61
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver, der anvender andre 
kontrollerede stoffer end 
hydrochlorfluorcarboner til væsentlige 

4. Enhver, der anvender andre 
kontrollerede stoffer end 
hydrochlorfluorcarboner til væsentlige 
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laboratorie- og analyseformål, skal lade sig 
registrere hos Kommissionen med 
oplysning om, hvilke stoffer der anvendes, 
hvilket formål de anvendes til, hvilket 
årligt forbrug der forventes, og hvem der 
leverer stofferne, og disse oplysninger skal 
ajourføres, når der sker ændringer.

laboratorie- og analyseformål, skal lade sig 
registrere hos Kommissionen med 
oplysning om, hvilke stoffer der anvendes, 
hvilket formål de anvendes til, hvilket 
årligt forbrug der forventes, og hvem der 
leverer stofferne, og disse oplysninger skal 
ajourføres, når der sker ændringer. Alle de 
tilfælde, hvor stoffer anvendes, samt 
mængden og kvaliteten af de anvendte 
stoffer, skal indberettes til medlemsstatens 
kompetente myndigheder. På grundlag af 
denne information fører Kommissionen 
tilsyn med al anvendelse inden for EU og 
offentliggør nærmere oplysninger herom 
på internettet.

Or. hu

Begrundelse

Kommissionen bør føre tilsyn med EU-handelen med ozonlagsnedbrydende stoffer.

Ændringsforslag 62
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver, der anvender andre 
kontrollerede stoffer end 
hydrochlorfluorcarboner til væsentlige 
laboratorie- og analyseformål, skal lade sig 
registrere hos Kommissionen med 
oplysning om, hvilke stoffer der anvendes, 
hvilket formål de anvendes til, hvilket 
årligt forbrug der forventes, og hvem der 
leverer stofferne, og disse oplysninger skal 
ajourføres, når der sker ændringer.

4. Enhver institution, der anvender andre 
kontrollerede stoffer end 
hydrochlorfluorcarboner til væsentlige 
laboratorie- og analyseformål, skal lade sig 
registrere hos Kommissionen med 
oplysning om, hvilke stoffer der anvendes, 
hvilket formål de anvendes til, hvilket 
årligt forbrug der forventes, og hvem der 
leverer stofferne, og disse oplysninger skal 
ajourføres, når der sker ændringer.

Or. en

Begrundelse

Det er bedre at registrere virksomheder frem for personer, der anvender 
ozonlagsnedbrydende stoffer til laboratorie- og analyseformål med henblik på at undgå 
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uforholdsmæssigt store administrative byrder.

Ændringsforslag 63
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med frist på en dato, som 
Kommissionen fastsætter i en 
bekendtgørelse, skal de producenter og 
importører, der leverer kontrollerede 
stoffer som omhandlet i stk. 4 eller selv 
anvender kontrollerede stoffer, erklære 
over for Kommissionen, hvor stor en 
efterspørgsel de forventer i den anførte 
periode, og nærmere angive arten og 
mængderne af de kontrollerede stoffer, der 
er brug for.

5. Med frist på en dato, som 
Kommissionen fastsætter i en 
bekendtgørelse, skal de producenter og 
importører, der leverer kontrollerede 
stoffer til institutioner som omhandlet i 
stk. 4 eller selv anvender kontrollerede 
stoffer, erklære over for Kommissionen, 
hvor stor en efterspørgsel de forventer i 
den anførte periode, og nærmere angive 
arten og mængderne af de kontrollerede 
stoffer, der er brug for.

Or. en

Begrundelse

Det er bedre at registrere virksomheder frem for personer, der anvender
ozonlagsnedbrydende stoffer til laboratorie- og analyseformål med henblik på at undgå 
uforholdsmæssigt store administrative byrder.

Ændringsforslag 64
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede mængde, som der årligt gives 
tilladelse til, må ikke overstige 130 % af 
gennemsnittet af den beregnede mængde af 
kontrollerede stoffer, som producenter eller 
importører har bragt i en omsætning eller 
anvendt for egen regning til væsentlige 
laboratorie- og analyseformål i årene 2005-

Den samlede mængde, som der årligt gives 
tilladelse til, må ikke overstige 100 % af 
gennemsnittet af den beregnede mængde af 
kontrollerede stoffer, som producenter eller 
importører har bragt i en omsætning eller 
anvendt for egen regning til væsentlige 
laboratorie- og analyseformål i årene 2005-
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2008. 2008.

Or. en

Begrundelse

The ceiling of 130% as pro.

Ændringsforslag 65
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger de 
minimumsmængder, der kan tildeles 
virksomheder, på grundlag af de 
tilladelser, der er udstedt til laboratorie-
og analyseformål i perioden 2005-2007.

Or. en

Begrundelse

Virksomheder anskaffer en tilladelse til væsentlige anvendelser "for at være på den sikre 
side", men får i de fleste tilfælde ikke brug for den, fordi der ikke er behov for 
laboratorieanalyser. Dette forslag vil straffe de virksomheder, som ikke har udnyttet deres 
tilladelse i perioden 2005-2008.

Det anbefales, at der fastsættes en minimumsmængde med henblik på at sikre, at producenter 
og importører kan fortsætte med at tilbyde/anvende passende mængder, således at der let kan 
skaffes forsyninger til legitime anvendelser.

Ændringsforslag 66
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 5 kan regenererede 
hydrochlorfluorcarboner indtil den 31. 
december 2014 bringes i omsætning og 

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

anvendes til vedligeholdelse og servicering 
af eksisterende køle- og 
luftkonditioneringsudstyr samt udstyr til 
reverserbare luftkonditionerings-
/varmepumpesystemer, hvis beholderen er 
mærket med oplysning om, at stoffet er 
regenereret.

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

Indtil den 31. december 2014 kan 
genanvendte hydrochlorfluorcarboner 
anvendes til vedligeholdelse og servicering 
af eksisterende køle- og 
luftkonditioneringsudstyr samt udstyr til 
reverserbare luftkonditionerings-
/varmepumpesystemer, hvis de er 
genvundet fra udstyr af denne art på det 
selv samme sted, hvor det genvundne stof 
anvendes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 13.

Af hensyn til konsekvensen bør der tilføjes en henvisning til reverserbare luftkonditionerings-
/varmepumpesystemer ligesom i den eksisterende forordning nr. 2037/2000.

For at kunne forhindre ulovlig handel er det nødvendigt, at man kan følge stoffernes 
bevægelser. Det er derfor nødvendigt, at stoffet enten genvindes eller genbruges på det 
samme sted.

Ændringsforslag 67
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Indtil den 31. december 2014 kan 
genanvendte hydrochlorfluorcarboner 
anvendes til vedligeholdelse og servicering 
af eksisterende køle- og 
luftkonditioneringsudstyr, hvis den berørte 
virksomhed selv har genvundet dem fra 
ethvert udstyr af denne art inden for EU 
med henblik på anvendelse i ethvert 
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udstyr af samme art tilhørende den 
samme virksomhed inden for EU.
Virksomhedsanlæggets logbog vil tjene 
som retsgyldigt bevis med hensyn til såvel 
oprindelsen som genanvendelsen af 
sådanne genvundne stoffer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at en virksomhed, der har genvundet hydrochlorfluorcarboner fra 
et af sine anlæg inden for EU, skal kunne bruge disse stoffer på ethvert af sine køleanlæg i 
hele EU.

Ændringsforslag 68
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Methylbromid må kun anvendes på anlæg, 
som den pågældende medlemsstats 
kompetente myndigheder har godkendt, og 
kun under den forudsætning, at mindst 
[80 %] af methylbromidudslippet fra 
leverancen genvindes.

Methylbromid må kun anvendes på anlæg, 
som den pågældende medlemsstats 
kompetente myndigheder har godkendt, og 
kun under den forudsætning, at mindst 
[80 %] af methylbromidudslippet fra 
leverancen genvindes. Alle de tilfælde, 
hvor methylbromid anvendes, skal 
indberettes til medlemsstatens kompetente 
myndigheder. På grundlag af denne 
information fører Kommissionen tilsyn 
med al anvendelse inden for EU og 
offentliggør nærmere oplysninger herom 
på internettet.

Or. hu

Begrundelse

Kommissionen bør føre tilsyn med EU-handelen med methylbromid, der nedbryder ozonlaget.
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Ændringsforslag 69
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 5, stk. 1, er det tilladt at 
bringe haloner i omsætning og at bruge 
dem til kritiske anvendelser som anført i 
bilag VI.

1. Uanset artikel 5, stk. 1, er det tilladt at 
bringe genvundne, genanvendte og 
regenererede haloner i omsætning og at 
bruge dem til kritiske anvendelser som 
anført i bilag VI på betingelse af, at disse 
haloner udelukkende kommer fra 
registrerede nationale halonbanker..

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at der er tale om omsætning af genvundne, genanvendte og regenererede 
haloner, eftersom haloner ikke længere produceres. Import af haloner bør i overensstemmelse 
med den bestående forordning kun tillades fra eller gennem registrerede nationale 
halonbanker. Dette har den fordel, at det er lettere at påvise og reagere på mulige regionale 
uligheder i adgangen til haloner og undgå, at der produceres nye haloner. Dette er i 
overensstemmelse med ånden i Montrealprotokollen.

Ændringsforslag 70
Simon Busuttil

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvert år gennemgår Kommissionen de 
kritiske anvendelser i bilag VI og vedtager
ændringer og tidsplaner for afvikling ved at 
fastsætte slutdatoer under hensyntagen til, 
særlig når der er tale om industrier med 
strenge ydeevnekrav på det 
sikkerhedsmæssige og tekniske område, 
om der findes alternativer, der er både 
teknisk og økonomisk gennemførlige, eller 
teknologier, der er acceptable ud fra et 
miljø- og sundhedssynspunkt.
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Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til industrier som f.eks. luftfartsindustrien, der skal opfylde strenge 
ydeevnekrav på det sikkerhedsmæssige og tekniske område. Ved hver gennemgang bør der 
tages hensyn til, om der findes alternativer, der opfylder standarderne i disse krav.

Ændringsforslag 71
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
1. Uanset artikel 4 og 5 er det tilladt at 
fremstille kontrollerede stoffer med 
henblik på tilladt eksport til parter, der er 
omfattet af Montreal-protokollens artikel 
5, til væsentlige anvendelser.

Or. en

Begrundelse

En aktuel udfordring er den endelige udfasning af CFC'er, der anvendes i medicinske 
dosisinhalatorer til behandling af astma i artikel 5-lande (udviklingslande). Der er stor 
sandsynlighed for, at der i en begrænset periode efter 2010 vil være behov for CFC'er af høj 
kvalitet til farmaceutiske anvendelser på grund af problemer med indførelse af erstatninger. 
Der bør gøres en undtagelse for produktion og eksport af CFC'er til væsentlige anvendelser 
med henblik på fremstilling af medicinske dosisinhalatorer i artikel 5-lande.

Ændringsforslag 72
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at importere kontrollerede 
stoffer, der ikke er indesluttet i et andet 
produkt end en beholder, hvori de 
transporteres eller opbevares, og bortset 

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



PE416.362v01-00 34/62 AM\755512DA.doc

DA

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

ejendele.

Or. en

Begrundelse

For at undgå misforståelser er ordlyden blevet forenklet for at gøre det klart, at denne artikel 
vedrører såvel produkter som særskilte stoffer.  I den engelske udgave er den dobbelte 
negation (‘not in’ og ‘other than’) blevet fjernet.

Ændringsforslag 73
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for kontrollerede stoffer, der er bestemt 
til destruktion

c) for kontrollerede stoffer, der er bestemt 
til destruktion eller til fornyet analyse og 
destruktion

Or. en

Begrundelse

Det forekommer, at der er behov for reimport med henblik på fornyet analyse og efterfølgende 
destruktion af kontrollerede stoffer, som ligger uden for specifikationsgrænserne.

Ændringsforslag 74
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) for kontrollerede stoffer i tilknytning 
til en aktiv forædlingsprocedure, 
udelukkende hvis de kontrollerede stoffer 
skal anvendes på Fællesskabets 
toldområde under suspensionsordningen i 
artikel 114, stk. 2, litra a), i forordning 
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(EØF) nr. 2913/92, og forudsat at 
forædlingsprodukterne reeksporteres til 
en stat, hvor fremstilling, forbrug og 
import af det pågældende kontrollerede 
stof ikke er forbudt. Der kræves 
godkendelse fra den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor den 
aktive forædling skal finde sted.

Or. en

Begrundelse

Afskaffelse af forædlingsproceduren for HCFC'er gavner ikke miljøet og hindrer lovlig 
handelspraksis. På indeværende tidspunkt er der selskaber (ikke producenter), som 
importerer HCFC'er, ompakker dem i mindre tromler og cylindere og reeksporterer dem til 
en række artikel 5-parter. Denne praksis muliggør omkostningseffektiv levering af små 
mængder af forskellige kølemidler og støtter EU-baseret virksomhed. Proceduren har 
fungeret effektivt for denne aktivitet under forordning nr. 2037/2000.

Ændringsforslag 75
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For import som omhandlet i stk. 
2 kræves en importtilladelse forelagt, dog 
ikke for import til midlertidig opbevaring 
som omhandlet i forordning (EF) nr. 
450/2008, herunder omladning, eller til
transit gennem Fællesskabet. Disse 
tilladelser udstedes af Kommissionen, når 
denne har konstateret, at artikel 16 og 
20 er overholdt.

3. For import som omhandlet i stk. 2,
import til midlertidig opbevaring som 
omhandlet i forordning (EF) nr. 450/2008, 
omladning, transit gennem Fællesskabet 
eller tilsvarende foranstaltninger kræves 
en tilladelse forelagt.

Or. en

Begrundelse

De angivne undtagelser for "midlertidig opbevaring", "omladning" og "transit" indebærer en 
potentiel risiko for illegal handel. Produkterne vil ikke blive registreret og vil ikke kunne 
spores, efter at de er kommet ind i EF, og de vil derfor vanskeligt kunne kontrolleres, hvis de 
bringes i omsætning på EF's marked.  For at hindre misbrug og muliggøre tilstrækkelig 
kontrol bør der for disse tilfælde kræves en tilladelse. Der forventes ikke noget stort antal 
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transaktioner, så den ekstra arbejdsbyrde ville være ubetydelig.

Ændringsforslag 76
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For import som omhandlet i stk. 2 
kræves en importtilladelse forelagt, dog 
ikke for import til midlertidig opbevaring 
som omhandlet i forordning (EF) nr. 
450/2008, herunder omladning, eller til 
transit gennem Fællesskabet . Disse 
tilladelser udstedes af Kommissionen, når 
denne har konstateret, at artikel 16 og 20 er 
overholdt.

3. For import som omhandlet i stk. 
2 kræves en importtilladelse forelagt, dog 
ikke for import til midlertidig opbevaring i 
mindre end 30 dage som omhandlet i 
forordning (EF) nr. 450/2008, herunder 
omladning, eller til transit gennem 
Fællesskabet. Disse tilladelser udstedes af 
Kommissionen, når denne har konstateret, 
at artikel 16 og 20 er overholdt.

Or. en

Begrundelse

Midlertidig opbevaring bør reelt kun finde sted i et begrænset tidsrum. Den foreslås derfor 
begrænset til 30 dage.

Ændringsforslag 77
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der indføres kvantitative begrænsninger 
for overgang til fri omsætning i 
Fællesskabet af kontrollerede stoffer, som 
er indført fra tredjelande. Kommissionen 
fastsætter disse begrænsninger og tildeler 
virksomheder kvoter for perioden fra 1. 
januar til 31. december 2010 og for hver 
tolvmånedersperiode derefter, efter 
proceduren i artikel 25, stk. 2.

1. Der indføres kvantitative begrænsninger 
for overgang til fri omsætning i 
Fællesskabet af kontrollerede stoffer, som 
er indført fra tredjelande. Dette krav finder 
også anvendelse på produkter og udstyr, 
som indeholder eller kun kan fungere ved 
hjælp af ozonlagsnedbrydende stoffer.
Kommissionen fastsætter disse 
begrænsninger og tildeler virksomheder 
kvoter for perioden fra 1. januar til 31. 
december 2010 og for hver 
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tolvmånedersperiode derefter, efter 
proceduren i artikel 25, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at muligheden for at begrænse importmængden også omfatter produkter 
og udstyr, som indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af ozonlagsnedbrydende stoffer, 
for at hindre ubegrænset import af sådanne produkter, hvilket ville skade bestræbelserne på 
at reducere mængden af produkter, som kun kan fungere ved hjælp af ozonlagsnedbrydende 
stoffer.

Ændringsforslag 78
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b)methylbromid til en af følgende 
anvendelser: 

udgår

(i) i nødsituationer som anført i artikel 
12, stk. 5 
(ii) indtil den 31. december 2014 og inden 
for de kvantitative begrænsninger af, hvor 
meget der må bringes i omsætning, der er 
fastsat i artikel 12, stk. 2, til 
karantæneformål og desinfektion inden 
afsendelse

Or. en

Begrundelse

Eftersom artikel 12 udgår, bør denne del ligeledes udgå. I henhold til Kommissionens 
beslutning 2008/753/EF af 18. september 2008 om afvisning af at optage methylbromid i 
bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF udløber tilladelsen til at anvende methylbromid den 18. 
marts 2009. Logisk set bør anvendelsen af methylbromid også forbydes inden for rammerne 
af dette direktiv. Også hvad angår anvendelse til karantæneformål og desinfektion inden 
afsendelse findes der i henhold til Montrealprotokollens 2004-undersøgelse tilstrækkelige 
alternativer. 
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Ændringsforslag 79
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)methylbromid til en af følgende 
anvendelser: 

b) methylbromid til nødsituationer som 
anført i artikel 12

i) i nødsituationer som anført i artikel 12, 
stk. 5 
ii) indtil den 31. december 2014 og inden 
for de kvantitative begrænsninger af, hvor 
meget der må bringes i omsætning, der er 
fastsat i artikel 12, stk. 2, til 
karantæneformål og desinfektion inden 
afsendelse

Or. en

Begrundelse

Methylbromid giver hurtigere resultater end alternativerne dertil, og det er rimeligt at tillade 
brug af stoffet i nødsituationer indtil den 31. december 2014, jf. bestemmelserne i artikel 12, 
stk. 5, i kommissionsforslaget. Ydermere er Kommissionens forslag strengere end kravene i 
den ændrede Montrealprotokol (artikel 2H: Methylbromid)..

Ændringsforslag 80
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 81
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kontrollerede stoffer, der skal opfylde 
parternes behov til væsentlige anvendelser

Or. en

Begrundelse

Der bør gøres en undtagelse for produktion og eksport af CFC'er til væsentlige anvendelser 
med henblik på fremstilling af medicinske dosisinhalatorer i artikel 5-lande. Overgangen til 
alternativer er først nu ved at være fuldendt i udviklede lande. Der er sandsynlighed for, at 
der i en begrænset periode efter 2010 vil være behov for CFC'er af høj kvalitet til 
farmaceutiske anvendelser på grund af problemer med indførelse af erstatninger. Imidlertid 
forbyder kommissionsforslaget produktion og eksport uden relevante undtagelser.

Ændringsforslag 82
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kontrollerede stoffer, der skal opfylde 
parternes behov til væsentlige anvendelser

Or. en

Begrundelse

Der bør gøres en undtagelse for produktion og eksport af CFC'er til væsentlige anvendelser 
med henblik på fremstilling af medicinske dosisinhalatorer i artikel 5-lande. Overgangen til 
alternativer er først nu ved at være fuldendt i udviklede lande. Der er stor sandsynlighed for, 
at der i en begrænset periode efter 2010 vil være behov for CFC'er af høj kvalitet til 
farmaceutiske anvendelser på grund af problemer med indførelse af erstatninger. Imidlertid 
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forbyder kommissionsforslaget produktion og eksport uden relevante undtagelser.

Ændringsforslag 83
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskrivelse og KN-kode som anført i 
bilag IV

ii) beskrivelse og den kombinerede 
nomenklatur-kode  (KN-kode) som anført 
i bilag IV

Or. en

Begrundelse

Den benyttede forkortelse bør forklares af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 84
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) når der er tale om import eller eksport af 
produkter og udstyr, der indeholder eller 
kun kan fungere ved hjælp af halon eller 
hydrochlorfluorcarboner:

d) når der er tale om import eller eksport af 
produkter og udstyr, der indeholder eller 
kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede 
stoffer:

i) udstyrets type og karakter i) udstyrets type og karakter
ii) for tællelige varer: antal enheder og 
mængden af kontrolleret stof per enhed i 
kilogram

ii) for tællelige varer: antal enheder og 
mængden af kontrolleret stof per enhed i 
kilogram

iii) for utællelige varer: den samlede 
nettomasse i kilogram

iii) for utællelige varer: den samlede 
nettomasse i kilogram

iv) det samlede indhold af halon eller 
hydrochlorfluorcarboner i kilogram

iv) typen og det samlede indhold af hvert 
kontrolleret stof

v) det eller de endelige bestemmelseslande 
for produkterne og udstyret

v) det eller de endelige bestemmelseslande 
for produkterne og udstyret

vi) om det indeholdte kontrollerede stof er vi) om det indeholdte kontrollerede stof er 
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ubrugt, regenereret eller affald ubrugt, regenereret eller affald

vii) når der er tale om produkter og udstyr, 
der indeholder eller kun kan fungere ved 
hjælp af halon, en erklæring om, at varerne 
skal udføres med henblik på en specifik 
kritisk anvendelse, der er opført i bilag VI

vii) når der er tale om produkter og udstyr, 
der indeholder eller kun kan fungere ved 
hjælp af halon, en erklæring om, at varerne 
skal udføres med henblik på en specifik 
kritisk anvendelse, der er opført i bilag VI

viii) når der er tale om produkter og udstyr, 
der indeholder eller kun kan fungere ved 
hjælp af hydrochlorfluorcarboner, en 
henvisning til Kommissionens tilladelse, jf. 
artikel 17, stk. 3

viii) når der er tale om produkter og udstyr, 
der indeholder eller kun kan fungere ved 
hjælp af hydrochlorfluorcarboner, en 
henvisning til Kommissionens tilladelse, jf. 
artikel 17, stk. 3

Or. en

Begrundelse

Eksport af produkter og udstyr kan også vedrøre andre typer af ozonlagsnedbrydende stoffer 
end halon eller hydrochlorfluorcarboner, hvilket bør fremgå af teksten.

Ændringsforslag 85
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra d – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) om det indeholdte kontrollerede stof er 
ubrugt, regenereret eller affald

vi) om det indeholdte kontrollerede stof er 
ubrugt, regenereret, genanvendt eller 
affald

Or. en

Begrundelse

For fuldstændighedens skyld kan udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af 
hydrochlorfluorcarboner, fungere ved hjælp af ubrugte, regenererede eller genanvendte 
stoffer, mens udstyr, der indeholder affald, er bestemt til destruktion, jf. artikel 22.
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Ændringsforslag 86
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage supplerende 
foranstaltninger for tilsyn eller kontrol med 
kontrollerede stoffer eller nye stoffer og 
med produkter og udstyr, der indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp af 
kontrollerede stoffer, når disse varer er 
under midlertidig opbevaring, herunder 
omladning, transitforsendelse gennem og 
reeksport fra Fællesskabets toldområde, ud 
fra en vurdering af den potentielle risiko 
for illegal handel ved sådanne bevægelser 
og under hensyntagen til sådanne
foranstaltningers samfundsøkonomiske 
virkninger. 

Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger til supplering af de 
foranstaltninger, om hvilke der er 
anmodet i henstilling 2001/331/EF, eller 
som er beskrevet i artikel 18 i denne 
forordning, for tilsyn eller kontrol med 
kontrollerede stoffer eller nye stoffer og 
med produkter og udstyr, der indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp af 
kontrollerede stoffer, når disse varer er 
under midlertidig opbevaring, herunder 
omladning, transitforsendelse gennem og 
reeksport fra Fællesskabets toldområde, ud 
fra en vurdering af den potentielle risiko 
for illegal handel ved sådanne bevægelser 
og under hensyntagen til sådanne 
foranstaltningers samfundsøkonomiske 
virkninger.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden skal der først gøres rede for hovedforanstaltningerne, og derpå kan 
supplerende foranstaltninger nævnes.

Ændringsforslag 87
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage supplerende 
foranstaltninger for tilsyn eller kontrol med 
kontrollerede stoffer eller nye stoffer og 
med produkter og udstyr, der indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp af 
kontrollerede stoffer, når disse varer er 

Kommissionen kan vedtage supplerende 
foranstaltninger for tilsyn eller kontrol med 
kontrollerede stoffer eller nye stoffer og 
med produkter og udstyr, der indeholder 
eller kun kan fungere ved hjælp af 
kontrollerede stoffer, herunder når disse 
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under midlertidig opbevaring, herunder 
omladning, transitforsendelse gennem og 
reeksport fra Fællesskabets toldområde, ud 
fra en vurdering af den potentielle risiko 
for illegal handel ved sådanne bevægelser 
og under hensyntagen til sådanne 
foranstaltningers samfundsøkonomiske 
virkninger. 

varer er under midlertidig opbevaring, 
omladning, transitforsendelse gennem og 
reeksport fra Fællesskabets toldområde, 
samt andre aktiviteter, ud fra en vurdering 
af den potentielle risiko for illegal handel 
ved sådanne bevægelser og under 
hensyntagen til sådanne foranstaltningers 
miljøfordele og samfundsøkonomiske 
virkninger samt eksistensen af brugbare 
alternativer.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet bør defineres mere bredt for at give mulighed for at behandle andre 
problemer end de specifikke situationer, som er angivet i kommissionsforslaget.  Desuden bør 
der tages stilling til eventuelle miljøfordele (for ozonlag, klima osv.) samt til alternativernes 
gennemførlighed.

Ændringsforslag 88
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til vejledning for medlemsstaternes 
toldmyndigheder tilvejebringer 
Kommissionen en liste over produkter og 
udstyr , der kan tænkes at indeholde eller 
kun at kunne fungere ved hjælp af 
kontrollerede stoffer, og over KN-koderne.

Til vejledning for medlemsstaternes 
toldmyndigheder tilvejebringer 
Kommissionen: 

a) en liste over produkter og udstyr, der 
kan tænkes at indeholde eller kun at kunne 
fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer

b) en liste over stoffer, produkter, udstyr 
og anvendelser, som er tilladt i henhold til 
denne forordning, samt dertil knyttede 
betingelser eller krav, og
c) en liste over stoffer, produkter og 
udstyr, som ikke er tilladt i henhold til 
denne forordning.
I hver liste angives den relevante KN-
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kode.

Or. en

Begrundelse

En liste over elementer, der "kan tænkes" at indeholde ozonlagsnedbrydende stoffer, kan være 
til nogen hjælp, men toldmyndighederne har brug for langt klarere retningslinjer for at kunne 
fungere effektivt - de har brug for en liste over stoffer og produkter, som er tilladt (og de 
dertil knyttede krav om tilladelser) og en liste over stoffer og produkter, som ikke er tilladt.

Ændringsforslag 89
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til vejledning for medlemsstaternes 
toldmyndigheder tilvejebringer 
Kommissionen en liste over produkter og 
udstyr, der kan tænkes at indeholde eller 
kun at kunne fungere ved hjælp 
af kontrollerede stoffer, og over KN-
koderne.

Til vejledning for medlemsstaternes 
toldmyndigheder tilvejebringer 
Kommissionen senest den 1. januar 2010 
en liste over produkter og udstyr, der kan 
tænkes at indeholde eller kun at kunne 
fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer, 
og over KN-koderne.

Or. en

Begrundelse

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2010. For at kunne anvende den har 
medlemsstaternes toldmyndigheder brug for denne liste.

Ændringsforslag 90
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontrollerede stoffer, som findes i køle-, 
luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg, 
i udstyr, der indeholder opløsningsmidler 
eller i brandsikringssystemer og 

1. Kontrollerede stoffer (herunder 
opskumningsmidler), som findes i køle-, 
luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg, 
i udstyr, der indeholder opløsningsmidler 
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brandslukkere, skal i forbindelse med 
servicering og vedligeholdelse af udstyret 
eller inden demontering eller bortskaffelse 
af det genvindes, enten med henblik på 
destruktion ved hjælp af teknologier, der er 
godkendt af parterne og opført i bilag VII, 
eller med henblik på genanvendelse eller 
regenerering . 

eller i brandsikringssystemer og 
brandslukkere, skal i forbindelse med 
servicering og vedligeholdelse af udstyret 
eller inden demontering eller bortskaffelse 
af det genvindes, enten med henblik på 
destruktion ved hjælp af teknologier, der er 
godkendt af parterne og opført i bilag VII.  
Kontrollerede stoffer, som det er tilladt at 
bruge til væsentlige eller kritiske 
anvendelser, kan genanvendes eller
regenereres; alle andre kontrollerede 
stoffer destrueres.
Kommissionen udarbejder et bilag til 
forordningen, hvori der fastsættes to 
former for standarder, som dels angiver 
niveauet for genvinding af 
ozonlagsnedbrydende stoffer i hver 
produkt- og udstyrskategori og dels 
afspejler bedste miljøpraksis. 

Or. en

Begrundelse

Skum, der anvendes i køleskabe, indeholder ofte flere ozonlagsnedbrydende stoffer end 
kølemidler. Forordning nr. 2037/2000 foreskriver, at ozonlagsnedbrydende stoffer 
(opskumningsmidler) skal genvindes fra skum, men ikke alle medlemsstater har opfyldt dette 
krav. Det bør fastslås, at der er tale om et krav. Genanvendelse og regenerering af brugte 
ozonlagsnedbrydende stoffer bør kun tillades i tilfælde, hvor de pågældende stoffer vil blive 
brugt i tilladte anvendelser (dvs. de væsentlige og kritiske anvendelser, som er tilladt i 
henhold til forordningen).  Nærværende forordning sigter på afskaffelse af ikke-væsentlige 
anvendelser af ozonlagsnedbrydende stoffer. Skønt der i forordning nr. 2037/2000 stilles krav 
om genvinding af ozonlagsnedbrydende stoffer, er genvindingsniveauet uacceptabelt lavt i 
visse faciliteter (dette gælder f.eks. visse anlæg til genanvendelse af køleskabe), og der er 
store forskelle på EU-plan med hensyn til anlæggenes ydeevne, som ikke er teknisk 
begrundede. Standarderne bør angive den procentsats af ozonlagsnedbrydende stoffer, der 
skal genvindes fra forskellige produkt- og udstyrskategorier; desuden skal der indføres 
mindstestandarder for teknisk tilsyn.
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Ændringsforslag 91
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontrollerede stoffer, som findes i køle-, 
luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg, 
i udstyr, der indeholder opløsningsmidler 
eller i brandsikringssystemer og 
brandslukkere, skal i forbindelse med 
servicering og vedligeholdelse af udstyret 
eller inden demontering eller bortskaffelse 
af det genvindes, enten med henblik på 
destruktion ved hjælp af teknologier, der er 
godkendt af parterne og opført i bilag VII, 
eller med henblik på genanvendelse eller 
regenerering . 

1. Kontrollerede stoffer, som findes i køle-,
luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg, 
i udstyr, der indeholder opløsningsmidler 
eller i brandsikringssystemer og 
brandslukkere, fra alle brugerkategorier, 
herunder husholdninger, skal i 
forbindelse med servicering og 
vedligeholdelse af udstyret eller inden 
demontering eller bortskaffelse af det 
genvindes, enten med henblik på 
destruktion ved hjælp af teknologier, der er 
godkendt af parterne og opført i bilag VII, 
eller med henblik på genanvendelse eller 
regenerering.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden tilføjes det, at denne bestemmelse også finder anvendelse på 
husholdningsudstyr.

Ændringsforslag 92
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hydrochlorfluorcarboner, som er 
indesluttet i beholdere, hvori de 
transporteres eller opbevares, og som har 
været bragt i omsætning og ikke længere 
kan anvendes, skal genvindes. Disse 
hydrochlorfluorcarboner kan eksporteres 
under overholdelse af artikel 17 og 18 
eller destrueres under anvendelse af de i 
stk. 1 nævnte teknologier.
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Or. en

Begrundelse

Det fremgår af artikel 15, stk. 1, at "produkt" også dækker beholdere, hvori sådanne stoffer 
transporteres eller opbevares. Forslaget i artikel 22, stk. 3, udelukker, at HCFC’er, der er 
indesluttet i beholdere, returneres fra markedet med henblik på eksport. I henhold til artikel 
17, stk. 2, litra g), kan ubrugte eller regenererede hydrochlorfluorcarboner eksporteres, og 
det er væsentligt at tilskynde til, at beholdere, der allerede er bragt i omsætning, returneres.

Ændringsforslag 93
Martin Callanan

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hydrochlorfluorcarboner, som er 
indesluttet i beholdere, hvori de 
transporteres eller opbevares, og som har 
været bragt i omsætning og ikke længere 
kan anvendes, skal genvindes. Disse 
hydrochlorfluorcarboner kan eksporteres 
under overholdelse af artikel 17 og 18 
eller destrueres under anvendelse af de i 
stk. 1 nævnte teknologier.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af artikel 15, stk. 1, at "produkt" også dækker beholdere, hvori sådanne stoffer 
transporteres eller opbevares. Forslaget i artikel 22, stk. 3, udelukker, at HCFC’er, der er 
indesluttet i beholdere, returneres fra markedet med henblik på eksport. I henhold til artikel 
17, stk. 2, litra g), kan ubrugte eller regenererede hydrochlorfluorcarboner eksporteres, og 
det er væsentligt at tilskynde til, at beholdere, der allerede er bragt i omsætning, returneres.
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Ændringsforslag 94
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder et bilag til 
denne forordning med en liste over 
produkter og udstyr, for hvilke det anses 
for teknisk og økonomisk muligt at 
gennemføre genvinding eller destruktion 
uden forudgående genvinding, og 
specificerer i relevante tilfælde, hvilken 
teknologi der skal anvendes. 

Senest den 1. januar 2011 udarbejder 
Kommissionen et bilag til denne 
forordning med en liste over produkter og 
udstyr, for hvilke det anses for teknisk og 
økonomisk muligt at gennemføre 
genvinding eller destruktion uden 
forudgående genvinding, og specificerer i 
relevante tilfælde, hvilken teknologi der 
skal anvendes.

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at "opsparede" stoffer genvindes. I dette øjemed indsættes der datoer for 
gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 95
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder et bilag til 
denne forordning med en liste over 
produkter og udstyr, for hvilke det anses 
for teknisk og økonomisk muligt at 
gennemføre genvinding eller destruktion 
uden forudgående genvinding, og 
specificerer i relevante tilfælde, hvilken 
teknologi der skal anvendes. 

Kommissionen udarbejder senest den 1. 
januar 2010 et bilag til denne forordning 
med en liste over produkter og udstyr, for 
hvilke det anses for teknisk og økonomisk 
muligt at gennemføre genvinding eller 
destruktion uden forudgående genvinding, 
og specificerer i relevante tilfælde, hvilken 
teknologi der skal anvendes.

Or. en

Begrundelse

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2010. For at kunne anvende den har 
virksomhederne brug for denne liste. For at sikre samme miljøbeskyttelsesniveau i tilfælde af 
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genvinding eller destruktion uden forudgående genvinding er det nødvendigt at anvende BAT 
(bedste tilgængelige teknik) på hele EU's område.

Ændringsforslag 96
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder et bilag til 
denne forordning med en liste over 
produkter og udstyr, for hvilke det anses 
for teknisk og økonomisk muligt at 
gennemføre genvinding eller destruktion 
uden forudgående genvinding, og 
specificerer i relevante tilfælde, hvilken 
teknologi der skal anvendes. 

Kommissionen udarbejder et bilag til 
denne forordning med en liste over 
produkter og udstyr, for hvilke det anses 
for teknisk og økonomisk muligt at 
gennemføre genvinding eller destruktion 
uden forudgående genvinding, og 
specificerer i relevante tilfælde, hvilken 
teknologi der skal anvendes. Ethvert 
forslag om at udarbejde et sådant bilag 
ledsages og underbygges af en udførlig 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
fordele for samtlige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 97
Evangelia Tzampazi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pr. 1. januar 2011 vedtager 
Kommissionen også en handlingsplan, 
der kan give incitamenter til at erstatte de 
pågældende stoffer med mere sikre 
alternativer.

Or. el

Begrundelse

I betragtning af det stadig mere presserende behov for at genvinde og eliminere disse stoffer 
så hurtigt som muligt, ville det være nyttigt, om Kommissionen udarbejdede en handlingsplan 
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med henblik på at give brugere og producenter incitamenter til at udskifte disse stoffer så 
hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 98
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen hører under forberedelsen 
af forslaget til bilag medlemsstaterne og 
alle interesserede parter om de produkter 
og det udstyr, der skal udpeges. 

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at "opsparede" stoffer genvindes.

Ændringsforslag 99
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen hører under forberedelsen 
af forslaget til bilag medlemsstaterne og 
alle interesserede parter om de produkter 
og det udstyr, der skal udpeges, de 
tekniske og økonomiske muligheder for 
genvinding eller destruktion uden 
forudgående genvinding samt de 
teknologier, der skal anvendes på hvert 
enkelt udpeget produkt eller udstyr. 

Or. en

Begrundelse

I lyset af medlemsstaternes forskellige kapacitet og de tekniske og økonomiske udfordringer, 
der er forbundet med en effektiv håndtering af beholdninger af ozonlagsnedbrydende stoffer, 
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bør Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af det nye bilag trække på alle de 
erfaringer og al den ekspertise, som de interesserede parter, herunder medlemsstaterne, 
erhvervslivet og ngo'erne, ligger inde med. 

Ændringsforslag 100
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer de 
foranstaltninger, medlemsstaterne har 
truffet, og kan på baggrund af denne 
evaluering samt af teknisk og anden 
relevant information efter 
omstændighederne vedtage
foranstaltninger vedrørende disse 
minimumskvalifikationskrav. 

Kommissionen evaluerer de 
foranstaltninger, medlemsstaterne har 
truffet. Der lægges særlig vægt på 
isoleringsskum i bygninger, herunder i 
forbindelse med affaldslovgivningen.
Kommissionen vedtager senest den 1. 
januar 2011 foranstaltninger vedrørende 
disse minimumskvalifikationskrav.

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at "opsparede" stoffer genvindes. I dette øjemed indsættes der datoer for 
gennemførelsesforanstaltningerne. Der skal især fokuseres på spørgsmålet om isoleringsskum 
i bygninger, som også bør tages op i det kommende direktiv om bygge- og nedrivningsaffald.

Ændringsforslag 101
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udsivning og emission af kontrollerede 
stoffer

Indeslutning

1. Virksomhederne træffer alle praktisk 
gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger 
for at undgå og minimere enhver 
udsivning af kontrollerede stoffer. 
Navnlig skal fast udstyr med et 
kølevæskeindhold på mere end 3 kg 

1. Operatørerne af følgende stationære 
anvendelser: køleanlæg eller -udstyr, 
luftkonditioneringsanlæg eller -udstyr og 
varmepumpeanlæg eller -udstyr, herunder 
disses kredsløb, udstyr, der indeholder 
opløsningsmidler eller 
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kontrolleres for udsivning hvert år. brandsikringssystemer og brandslukkere, 
der indeholder kontrollerede stoffer som 
anført i bilag I, skal ved hjælp af alle 
foranstaltninger, som er teknisk mulige 
og ikke medfører uforholdsmæssigt store 
omkostninger:

Medlemsstaterne fastsætter krav til de 
minimumskvalifikationer, som personalet 
skal være i besiddelse af.   På baggrund af 
en evaluering af disse foranstaltninger 
truffet af medlemsstaterne samt af teknisk 
og anden relevant information kan 
Kommissionen efter omstændighederne 
vedtage foranstaltninger vedrørende 
harmonisering af disse 
minimumskvalifikationskrav. 

a) hindre lækage af disse gasser samt

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, herunder ved supplering af 
den, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 25, stk. 3.

b) snarest muligt reparere eventuelle 
fundne lækager.

2. Virksomhederne træffer alle praktisk 
gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger 
for at undgå og minimere 
enhver udsivning af methylbromid fra 
desinfektionsanlæg og andre aktiviteter, 
hvor methylbromid anvendes.  
Medlemsstaterne fastsætter krav til de 
minimumskvalifikationer, som personalet 
skal være i besiddelse af.

2. Operatørerne af de anvendelser, der er 
omhandlet i stk. 1, skal sikre, at de 
kontrolleres for lækage af autoriseret 
personale, der opfylder kravene i artikel 5 
i forordning (EF) nr. 842/2006, eller med 
en tilsvarende kvalifikation, efter følgende 
plan:

3. Virksomhederne træffer alle praktisk 
gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger 
for at undgå og minimere enhver 
udsivning og emission af kontrollerede 
stoffer, der anvendes som råvare og 
proceshjælpestof.

a) anvendelser, der indeholder 3 kg 
kontrollerede stoffer eller derover, 
kontrolleres mindst hver tolvte måned;
dog ikke anlæg eller udstyr med hermetisk 
lukkede systemer, der er mærket som 
sådan og indeholder mindre end 6 kg 
kontrollerede stoffer

4. Virksomhederne træffer alle praktisk 
gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger 
for at undgå og minimere enhver 
udsivning og emission af kontrollerede 
stoffer, der fremkommer utilsigtet under 
fremstillingen af andre kemiske stoffer.

b) anvendelser, der indeholder 30 kg 
kontrollerede stoffer eller derover, 
kontrolleres for lækage mindst hver sjette 
måned;

5. Kommissionen kan anvise, hvilke 
teknologier eller fremgangsmåder 
virksomhederne skal benytte for at 

c) anvendelser, der indeholder 300 kg 
kontrollerede stoffer eller derover, 
kontrolleres for lækage mindst hver tredje 
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forebygge og minimere enhver udsivning 
og emission af kontrollerede stoffer. 

måned;

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, herunder ved supplering af 
den, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 25, stk. 3.

Anvendelserne kontrolleres for lækage 
senest en måned efter, at en lækage er 
blevet repareret for at sikre, at 
reparationen har været effektiv.

I forbindelse med dette stykke forstås der 
ved "kontrolleres for lækage", at 
anlægget, udstyret eller systemet især 
undersøges for lækage med direkte eller 
indirekte målemetoder, der fokuserer på 
de dele af anlægget, udstyret eller 
systemet, hvorfra det er mest sandsynligt, 
at der kan ske lækage. De direkte og 
indirekte målemetoder til kontrol for 
lækage specificeres i de i artikel 7 nævnte 
standardkontrolkrav.
3. Hvis der allerede findes et passende 
lækagedetektionssystem, som fungerer 
tilfredsstillende, halveres den 
kontrolhyppighed, der kræves i henhold 
til stk. 2, litra b) og c).
4. Såfremt der med hensyn til 
brandsikringssystemer allerede findes en 
kontrolordning, der opfylder ISO 14520-
standarden, kan sådan kontrol også 
opfylde denne forordnings krav, såfremt 
den foretages mindst lige så hyppigt.
5. Operatørerne af de i stk. 1 omhandlede 
anvendelser, der indeholder 3 kg 
kontrollerede stoffer eller derover, skal 
føre en fortegnelse over mængder og typer 
installerede kontrollerede stoffer, 
eventuelle tilføjede mængder og den 
mængde, der genvindes under servicering, 
vedligeholdelse og endelig bortskaffelse.
De skal endvidere føre en fortegnelse over 
andre relevante oplysninger, herunder 
identifikation af den virksomhed eller den 
tekniker, som har udført servicering eller 
vedligeholdelse, samt datoer for og 
resultater af de kontroller, der er udført i 
henhold til stk. 2, 3 og 4 og relevante 
oplysninger, som identificerer det separate 
stationære anlæg eller udstyr, jf. stk. 2, 
litra b) og c). Fortegnelserne skal på 
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anmodning stilles til rådighed for den 
kompetente myndighed og Kommissionen.
6. Senest den 1. januar 2011 fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
25, stk. 3, standardlækagekontrolkravene 
for hver af de anvendelser, der er 
omhandlet i nærværende artikels stk. 1.
7. På grundlag af oplysninger fra 
medlemsstaterne og i samråd med de 
relevante sektorer efter proceduren i 
artikel 25, stk. 3, kan Kommissionen 
indføre mindstekrav og betingelser for 
gensidig anerkendelse med hensyn til 
uddannelsesprogrammer og autorisation 
af det pågældende personale, der udfører 
installering, vedligeholdelse eller 
servicering af anlæg eller udstyr og 
systemer, der er omfattet af artikel 23, stk. 
1, og det personale, der udfører de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 22 
og 23.

Or. en

Begrundelse

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 842/2006 om fluorholdige drivhusgasser indeholder mere 
præcise bestemmelser vedrørende lækager og emissioner af kontrollerede stoffer. For at sikre 
større overensstemmelse og forbedre tekstens kvalitet samt for at øge beskyttelsen mod 
emissioner bør samme ordlyd anvendes i nærværende forordning.

Ændringsforslag 102
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomhederne træffer alle praktisk 
gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger 
for at undgå og minimere enhver udsivning 
af methylbromid fra desinfektionsanlæg og 
andre aktiviteter, hvor methylbromid 
anvendes.  Medlemsstaterne fastsætter krav 
til de minimumskvalifikationer, som 
personalet skal være i besiddelse af.

Virksomhederne træffer alle praktisk 
gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger 
for at undgå og minimere enhver udsivning 
af methylbromid fra desinfektionsanlæg og 
andre aktiviteter, hvor methylbromid 
anvendes. Medlemsstaterne fastsætter krav 
til de minimumskvalifikationer, som 
personalet skal være i besiddelse af. På 
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baggrund af en evaluering af disse 
foranstaltninger truffet af 
medlemsstaterne samt af teknisk og anden 
relevant information kan Kommissionen 
efter omstændighederne vedtage 
foranstaltninger vedrørende 
harmonisering af disse 
minimumskvalifikationskrav.

Or. en

Begrundelse

Dette er en forudsætning for at sikre samme miljøbeskyttelsesniveau på hele EU's område.

Ændringsforslag 103
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan anvise, hvilke 
teknologier eller fremgangsmåder 
virksomhederne skal benytte for at 
forebygge og minimere enhver udsivning 
og emission af kontrollerede stoffer. 

5. Kommissionen fastsætter senest den 1. 
januar 2010, hvilke teknologier, 
fremgangsmåder eller standarder
virksomhederne skal benytte for at 
forebygge og minimere enhver udsivning 
og emission af kontrollerede stoffer.

Or. en

Begrundelse

Selv om forordning 2037/2000 indeholder krav om, at udsivningen og udledningen af 
ozonlagsnedbrydende stoffer skal minimeres, er dette i praksis ikke blevet overholdt i 
tilstrækkeligt omfang af virksomhederne. Der er stærkt brug for teknisk vejledning af 
kølefirmaer og andre, der håndterer ozonlagsnedbrydende stoffer. Forordningen om 
fluorholdige drivhusgasser indeholder nyttige bestemmelser (vedrørende forebyggelse af 
udsivning og udledning), som bør indføjes i den nye ozonforordning med de relevante 
tilpasninger. Foranstaltningerne i F-gasforordningen var baseret på det nederlandske STEK-
system, som har vist sig velegnet til at nedbringe udsivning og udledning af kølemidler.  
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Ændringsforslag 104
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan anvise, hvilke 
teknologier eller fremgangsmåder 
virksomhederne skal benytte for at 
forebygge og minimere enhver udsivning 
og emission af kontrollerede stoffer.

5. Kommissionen bør senest den 1. januar 
2010 fastsætte, hvilke teknologier eller 
fremgangsmåder virksomhederne skal 
benytte for at forebygge, minimere og 
overvåge enhver udsivning og emission af 
kontrollerede stoffer.

Or. en

Begrundelse

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2010. For at kunne anvende den har 
virksomhederne brug for en liste over de teknologier eller fremgangsmåder, de skal benytte 
for at forebygge, minimere og overvåge enhver udsivning og emission af kontrollerede stoffer.
Udarbejdelse af en sådan liste på EU-plan vil sikre et ensartet miljøbeskyttelsesniveau på 
hele EU's område.

Ændringsforslag 105
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen kan i lyset af relevante 
videnskabelige oplysninger tilføje stoffer, 
der ikke er kontrollerede stoffer, men som 
viser sig at have et ozonlagsnedbrydende 
potentiale på 0.001 eller derover samt en 
levetid i atmosfæren på mere end 120 
dage, til bilag II, del B. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
25, stk. 3. Stoffer, der er indrapporteret af 
Montrealprotokollens parter i henhold til 
afgørelse XIII/5, X/8 og IX/24 under 
protokollen, skal også føjes til bilag II, del 

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
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B.

Or. en

Begrundelse

I medfør af afgørelse XIII/5, X/8 og IX/24 under Montrealprotokollen har parterne 
indrapporteret en række nye stoffer, der mistænkes for at være ozonlagsnedbrydende.
Afgørelse IX/24 indeholder følgende bestemmelse: "Enhver part kan henlede sekretariatets 
opmærksomhed på eksistensen af nye stoffer, som efter dens opfattelse har 
ozonlagsnedbrydende potentiale og kan være genstand for en betydelig produktion, men som 
ikke er opført blandt de kontrollerede stoffer, jf. protokollens artikel 2 ...". Disse stoffer bør 
føjes til bilag II, del B, således at fremstillingen og anvendelsen heraf kan gøres til genstand 
for en passende overvågning.

Ændringsforslag 106
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen kan i lyset af relevante 
videnskabelige oplysninger tilføje stoffer, 
der ikke er kontrollerede stoffer, men som 
viser sig at have et ozonlagsnedbrydende 
potentiale på 0,01 eller derover samt en 
levetid i atmosfæren på mere end 60 dage,
til bilag II, del B. Disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 25, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der findes mange halogenerede kortlivede stoffer med teoretisk ozonlagsnedbrydende 
potentiale. Montrealprotokollen anvender en de facto-, de minimis-tærskel på 0, 01. Det er 
blevet påvist, at meget kortlivede stoffer med en levetid i atmosfæren på under 60 dage ikke er 
i stand til at nå stratosfæren i tilstrækkelige mængder til at have en påviselig langfristet 
indvirkning på ozonlaget. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes minimumsværdier 
for såvel ozonlagsnedbrydende potentiale som levetid i atmosfæren. 

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_IX-24.shtml
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Ændringsforslag 107
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver virksomhed indberetter senest den 
31. marts hvert år med genpart til den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat Kommissionen de data , der er 
anført i stk. 2-5, for hvert af de 
kontrollerede stoffer og for hvert nyt stof, 
der er opført i bilag II, for perioden fra 1. 
januar til 31. december det foregående år.

1. Hver virksomhed indberetter senest den 
31. marts hvert år med genpart til den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat Kommissionen de data, der er 
specificeret nedenfor i stk. 2-5, for hvert af 
de kontrollerede stoffer og for hvert nyt 
stof, der er opført i bilag II, del A, for 
perioden fra 1. januar til 31. december det 
foregående år.

Or. en

Begrundelse

Indføjelsen af bilag II, del B, indebærer rapporteringskrav for nye stoffer i de tilfælde, hvor 
det endnu ikke er vedtaget, at de skal klassificeres som nye stoffer via Montrealprotokollen.
Faktisk blev EU's udkast til afgørelser på det 28. møde i den åbne arbejdsgruppe (OEWG) 
forkastet med den begrundelse, at det videnskabelige panel (SAP) og TEAP allerede havde 
fået mandat til at foretage sådanne undersøgelser. EU bør henholde sig til 
Montrealprotokollens procedurer i forbindelse med vurderingen af nye stoffer.

Ændringsforslag 108
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) data fra selvovervågning vedrørende 
udledning og udsivning opstået under 
fremstillingsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre en bedre beskyttelse af miljøet og lette anvendelsen af forordningens artikel 
19.
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Ændringsforslag 109
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) data fra selvovervågning vedrørende 
udledning og udsivning opstået under 
destruktionen.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre en bedre beskyttelse af miljøet og lette anvendelsen af forordningens artikel 
19.

Ændringsforslag 110
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag II – del B – tabel – række 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Forordningen implementerer Fællesskabets forpligtelser i henhold til Montrealprotokollen og 
bør derfor stemme overens med protokollen. Da Fællesskabet ikke råder over de nødvendige 
instrumenter til at vurdere det ozonlagsnedbrydende potentiale hos stoffer, der ikke er dækket 
af protokollen, skal det henholde sig til de metoder, der anvendes under protokollen. Det 
videnskabelige panel har ikke vurderet, at n-propylbromid har et væsentligt 
ozonlagsnedbrydende potentiale, men stoffet skal undergå flere undersøgelser under 
protokollen. $inden Fællesskabet træffer nogen foranstaltninger med hensyn til n-
propylbromid, bør man først lade protokollen vurdere det. n-propilbromid bør derfor fjernes 
fra denne sektion.
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Ændringsforslag 111
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag II – del B – tabel – række 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CF3I   Trifluoriodmethan 
(trifluormethyliodid)   0,01 – 0,02

udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til fodnote 34 er tallene for ozonlagsnedbrydende potentiale skøn baseret på den 
nuværende viden, og de vil regelmæssigt blive gennemgået og revideret på baggrund af de 
afgørelser, der træffes af parterne. Der foreligger en sådan revision for CF3I. Et af det 
videnskabelige panels medlemmer, professor dr. Wuebbles, har i en skrivelse til 
Kommissionen vurderet, at det ozonlagsnedbrydende potentiale for CF3I, baseret på 
anvendelse af de mest avancerede tredimensionelle modeller, udgør 0,0068. Tallene i 
Kommissionens forslag er nu forældede.

Ændringsforslag 112
Satu Hassi

Forslag til forordning
Bilag II – del B – tabel – nye rækker

Ændringsforslag

C4Cl6 Hexachlorbutadien 0.07
1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluoroethan (eller 
R.113a)

0.65

C10H6BrOC
H3

6-brom-2-methoxynaphtalen (eller brom-
methoxynaphtalen eller BMN)

Endnu ikke 
identificeret

CH2ClBr 
eller
C3H6BrCl

1-brom-3-chloropropan Endnu ikke 
identificeret

CH2Br2 Dibrommethan Endnu ikke 
identificeret

C2H4Br2 Dibromethan Endnu ikke 
identificeret

C2H4BrCl Bromchlorethan Endnu ikke 
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identificeret

C2H5Br Bromethan Endnu ikke 
identificeret

C3H6Br2 1,3-Dibrompropan Endnu ikke 
identificeret

C3H7Br 2-Brompropan Endnu ikke 
identificeret

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-Tetrachlor
hexafluorbutan

Endnu ikke 
identificeret

Or. en

Begrundelse

I medfør af afgørelse XIII/5, X/8 og IX/24 under Montrealprotokollen har parterne 
indrapporteret en række nye stoffer, der mistænkes for at være ozonlagsnedbrydende.
Afgørelse IX/24 indeholder følgende bestemmelse: "Enhver part kan henlede sekretariatets 
opmærksomhed på eksistensen af nye stoffer, som efter dens opfattelse har 
ozonlagsnedbrydende potentiale og kan være genstand for en betydelig produktion, men som 
ikke er opført blandt de kontrollerede stoffer, jf. protokollens artikel 2 ...". Disse stoffer bør 
føjes til bilag II, del B, således at fremstillingen og anvendelsen heraf kan gøres til genstand 
for en passende overvågning.

Ændringsforslag 113
Satu Hassi

Forslag til forordning
Bilag III – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) anvendelse af tetrachlormethan ved 
fremstilling af radioaktivt mærket 
cyanocobalamin

udgår

Or. en

Begrundelse

Litra f i bilag III overholder ikke Montrealprotokollen, som kun tillod anvendelse af dette 
proceshjælpestof i perioden 2005-2006, og referencen hertil bør derfor udgå. Stoffet tillodes 
undtagelsesvis i 2 år for at give den virksomhed, der fremstiller cyancobalamin, tid til at 
indkøre nye procedurer for bortskaffelse af affald. 

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_IX-24.shtml
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Ændringsforslag 114
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Bilag VII – tabel – kolonne 2 – række 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag A, gruppe I
Bilag B
Bilag C, gruppe I

Bilag I, gruppe I
Bilag I, gruppe II, gruppe IV, gruppe V
Bilag I, gruppe VIII

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør den nummerering, der indføres med denne forordning, følges i 
stedet for Montrealprotokollens nummerering.

Ændringsforslag 115
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Bilag VII – tabel – kolonne 3 – række 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Halon
(Bilag A, gruppe II)

Halon
Bilag I, gruppe III)

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør den nummerering, der indføres med denne forordning, følges i 
stedet for Montrealprotokollens nummerering.


